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Osastollamme on uusi päivystyspalveluauto, jota käytetään muun muassa ensiapupäivys-

tyksissä ja autettaessa kadonneiden ihmisten etsinnöissä. (Kuva: Mirja Bergström) 

 

 

Puheenjohtajan tervehdys 
 
Vuosi on jo kääntymässä lopuilleen ja vuo-

den 2016 toiminnan suunnittelu alkanut. Jo 

nyt voidaan kuitenkin vuodesta 2015 tode-

ta, että se on ollut Punaiselle Ristille 

kenties haastavin pitkään aikaan. Maa-

hamme suuntautuneen suuren pakolais-

määrän haasteet ovat ulottuneet laajasti 

ympäri maata paikallistasolle asti. Vapaa-

ehtoistyövoima ja logistiset järjestelmät 

ovat olleet koetuksella, eivätkä haasteet 

taida vähään aikaan hellittää. 

Punaisessa Ristissä on käynnissä useita 

toiminnan kehittämishankkeita, joista ehkä 

keskeisin on sääntömuutos, jolla pyritään 

entisestään tehostamaan jäsenistön osal-

listumista sekä järjestön sisäistä hallintoa. 

Näistä kuullaan lisää vuoden 2016 aikana. 

Länsi-Vantaan osaston toimintaan koh-

distuu myös paineita. Uuden kehäradan 

varteen on tulossa suuria asutuskeskit-

tymiä Länsi-Vantaan alueella, ja kuntaan 

suuntautuvassa muuttoliikkeessä on yhä 

enemmän muita kuin Suomen kansalaisia. 

On nähtävissä, että osaston on otettava 

lisää vastuuta muun muassa maahan 

muuttaneiden kotouttamisohjelmista sekä 

muusta heille suunnatusta järjestö-

toiminnasta.  

Osaston uusi päivystyspalveluauto on 

osoittautunut onnistuneeksi hankinnaksi. 

Se on SPR:n ja osaston käyntikortti, mutta 

ennen kaikkea tärkeä työväline yhä laaje-

nevassa ja laadukkaassa päivystyspalvelu-

toiminnassa, jota myös pelastusviranomai-

set arvostavat. Päivystyksiä erilaisiin 

tapahtumiin näyttää olevan enemmän kuin 

mihin ensiapuryhmän nykyresursseilla 

kyetään vastaamaan. Tässä on yksi haaste 

tulevalle toimintakaudelle. 

Länsi-Vantaan osastossa on yli 800 

jäsentä. Kiitokset kaikille, jotka tätä kautta 

haluavat tukea SPR:n ja etenkin osaston 

toimintaa. Edelleen löytyy kiitettävästi 

ihmisiä, jotka haluavat antaa omasta 

ajastaan yhteiseen hyvään.  

Osaston hallinnon pyörittäminen on oma 

haasteensa, kun sitä tehdään vapaaehtois-

voimin ja palkatta. Se on myös kuitenkin 

kehittävää sekä palkitsevaa. Sen kautta 

pääsee paremmin kiinni siihen, mitä SPR:n 

Helsingin ja Uudenmaan piirissä ja 

keskustoimistossa tapahtuu. Lisäksi se on 

oiva tilaisuus verkottua. Jos kiinnostuit, 

niin tervetuloa kehittämään Länsi-Vantaan 

osaston haasteellista, mutta palkitsevaa 

toimintaa! 

