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LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

PÄÄKIRJOITUS 4.1.2022

Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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RASISMIA VASTAAN

Rasisminvastainen viikko – sanoista teoiksi

Eeva A
nundi

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on 
vaikuttaa asenteisiin niin, että rasismi 
vähenee yhteiskunnassa.

21.–27. maaliskuuta vietetään jälleen rasis-
minvastaista viikkoa. Tänä vuonna aiheena 
on rakenteellinen rasismi.

Rasismista on totuttu puhumaan esimerkik-
si kaduilla tapahtuvana huuteluna. Rasismi 
on kuitenkin paljon muutakin: muun muas-
sa sitä, että henkilön nimi vaikuttaa mahdol-
lisuuksiin saada töitä tai löytää asunto.

Haluamme, että rasismin vastustaminen 
muuttuu puheista teoiksi. Toivomme, että jo-
kainen tarkastelisi kriittisesti niin omaa toi-
mintaansa kuin ympäröiviä rakenteita.

Helppo paikka aloittaa on perehtyä rasismin-
vastaisiin toimintaohjeisiin. Löydät ne Punai-
sen Ristin verkkosivuilta: punainenristi.fi > 
rasisminvastainen viikko > rasisminvastaiset 
ohjeet jokaiselle. 

Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustukset jakoon

Tänäkin vuonna piirit voivat jakaa Ennakko-
luuloton edelläkävijä -tunnustukset. Hyväksi 
valintatavaksi on osoittautunut se, että kuka 
tahansa voi ehdottaa saajaa sähköisesti. 

Toiveena on, että piirit jakaisivat tunnustuk-
set rasisminvastaisena päivänä 21.3. Näin 
tunnustuksen saajista voi kertoa kampanjan 
valtakunnallisessa avaustiedotteessa.

Somemateriaalit käyttöön

Kampanjaviikolla kannattaa jakaa rasismin-
vastaisen viikon materiaalia osastosi sosi-
aalisen median kanavissa. Somemateriaalit 
tulevat ladattaviksi aineistopankkiin helmi-
maaliskuussa 2022. Käytämme somessa ai-
hetunnistetta #RasisminvastainenViikko. 

Lisätietoja rasisminvastaisesta viikosta tu-
lee RedNetiin ja Punaisen Ristin verkkosivuil-
le. Vanhat eirasismille.fi-sivut ovat poistu-
neet käytöstä.

Rasisminvastaisuus ei ole 
mielipidekysymys

YK:n ihmisoikeusjulistuksen perusteella jo-
kaisella on samat oikeudet ja vapaudet 
muun muassa väriin, kieleen, uskontoon, 
kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkupe-
rään katsomatta. Myös Suomessa syrjintä 
on kielletty yhdenvertaisuuslain nojalla, ja ri-
koslaissa on kielletty esimerkiksi kiihottami-
nen kansanryhmää vastaan. 

Näihin voi myös vedota kohdatessaan rasis-
mia tai joutuessaan rasismin kohteeksi. Pu-
nainen Risti on sitoutunut edistämään yh-
denvertaisuutta ja rasistinen ajattelu on 
selkeässä ristiriidassa periaatteidemme 
kanssa.

Lisätietoja rasisminvastaisesta viikosta saat 
piirisi monikulttuurisuustoiminnan kehittä-
jiltä.
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Voimme voittaa yksinäisyyden yhdessä
Tammikuu on talven napa, taitekohta. Edes-
sämme on kevät, joka toivottavasti näyttäy-
tyy meille uudenlaisena.

Tai kenties pikemminkin tuttuna. Sellaise-
na, jossa maailma täyttyy uudelleen äänistä, 
kohtaamisista, läsnäolosta ja kuulemisesta. 
Haluan uskoa ja toivoa, että matka kohti pa-
rempia aikoja jatkuu.

Koronan rapauttama arki on kuitenkin jättä-
nyt jälkeensä myös yhä suuremman joukon 
ihmisiä, joille tulevaisuus ei näyttäydy yhtä 
valoisana. Heitä, jotka ovat yksin.

