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Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet: 
• Puheenjohtaja  Mikko Lassila 
• Hallituksen jäsen  Liisa Flinck-Vasama 
• Hallituksen jäsen  Elina Kamppari 
• Hallituksen jäsen  Ulla Keskinen 
• Hallituksen jäsen  Tuula Mäkelä 
• Hallituksen jäsen  Jaana Uotila 

Hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi  
kaudelle 2021-2022 on ilmoittautunut: 

PÄIVI JOUTSENKOSKI 
 
Olen 53- vuotias vapaaehtoinen Tampereelta ja olen ehdolla 
osaston hallituksen puheenjohtajaksi. Tampereen osaston 
toimintaan tulin mukaan 2000-luvun alkupuolella, jolloin liityin 
ensiapuryhmään. Punaisen Ristin kokemusta on kertynyt 
monipuolisesti. Olen ollut osaston ja piirin hallitusten jäsen, 
talous- ja henkilöstötoimikunnan puheenjohtaja, 
ensiaputoimikunnan sihteeri ja ensiapuryhmän 
vararyhmänjohtaja. Vapepan toiminta on tullut tutuksi vuosien 
varrella. Olen myös delegaattikoulutettu ja ensiavun ja  
terveystiedon kouluttaja  (ETK). Hallitustyöskentelystä on kokemusta myös SPR:n ulkopuolelta.  

Pari viime vuotta olen vetänyt toiminnasta hieman henkeä opiskelujen vuoksi, pikkuhiljaa palaan 
takaisin vapaaehtoistoimintaan mukaan. 

Työskentelen erikoissairaanhoidossa projektipäällikkönä digitaalisten hoitopolkujen parissa. 
Koulutustaustaa on elämän varrella karttunut. Kääntäjäksi ja tulkiksi olen valmistunut Tampereen 
yliopistosta, olen suorittanut tradenomin tietojenkäsittelyn sekä sairaanhoitajan tutkinnon ja 
hyvinvointiteknologian (YAMK) opinnot. Tällä hetkellä jatkan opintoja avoimessa yliopistossa työn 
ohella.  

Sydäntäni lähellä on uuden oppiminen ja uuden kehittäminen vanhaa unohtamatta. Tavoitteeni on 
pitää osaston toiminta virkeänä, elinvoimaisena ja monipuolisena, yhteiskunnan muuttuvia tilanteita 
seuraten ja niihin reagoiden.   

  



Hallitukseen ehdolle kaudelle 2021-2022  
ovat ilmoittautuneet:  

- Päivi Heikkilä 
- Elina Holmström 
- Elina Kamppari 
- Ulla Keskinen 
- Heli-Maija Mattila 
- Jose Mäntylä 
- Juhani Parkkari 
- Leena Tykkä 
- Jaana Uotila 

 

PÄIVI HEIKKILÄ 
 
Olen 59-vuotias ja harrastanut Punaisen Ristin erilaisissa toimintaryhmissä 
yli 40-vuotta. Olen toiminut mm. nuoriso-, ea- ja ensihuoltoryhmissä 
ryhmäläisenä ja ryhmän johtajana. Tällä hetkellä olen osaston ensihuolto- 
ja valmiusryhmän johtaja. 

Olen toiminut Punaisessa Ristissä luottamistehtävissä Valkeakosken, 
Salpausselän ja Lahden alueen osastoissa. Olen toiminut hallituksen 
jäsenenä, sihteerinä, rahastonhoitaja ja puheenjohtajana.  

Olen Punaisen Ristin valmiuskouluttaja ja järjestökouluttaja. 

Haluan olla kehittämässä osaston toimintaa, niin että toimintaryhmät ja vapaaehtoiset tekevät 
mahdollisimman paljoin yhteystyötä. Toimimme yhdessä yhteisen Punaisen Ristin lipun alla. Tällöin 
voimme paremmin vastata järjestönä erilaisiin auttamistehtäviin, mitä meiltä pyydetään. 

Koulutukselta olen insinööri ja työskentelen it-alla. Työskentelen projektipäällikkönä HR- ja 
palkkajärjestelmän parissa. 

Olen kiinnostunut uusista tehtävistä ja haasteista. Valmiina auttamaan ja kehittämään SPR:n 
toimintaa. 
 

ELINA HOLMSTRÖM 
 
Olen 40-vuotias vapaaehtoinen, asetun ehdolle Tampereen osaston hallituksen 
jäseneksi. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri ja ammatillinen opettaja. 
Olen töissä projektipäällikkönä teollisuudessa.  

Olen tehnyt aiemmin vapaaehtoistyötä mm. Tampereen seudun 
Näkövammaiset ry:lle ja Mummon Kammarille. Tutustuin Tampereen osaston 
toimintaan syksyllä 2015 erilaisten kurssien kautta ja osallistumalla 
ystävätoimintaan. Syksyllä 2019 aloitin ruoka-apujakelussa sekä liityin mukaan ensihuolto- ja 
valmiustoiminnan ryhmään. Humanitaarisen oikeuden peruskurssin kautta avautui mahdollisuus olla 
mukana uuden IHL (International Humanitarian Law) -klubin toiminnassa. Tältä taustalta haluaisin 
tiivistää eri toimintaryhmien välistä yhteistyötä ja tiedonjakoa. 