 

Pekka Koskinen 

puh. 050 330 5167, sähköposti 

koskipeka46@hotmail.com 
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Nuorisoryhmä tuli kolmanneksi ensiavun 

SM-kilpailuissa Rovaniemellä kesäkuussa 

2015. Nuoret saivat kuvaamastaan vi-

deosta sarjan pääpalkinnon. (Kuva: Mia 

Jalonen-Tuovila) 

 

NUORILLE OMA EA2-KURSSI 

Osaston nuorisoryhmällä on tänä 

syksynä ohjelmassa paljon 
hätäensiavun ja erilaisissa 

onnettomuustilanteissa ryhmänä 
toimimisen harjoittelua, sillä 
ryhmäläiset suorittavat tänä syksynä 

EA2-kurssin. Nuorisoryhmä kokoontuu 
yleensä keskiviikkoisin kello 18–

19.30 Kololla. Mukaan ryhmään voi 
tulla myös syksyn mittaan! Lisätietoa: 
Inka Vennola, p. 040 487 2990 tai Mia 

Jalonen-Tuovila, mia.jalonen@pp.inet.fi 
 

YSTÄVIEN SYKSY 
Askartelukokoontumiset Myyringissä 

ovat kello 14–17 maanantaisin; 
Myyringin päivystys on auki ma kello 

16–18 ja to kello 10–12. 
Sähköpostiosoitteemme on 
spr.myyrinki@eduvantaa.fi ja 

puhelin 043 824 7474. 

ENSIAPURYHMÄN SYKSYSSÄ  

ON PALJON HARJOITTELUA  
Ensiapuryhmän syyskauden illoissa 
Kololla on niin perusensiavun 

harjoittelua kuin luentojakin. 
Kokoontumiset ovat yleensä tiistaisin 

klo 18.30. Ohjelma on 
nettisivuillamme Rednetissä, mukaan 
pääsee myös kesken kauden. Syksy 

huipentuu Joulupolun 20-vuotis-
tapahtumaan. Lisätietoja:  

Ensiapuryhmän johtaja Eija Asikainen, 
p. 050 544 7080 

ENSIHUOLTOYKSIKÖLLÄ  
15-VUOTISJUHLAVUOSI 
Vantaan ensihuoltoyksikön syyskauden 

ohjelmassa on ryhmäiltojen lisäksi 
yhteisiä koulutusiltoja. Tänä vuonna 

juhlitaan myös ryhmän 15-
vuotisjuhlavuotta. Tule mukaan 
monipuoliseen toimintaamme ja ota 

rohkeasti yhteyttä yksikön vetäjään. 
Tutustu ohjelmaan internet-

sivuillamme ja soita Mirja Bergström, 
0500 454 800. 

 

AVUKSI TURVAPAIKANHAKIJOILLE 

Suomeen saapuneita 
turvapaikanhakijoita voi auttaa muun 

muassa seuraavilla tavoilla: 

1. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi 

https://www.punainenristi.fi/ 

vapaaehtoiseksi  

2. Lahjoita rahaa Katastrofirahastoon 

FI06 2219 1800 0680 00 

VERENLUOVUTUKSET 

MYYRMÄESSÄ 
Osastomme järjestää liikkuvan veri-
palvelun kanssa verenluovutus-

tilaisuuksia, tänä vuonna ehtii vielä 
keskiviikkona 16.12. kello  

15.30–19. Paikkana on Lounaskahvila 
Sapusca, Jönsaksentie 4, 01600 
Vantaa. Seuraa myös veripalvelun 

kalenteria. Lisätietoa: Marja-Liisa 
Jormanainen, puh. 040 764 2691 

 

REDNETISSÄ JA FACEBOOKISSA 

UUSIMMAT TIEDOT 
Osaston internet-sivujen suora osoite:  
https://rednet.punainenristi.fi/lansivantaa  
Facebook-osoitteemme on: 
https://www.facebook.com/groups/115175638
522899/#!/PunainenRistiLansiVantaanOsasto  
 

Osaston tiedottajan Katja Lehtisaaren 
tavoitat osoitteella 
katjakoikkalainen@hotmail.com. 

https://rednet.punainenristi.fi/lansivantaa
https://www.facebook.com/groups/115175638522899/#!/PunainenRistiLansiVantaanOsasto
https://www.facebook.com/groups/115175638522899/#!/PunainenRistiLansiVantaanOsasto