Käynnistämme ystävänpäiväkampanjam-
me helmikuun 7. päivä. Silloin kutsumme 
jokaisen mukaan lievittämään yksinäisyyt-
tä. Vastaamme yksinäisten usein hiljaiseen 
huutoon ystävätoimintamme kautta, mutta 
käännämme katseemme myös yhteiskun-
taan laajemmin.

Tuttujen tapahtumien ja kohtaamisten ohel-
la valmistelemme ystävänpäiväksi 14.2. Hel-
sinkiin tempausta, jonka kautta tuomme 
esiin yksinäisyyden monia kasvoja. Ne kas-
vot ovat yksilön pelkoa ja surua, riittämättö-

myyden ja turvattomuuden tunnetta, mutta 
myös yhteiskunnallinen ongelma.

Toivomme, että myös sinä lähdet liikkeelle, 
sillä jokainen voi vähentää yksinäisyyttä ym-
pärillään. Pienikin teko on tärkeä. Viime het-
ken vinkit ystävänpäivään löydät tästä leh-
destä.

Vuosi 2022 on täällä – kuljetaan se yhdessä. 
Nähdään myös ne arjessa vastaan tulevat ih-
miset, jotka kulkevat rinnallamme, mutta ei-
vät vielä kanssamme.

Nähdään – toisemme.  

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Salminen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus:   Taitto:

TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA 
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA 
Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME 
Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki 
osastomateriaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Maaret Alaranta

Sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori
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KOULUTTAJAKOULUTUS

Haluatko vapaaehtoiskouluttajaksi?
Kouluttajakoulutuksemme valmentaa sinut 
vetämään koulutuksia muille Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille ja suurelle yleisölle. Päämää-
rämme on osaava vapaaehtoiskouluttaja, jo-
ka kykenee innostamaan muita.

Opintokokonaisuus koostuu ohjatusta ope-
tusharjoituksesta ja useista osioista, jotka 
järjestetään joko etänä tai lähikoulutuksena. 

Kevät 2022

Koulutuksen nimi

Koulutuksen nimi

Päivämäärä

Päivämäärä

Kellonaika

Kellonaika

Syksy 2022

Löydät tiedon yhteisten osioiden sisällöstä 
vapaaehtoiskouluttajien sivustolta RedNetis-
tä: rednet.punainenristi.fi/node/6357.

Kiinnostuitko? Voit hakea kouluttajakoulu-
tukseen piirisi kautta. Keväällä 2022 järjes-
tetään kouluttajakoulutuksen yhteiset osiot 
sekä maalis-huhtikuussa muutamia opinto-
kokonaisuuden sisältöosioita.

Kouluttajapäivät                    
Viestinnän kouluttajien sisältöosa 

22.–23.1.

Valmiuskouluttajien sisältöosat 26.–27.2. täynnä

Webinaari: Punainen Risti kouluttaa 1.3. 17–18

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 8.3. 17–19:30

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 26.3. 10–17

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 5.4. 17–18

Kouluttajien verkkokurssi 1.3.–31.5. 

Ensivastekouluttajakoulutus 3.–6.2. 

Ensivastekouluttajien täydennys 4.–6.2.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat:  
Henkinen tuki, humanitaarinen oikeus,  
terveyden edistäminen (päihdetyö), ystävätoiminta

9.4.

Webinaari: Punainen Risti kouluttaa 4.10. 17–18

Valmiuskouluttajien sisältöosat 9.–11.9. 

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 29.9.–2.10.

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 11.10. 17–19:30

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 29.10. 10–17

Kouluttajien verkkokurssi 1.10.–31.12.

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 11.–13.11. 

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 
(mm. ne, joita keväällä ei järjestetä)

19.–20.11.