ELINA KAMPPARI 
 
Olen 36-vuotias, viestinnästä ja yhteisöllisyydestä innostunut ehdokas 
Tampereelta. Olen ollut mukana Tampereen osaston toiminnassa keväästä 
2018 saakka. Hallituksen jäsenenä olen toiminut vuoden 2020. Osastossa 
olen toiminut erityisesti viestinnän parissa. Olen kehittänyt ja toteuttanut 
viestintää hyvässä yhteistyössä muiden vapaaehtoisten ja toimiston väen 
kanssa. Vielä ei ole kuitenkaan valmista, joten toivon pääseväni jatkamaan 
tätä tärkeää työtä. 

Minulla on pitkä tausta vapaaehtoisena ja luottamushenkilönä myös muuten järjestö- ja 
yhdistysmaailmasta.  Työskentelen Suomen Partiolaisilla viestintäkoordinaattorina ja koulutukseltani 
olen markkinoinnin tradenomi sekä yhteisöpedagogi (YAMK).  
 

ULLA KESKINEN 
 
Hei! Olen toiminut osaston hallituksessa 2019-2020 ja toivon pääseväni vielä 
jatkokaudelle. 

Olen koulutukseltani diakoni ja nuorisotyönohjaaja. Työnantajani on 
Tampereen ev.lut. seurakunnat. Yksi vahvuuteni, mitä voin 
hallitustyöskentelyyn edelleen tuoda, on laajat yhteistyöverkostoni 
erityisesti nuorisotyön kentältä.  

Olen työskennellyt lähes neljä vuotta Punaisen Ristin Hämeen piirissä vs. nuorisotyön 
suunnittelijana. Kuitenkin eniten Punaisen Ristin kokemusta minulle on tuonut toimiminen pienessä 
Härmälän osastossa, jossa toimin n. 10 vuotta hallituksessa, joista puolet puheenjohtajana. Pienessä 
osastossa hallituslaiset olivat ne työrukkaset, jotka järjestivät hyvän hallinnon lisäksi kaiken 
toiminnan. Olen vuosien varrella käynyt erilaisia kursseja ja koulutuksia järjestössämme. Olen myös 
kansainvälisen henkilöreservin jäsen.  

Minulle on tärkeää, että osasto kunnioittaa Punaisen Ristin arvoja. Tehtävämme on olla rinnalla 
kulkija hätää kärsiville. Ruoka-apujakelu on upeinta, mitä Tampereen osastossa on tapahtunut nyt 
viimeisen vuoden aikana! Toinen tärkeä tehtävämme on auttamisvalmiuden tason ylläpito, jotta 
tarvittaessa voimme toimia viranomaisten apuna auttamisketjussa.  
 

HELI-MAIJA MATTILA 
 
Olen 32 -vuotias sairaanhoitaja (AMK), kotoisin Etelä-Savosta 
Mikkelistä. Tampereella olen asunut jo yli 10 vuotta. Työskentelen tällä 
hetkellä hoivatyön esimiehenä. 

SPR:ssä olen toiminut noin kymmenen vuotta. Olen ollut mukana 
aiemmin Kauhajoen osaston ensiapuryhmässä ja nyt viime vuodesta 
Tampereen ensiapuryhmässä. Tänä syksynä liityin Terveyspisteen 
vapaaehtoiseksi ja jatkankin Tampereen osaston Terveyspisteen 
vastuuvapaaehtoisena vuoden vaihteen jälkeen. Terveyden edistämisen ja heikompiosaisten 
ihmisten auttaminen on minulla erityisen lähellä sydäntä.  

Vapaa-ajallani harrastan kuntosalia ja raskaampaa musiikkia. Minulla on kokemusta 
hallitustyöskentelystä opiskelija- ja potilasjärjestöissä.  
 



JOSE MÄNTYLÄ 
 
Terve, olen Jose Mäntylä ja olen ehdokkaana Tampereen osaston 
hallitusjäseneksi. Olen 29-vuotias vapaaehtoinen, joka on toiminut 
Tampereen osaston ensiapuryhmässä vuodesta 2008. Tänä aikana olen 
toiminut ensiaputoimikunnan jäsenenä kolme kautta ja tämän vuoden 
ensiapuryhmän johtajana. Muita vapaaehtoismuotoja, joissa olen ollut 
mukana, on mm. lasten leiriohjaajana toimiminen, LäksyHelppi sekä korona-ajan eri 
avustusoperaatiot. 

Hallituksessa aioin edistää eri toimintaryhmien yhteistyötä ja toimintaa. Tärkeä kehittämiskohteeni 
on myös tehostaa uusien jäsenten rekrytointia. On tärkeää, että hallituksessa olisi enemmän 
vapaaehtoisia, jotka ovat eri toimintaryhmien toiminnassa aktiivisesti mukana! 

 

JUHANI PARKKARI 
 

66-vuotiaana varatuomarina toimin sekä Isänmaan puolustajana että 
Äiti-maan suojelijana. Lähes koko työurani ajan olen toiminut jonkin 
valmiusviranomaisen palveluksessa. En jää ”tuleen makaamaan” vaan 
toimin aktiivisesti ja aloitteellisesti. Minulle oikea vastaus ei ole "En 
tiedä", vaan "Otan selvää". SPR:n suojelijan TP Sauli Niinistön tavoin en 
kaipaa vaihtoehtoisia totuuksia, mutta kylläkin moninaisia näkökantoja. 

Tampereen osaston jäsenenä olen toiminut muutaman kuukauden, 
mutta olen jo vuosia toiminut yhteistyössä tamperelaisten kanssa. 
SPR:ssä ja Vapepassa olen toiminut luottamus- ja avainhenkilönä 1993 
alkaen valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.  Jo Vaasan 1997 
yleiskokouksesta lähtien olen osallistunut SPR:n sääntöasiakirjojen kehittämiseen; Viimeksi 
valtuustossa toukokuussa 2020. SPR:n Helsingin Ensihuoltoyksikössä toimin 1995 – 2017. Minulla on 
päivitetyt kouluttajajuudet  humanitaarisen oikeuden, järjestötoiminnan, ystävätoiminnan, 
monikulttuurisuustoiminnan,  henkisen tuen sekä valmiuden (ensihuolto) aloilta. Humanitaarista 
oikeutta sekä ihmisoikeus- ja ympäristöasioita (ml. ilmasto) olen opiskellut, tutkinut ja opettanut eri 
oppilaitoksissa 1970-luvulta alkaen. Kirjani ”Sodan oikeussäännöt” ilmestyi 2018. Olen kauimmin 
yhtäjaksoisesti toiminut SPR:n humanitaarisen oikeuden kouluttaja. 

 

  



LEENA TYKKÄ 
 
Olen 59-vuotias Tampereelle asuva Sairaanhoitaja (AMK). Punaisen 
Ristin toiminnassa olen ollut jo mukana vuodesta 1976 alkaen. Olen 
toiminut vapaaehtoisena myös Kymenlaaksossa kuin myös täällä 
Pirkanmaalla.  Matkan varrella olen saanut monipuolista kokemusta 
niin ensiapu, ensihuolto sekä nuorisotoiminnasta kuin myös Vapepa 
toiminta on minulle tuttua. Luottamustehtäviä minulla on ollut 
järjestössä niin osasto, piiri ja valtakunnan tasolla. 
Vapaaehtoistoiminnassa olen kouluttautunut mm.  etk- ja henkisen 
tuen kouluttajaksi.   

Uutena osaston hallituksen jäsenenä toisin mukanani monipuolista osaamistani. Tällä hetkellä oma 
toimintani on painottunut esihuoltoon toimien siinä toisena ryhmänjohtajana. Ensihuollossa 
kiinnostukseni on etenkin henkisessä tuessa. Olen toiminut kouluttajana jo osaston ja piirin 
koulutuksissa.  Henkisessä tuessa näen tärkeänä tilanteiden purkamisen, auttajien jaksamisen sekä 
henkisen tuen tärkeys koko osaston toiminnassa.  
 

JAANA UOTILA 
 
Hei kaikki Tampereen osaston jäsenet. Olen 39-vuotias tamperelainen 
ja olen ehdokkaana osaston hallitukseen toiselle kaudelle.  

Olen ollut mukana monipuolisesti erilaisissa SPR:n toiminnoissa ja 
ryhmissä noin 20 vuoden ajan, välillä paussia toiminnasta pitäen. 
Hämeen piirin vuosikokouksessa tänä syksynä minut valittiin 
vaalitoimikuntaan. Olen aikoinaan työskennellyt SPR Tampereen 
osaston kotipalvelussa sekä SPR:n Veripalvelussa. Olin vapaaehtoisdelegaattina Punaisen Ristin ja 
EU:n yhteistyöprojektissa järjestämässä valmiusharjoituksia Kolumbiassa vuonna 2013. Toiminta 
Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa on minulle edelleen erityisen tärkeää. 

Olen koulutukseltani perioperatiivinen sairaanhoitaja sekä hoitotason ensihoitaja. Olen opiskellut 
myös viestintää.  

Olen kiinnostunut yleisesti siitä mitä yhteiskunnassamme tapahtuu. Arjen turvallisuus on kaiken 
toiminnan lähtökohta. Näen yhtenä SPR Tampereen osaston tärkeimmistä tehtävistä olla jatkossakin 
mukana tukemassa erityisesti heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ja perheitä. 
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