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 22.11. 17–18

KOULUTTAJAKOULUTUKSEN AIKATAULU 2022
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KOULUTUS

Tukea koulutuksiin Opintokeskus Siviksestä
Sivis on vapaan sivistystyön aikuisoppilai-
tos, jonka jäseniä ovat valtakunnallisesti 
toimivat järjestöt. Yksi jäsenistä on  
Suomen Punainen Risti.

Siviksen tavoitteena on edistää aktiivista kan-
salaistoimintaa tukemalla jäsenjärjestöjensä 
koulutustyötä. Sivis järjestää myös itse koulu-
tusta jäsenilleen sekä tuottaa materiaaleja, jul-
kaisuja ja tutkimuksia järjestöjen koulutuksis-
ta. Sivis tarjoaa myös rahallista tukea Punaisen 
Ristin koulutuksiin.

Tukea haetaan Sivisverkon kautta

Tuki koulutuksille on tällä hetkellä 29 € /  
opetustunti ja ensi vuoden alusta alkaen 33 € / 
opetustunti.  Siviksen tuki voi olla enintään  
55 prosenttia toteutuneista kuluista. 

Jos osastosi järjestää koulutuksia, kuten luen-
toja, seminaareja tai webinaareja, koulutus-
vastaavanne kannattaa kirjautua Sivisverkon 
käyttäjäksi. Sivisverkko on Siviksen järjestel-
mä, johon koulutukset kirjataan, ja samalla 
se on myös Punaisen Ristin koulutuksenhallin-
tajärjestelmä. Sivisverkkoon  saamme tiedon 
kaikista Punaisen Ristin koulutuksista ja kou-
lutetuista samaan paikkaan, eikä esimerkiksi 
erillistä koulutustilastokyselyä tarvita.

Siviksen tukemat koulutukset kestävät vähin-
tään yhden opetustunnin (45 min) ja niissä tu-
lee olla vähintään seitsemän osallistujaa, jois-

ta suurin osa on yli 15-vuotiaita. Perustellusta 
syystä osallistujajoukko voi olla pienempikin.

Sivisverkkoon pääset osoitteessa sivisverkko. 
ok-sivis.fi. Kun käytät Sivisverkkoa osasto-
si puolesta, sinun kannattaa hakea yhdistyksen 
vastuuhenkilö -tasoisia käyttäjäoikeuksia. 

Suunnitelma ennen tilaisuutta, selvitys 
tilaisuuden jälkeen

Ennen koulutustilaisuutta Sivisverkkoon kirja-
taan koulutuksen suunnitelma. Sinun ei tar-
vitse kirjata suunnitelmaa alusta alkaen itse, 
vaan Sivisverkosta löytyvät valmiiksi tiedot yli 
30:stä Punaisen Ristin koulutuksesta. Nämä 
koulutusmallit ovat opintopisteytettyjä, niihin 
voi liittää palautekyselyn ja niistä saa tulostet-
tua todistukset ja kurssikuvaukset suoraan jär-
jestelmästä koulutuksen päätyttyä.

Tilaisuuden jälkeen tehdään selvitys koulu-
tuksesta. Selvitykseen merkitään osallistu-
jien tiedot ja toteutuneet kulut sekä tarkiste-
taan vielä ohjelma ja opetustunnit. Yli kuuden 
tunnin koulutuksista tarvitaan aina osallistuji-
en etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja su-
kupuoli.

Lisätietoja Sivisverkosta ja tarkemmat ohjeet 
sen käyttämiseen saat Siviksen sivuilta sekä 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
node/54763. Tukenasi ovat myös piirien nime-
tyt Sivis-yhteyshenkilöt. 

Leena K
oskela
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KOULUTTAJAKOULUTUS

Haluatko vapaaehtoiskouluttajaksi?
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REDNET

RedNet lukuina

• 15 000 käyttäjätiliä
• 68 000 verkkosivua
• 470 000 yksilöityä käyttäjää vuodessa

Nykyaikaisen ja helppokäyttöisen palve-
lun suunnittelutyö on käynnissä.

Olet ehkä osallistunut viime aikoina webinaariin 
tai työpajaan, jossa keskustellaan RedNetin uu-
distamisesta. Tilaisuuksissa on kartoitettu, mi-
tä toimintoja ja työkaluja osastot, piirit ja kes-
kustoimisto viestintäänsä tarvitsevat. Samalla 
on selvitetty, mihin toimintoihin on panostetta-
va eniten.

Kartoitus on tärkeää, koska RedNet on punai-
nenristi.fi:n jälkeen Punaisen Ristin toiseksi 
käytetyin palvelu. RedNetin yksittäisiä käyttäjiä 
on vuosittain lähes puoli miljoonaa.

Yksi suunnittelutyön tärkeimmistä tavoitteista 
on ollut varmistaa, että Punaisen Ristin erilai-
set järjestelmät toimivat yhdessä palvelun ni-
mestä riippumatta. Siksi on mahdollista, että 
osa toiminnoista toteutetaan jatkossa vaikka-
pa Oma Punaisessa Ristissä. Voi myös olla, että 
RedNet nimenä poistuu kokonaan.

Digijärjestelmät sovitetaan yhteen

Uudistukselle ja selvitykselle on tarvetta, sil-
lä pian 10-vuotias RedNet on tekniikaltaan ja 
käytettävyydeltään vanhentunut eikä taivu mo-
biilikäyttöön. Monet alkuperäisistä toiminnois-
ta on lohkottu pois ja siirretty uusiin järjestel-
miin, kuten Omaan tai Punainen Risti Ensiapu 
Oy:n sivuille.

Uudistuksen kantavia teemoja ovat olleet käy-
tettävyys, löydettävyys ja paikallisuus. Jat-

Vielä ehdit mukaan Auttajat Aulangolla -viikon-
loppuun eli seuraavaan valtakunnalliseen  
vapaaehtoisten koulutustapahtumaan. Ensim-
mäistä kertaa tapahtumaan voi osallistua myös 
etänä, joten pääset seuraamaan viikonlopun 
ohjelmaa suoraan kotisohvaltasi omien aika-
taulujesi mukaan.
 
Lue lisää tapahtumasta ja etäosallistumisesta 
osoitteessa rednet.punainenristi.fi/ 
auttajataulangolla. Sivuille päivitetään tietoa 
etänä tarjottavasta ohjelmasta.

kossa tiedon on löydyttävä palvelusta nykyistä 
helpommin, sivujen on oltava saavutettavam-
pia ja kirjautumisen ja käytön mahdollisimman 
sujuvaa. Myös tulevassa järjestelmässä osas-
toilla ja piireillä on omat sivut, joiden ylläpitä-
misestä ne vastaavat itse. 

Verkkosivuja ei voi korvata 
somepalveluilla

Vaikka monet osastot jakavat tietoa toiminta-
ryhmiensä kesken esimerkiksi Facebookissa ja 
Whatsapissa, kaupallisten somekanavien rin-
nalle tarvitaan Punaisen Ristin oma verkko-
palvelu, jonka toimintoihin ja kehittämiseen 
voimme itse vaikuttaa. Valmiusjärjestönä halu-
amme varmistaa, että järjestelmä on käytettä-
vissä aina, kun sitä tarvitaan.

Päätökset RedNetin uudistamisesta tehdään 
kuluvan kevään aikana. Osastojen sivujen uu-
distamiseen tarvittavasta koulutuksesta ja tu-
esta kerrotaan, kun palvelun rakentaminen on 
edennyt riittävän pitkälle.

Tietoa uudistumistyön etenemisestä löydät 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/RN2

RedNet uudistuu 

Osallistu etänä Auttajat Aulangolla 
-tapahtumaan 1.-3.4.2022
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YHTEISTYÖ

Punaisen Ristin kokemukset luonnonkatastrofeista  
esillä Heurekassa

Kutsu alueesi koulut Muumien mukana sanaseikkailulle

OIL SPILL -hanke paransi valmiutta laajoihin  
ja pitkäkestoisiin onnettomuuksiin
Vuodenvaihteessa päättyneen kolmevuo-
tisen OIL SPILL -hankkeen tavoitteena oli 
parantaa öljyonnettomuuksiin varautu-
mista Itämeren alueella. 

Suomen Punaisen Ristin tärkein tavoite oli ot-
taa käyttöön toimintamalli vapaaehtoistoimin-
nan johtamiseksi ja koordinoimiseksi laajoissa 
ja pitkäkestoisissa onnettomuuksissa. Varsi-
nais-Suomessa tämän ja edellisten hankkei-
den aikana kehitetty toimintamalli tuotiin tutuk-
si koulutuksissa, harjoituksissa ja tapaamisissa 
järjestöjen ja viranomaisten kesken. Yhteistyö-
tä tehtiin sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 

Hankkeesta saatiin arvokkaita oppeja ja 
kokemuksia:

• Järjestöjen on tuotava apuaan tunnetuksi, 
jotta viranomaiset voivat helpommin tunnis-

Punainen Risti on ollut mukana suunnitte-
lemassa tiedekeskus Heurekan Katastrofi-
en keskellä -näyttelyä, jossa pureudutaan 
luonnonkatastrofien maailmaan. 

Näyttelyssä on esillä Punaisen Ristin avustus-
työntekijöiden tarinoita ja niihin liittyviä esinei-
tä. Tarinoita löytyy myös näyttelyyn liittyvistä 
Heurekan oppimateriaaleista.

Alakoululaisille suunnattu Lukukuu- 
kampanja on helppo tapa tehdä yhteis-
työtä paikkakuntasi koulujen kanssa. 

Lukukuun uudistuneessa ilmeessä seikkailevat 
Tove Janssonin ihanat Muumit. Punaisen Ristin 
arvoista löytyy paljon samaa kuin Muumi-kirjois-
ta – ovi on aina avoinna niille, jotka tarvitsevat 
yösijaa ja lämpöä, ja kaikki saavat olla mukana. 

Kampanjan oppimateriaaleissa sukelletaan 
Paula Nivukosken Onnelliset aakkoset -kir-
jan teksteihin. Hauskoissa digitehtävissä läh-
detään sanaseikkailuille, pohditaan merkityk-
siä ja keksitään tarinoita. Tehtävät soveltuvat 
myös muiden kuin Onnelliset aakkoset -teks-
tien käsittelyyn.

Näyttelyn kerronnassa tärkeä elementti ovat 
audiovisuaaliset videotaideteokset, joissa 
näyttelykävijät viedään keskelle suuria luon-
nonvoimia. Näyttely sopii kaiken ikäisille ai-
heesta kiinnostuneille ja se on avoinna syk-
syyn 2023 asti.

Lisätietoja:  
heureka.fi/katastrofienkeskella

Lukemisesta nauttimisen lisäksi Lukukuussa 
kerätään varoja katastrofirahastoon. Oppilai-
den lukuhetket merkitään Lukukuu-passiin ja 
ne muuttuvat lukukummien tekemiksi lahjoi-
tuksiksi. 

Kampanjaan ja sen suomenkielisiin oppimateri-
aaleihin voit tutustua menemällä sivulle sprop-
pimateriaalit.fi ja valitsemalla Teemaviikot ja 
tapahtumat -valikosta Lukukuu. Myös ruotsin-
kieliset tehtävät ovat nyt saatavilla. Keräysma-
teriaalit voi ladata verkkokaupasta osoitteesta 
punaisenristinkauppa.fi/koulumateriaalit.

Lisätietoja antaa varainhankinnan suunnittelija 
Eeva Arrajoki, eeva.arrajoki@punainenristi.fi.

taa, mihin tehtäviin vapaaehtoisia on mah-
dollista käyttää.

• Viranomaisten ja järjestöjen on tehtävä yh-
dessä koulutus- ja harjoitussuunnitelmat ja 
sovittava, miten järjestöjä hyödynnetään vi-
ranomaisten tueksi. Järjestöt on otettava 
mukaan harjoitusten suunnitteluun ja toteu-
tukseen.

• Suomessa Vapaaehtoisen pelastuspalve-
lun (Vapepan) järjestöverkosto kokoaa yh-
teen vapaaehtoiset auttajat laajassa onnet-
tomuustilanteessa. Niissä maissa, joissa ei 
ole vastaavaa järjestelyä, järjestöjen on so-
vittava organisaatio, joka koordinoi ja johtaa 
koko vapaaehtoiskenttää. Vapepan toimin-
tamalli ja Punainen Risti sen koordinaattori-
na herättivät laajaa kiinnostusta myös muis-
sa maissa.
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REDNET

RedNet lukuina
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esta kerrotaan, kun palvelun rakentaminen on 
edennyt riittävän pitkälle.

Tietoa uudistumistyön etenemisestä löydät 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/RN2

RedNet uudistuu 

Osallistu etänä Auttajat Aulangolla 
-tapahtumaan 1.-3.4.2022
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Punaisen Ristin kokemukset luonnonkatastrofeista  
esillä Heurekassa

Kutsu alueesi koulut Muumien mukana sanaseikkailulle

OIL SPILL -hanke paransi valmiutta laajoihin  
ja pitkäkestoisiin onnettomuuksiin
Vuodenvaihteessa päättyneen kolmevuo-
tisen OIL SPILL -hankkeen tavoitteena oli 
parantaa öljyonnettomuuksiin varautu-
mista Itämeren alueella. 

Suomen Punaisen Ristin tärkein tavoite oli ot-
taa käyttöön toimintamalli vapaaehtoistoimin-
nan johtamiseksi ja koordinoimiseksi laajoissa 
ja pitkäkestoisissa onnettomuuksissa. Varsi-
nais-Suomessa tämän ja edellisten hankkei-
den aikana kehitetty toimintamalli tuotiin tutuk-
si koulutuksissa, harjoituksissa ja tapaamisissa 
järjestöjen ja viranomaisten kesken. Yhteistyö-
tä tehtiin sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 

Hankkeesta saatiin arvokkaita oppeja ja 
kokemuksia:

• Järjestöjen on tuotava apuaan tunnetuksi, 
jotta viranomaiset voivat helpommin tunnis-

Punainen Risti on ollut mukana suunnitte-
lemassa tiedekeskus Heurekan Katastrofi-
en keskellä -näyttelyä, jossa pureudutaan 
luonnonkatastrofien maailmaan. 

Näyttelyssä on esillä Punaisen Ristin avustus-
työntekijöiden tarinoita ja niihin liittyviä esinei-
tä. Tarinoita löytyy myös näyttelyyn liittyvistä 
Heurekan oppimateriaaleista.

Alakoululaisille suunnattu Lukukuu- 
kampanja on helppo tapa tehdä yhteis-
työtä paikkakuntasi koulujen kanssa. 

Lukukuun uudistuneessa ilmeessä seikkailevat 
Tove Janssonin ihanat Muumit. Punaisen Ristin 
arvoista löytyy paljon samaa kuin Muumi-kirjois-
ta – ovi on aina avoinna niille, jotka tarvitsevat 
yösijaa ja lämpöä, ja kaikki saavat olla mukana. 

Kampanjan oppimateriaaleissa sukelletaan 
Paula Nivukosken Onnelliset aakkoset -kir-
jan teksteihin. Hauskoissa digitehtävissä läh-
detään sanaseikkailuille, pohditaan merkityk-
siä ja keksitään tarinoita. Tehtävät soveltuvat 
myös muiden kuin Onnelliset aakkoset -teks-
tien käsittelyyn.

Näyttelyn kerronnassa tärkeä elementti ovat 
audiovisuaaliset videotaideteokset, joissa 
näyttelykävijät viedään keskelle suuria luon-
nonvoimia. Näyttely sopii kaiken ikäisille ai-
heesta kiinnostuneille ja se on avoinna syk-
syyn 2023 asti.

Lisätietoja:  
heureka.fi/katastrofienkeskella

Lukemisesta nauttimisen lisäksi Lukukuussa 
kerätään varoja katastrofirahastoon. Oppilai-
den lukuhetket merkitään Lukukuu-passiin ja 
ne muuttuvat lukukummien tekemiksi lahjoi-
tuksiksi. 

Kampanjaan ja sen suomenkielisiin oppimateri-
aaleihin voit tutustua menemällä sivulle sprop-
pimateriaalit.fi ja valitsemalla Teemaviikot ja 
tapahtumat -valikosta Lukukuu. Myös ruotsin-
kieliset tehtävät ovat nyt saatavilla. Keräysma-
teriaalit voi ladata verkkokaupasta osoitteesta 
punaisenristinkauppa.fi/koulumateriaalit.

Lisätietoja antaa varainhankinnan suunnittelija 
Eeva Arrajoki, eeva.arrajoki@punainenristi.fi.

taa, mihin tehtäviin vapaaehtoisia on mah-
dollista käyttää.

• Viranomaisten ja järjestöjen on tehtävä yh-
dessä koulutus- ja harjoitussuunnitelmat ja 
sovittava, miten järjestöjä hyödynnetään vi-
ranomaisten tueksi. Järjestöt on otettava 
mukaan harjoitusten suunnitteluun ja toteu-
tukseen.

• Suomessa Vapaaehtoisen pelastuspalve-
lun (Vapepan) järjestöverkosto kokoaa yh-
teen vapaaehtoiset auttajat laajassa onnet-
tomuustilanteessa. Niissä maissa, joissa ei 
ole vastaavaa järjestelyä, järjestöjen on so-
vittava organisaatio, joka koordinoi ja johtaa 
koko vapaaehtoiskenttää. Vapepan toimin-
tamalli ja Punainen Risti sen koordinaattori-
na herättivät laajaa kiinnostusta myös muis-
sa maissa.
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Uusi opas ruoka-avun järjestämiseen

Terveyden edistämisen verkkoryhmä avattu

Estä liukastumiset
Työikäisille sattuu runsaasti liukastumistapa-
turmia, ja niiden vaikutukset näkyvät vuosit-
tain merkittävinä kustannuksina ja sairaus-
poissaoloina. 

Pysy pystyssä -kampanjan materiaalit kannat-
taa ottaa käyttöön esimerkiksi osaston tee-
mailloissa tai ystäväasiakkaiden kanssa. Varsi-
nainen kampanja-aika on tammikuussa, mutta 
materiaalit sopivat hyödynnettäviksi milloin 
vain talviliukkaiden aikana.

• Kampanjamateriaalit sekä vinkit liukastu-
misten ehkäisemisestä löytyvät osoitteesta 
pysypystyssa.fi.

Koronaepidemian aikana ruoka-aputoiminta on 
laajentunut useassa osastossa. Jaamme ruoka-
apua yksin ja yhteistyökumppanien kanssa yli 
100 paikkakunnalla.

Vapaaehtoisten tueksi on ilmestynyt uusi  
Vapaaehtoiseksi ruoka-apuun! -perehdy-
tysopas. Opas sisältää ohjeet ja vinkit ruoka-
avun järjestämiseen sekä materiaaleja toimin-
nan käynnistämisen ja kehittämisen tueksi.

Lataa opas osoitteesta ruoka-apu.fi/tyokaluja-
ruoka-apua-jarjestaville

Oppaan ovat koostaneet yhteistyössä Punai-
nen Risti ja Kirkkopalvelut ry:n Osallistava  
yhteisö -hanke.

Terveyden edistämisen vapaaehtoiset ylläpitä-
vät Terveyspisteitä, tekevät päihde- ja seksuaa-
literveystyötä sekä ovat mukana ehkäisemässä 
tapaturmia. Vapaaehtoiset kokoontuvat tavalli-
sesti paikallisiin toimintaryhmiin, joissa toimin-
taa suunnitellaan ja tavataan muita vapaaeh-
toisia.

Koska toimintaryhmiä ei ole kaikilla paikkakun-
nilla, Oma Punainen Ristiin on nyt perustet-
tu virtuaalinen vapaaehtoisten toimintaryhmä. 
Ryhmään voi liittyä kuka vain terveyden edis-
tämisestä kiinnostunut vapaaehtoinen suori-
tettuaan terveyden edistämisen verkkopereh-
dytyksen. 

Kerro osaston ruokajakelusta  
ruoka-apu.fi:ssä

Ruoka-apu.fi kokoaa eri toimijoiden järjestä-
mät ruoka-aputapahtumat yhteen. Sivuston 
avulla ruoka-apujakelut ovat helposti avunsaa-
jien, yhteistyökumppaneiden ja ruokaa lahjoit-
tavien löydettävissä. 

Sivuston kautta osastosi voi ilmoittaa tulevista 
ruokajakeluista helposti ja maksuttomasti.

Lisätietoja ja rekisteröitymisohjeet: ruoka-apu.fi. 
Saat lisätietoja ruoka-avusta piirisi ruoka-avun 
yhdyshenkilöltä tai keskustoimistolta: sosiaali-
sen hyvinvoinnin suunnittelija Petra Lemmetty,  
p. 040 620 4373.

Toimintaryhmässä saat tietoa valtakunnallisis-
ta toimintamahdollisuuksista, koulutuksista ja 
sen kautta voi tutusta omalla alueella samoista 
aiheista kiinnostuneisiin vapaaehtoisiin. 

• Verkkoperehdytys löytyy osoitteesta spr.fi/
teverkkoperehdytys.

• Terveyden edistämisen verkkoryhmä löytyy 
Omasta osoitteesta spr.fi/oma. Pyydä jäse-
nyyttä Terveyden edistämisen vapaaehtoi-
set -nimiseen valtakunnalliseen toimintaryh-
mään.

Tervetuloa mukaan!

• Uusi Arjen turvatunti -verkkokoulutus tar-
joaa vinkkejä kodin ja vapaa-ajan tapatur-
mien ehkäisyyn. Koulutus sopii kaikille ja se 
löytyy osoitteesta sproppimateriaalit.fi > Ar-
jen turvatunti.

• Muuta infomateriaalia voit tilata Punaisen 
Ristin verkkokaupasta osoitteesta punai-
senristinkauppa.fi. Ota käyttöön esimerkik-
si tarkistuslistat, joiden avulla voi nopeasti 
kartoittaa vaaran paikkoja kodissa ja vapaa-
aikana. Ohjeita ja vinkkejä listojen käyttöön 
löydät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
node/56442
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Lataa opas osoitteesta ruoka-apu.fi/tyokaluja-
ruoka-apua-jarjestaville

Oppaan ovat koostaneet yhteistyössä Punai-
nen Risti ja Kirkkopalvelut ry:n Osallistava  
yhteisö -hanke.

Terveyden edistämisen vapaaehtoiset ylläpitä-
vät Terveyspisteitä, tekevät päihde- ja seksuaa-
literveystyötä sekä ovat mukana ehkäisemässä 
tapaturmia. Vapaaehtoiset kokoontuvat tavalli-
sesti paikallisiin toimintaryhmiin, joissa toimin-
taa suunnitellaan ja tavataan muita vapaaeh-
toisia.

Koska toimintaryhmiä ei ole kaikilla paikkakun-
nilla, Oma Punainen Ristiin on nyt perustet-
tu virtuaalinen vapaaehtoisten toimintaryhmä. 
Ryhmään voi liittyä kuka vain terveyden edis-
tämisestä kiinnostunut vapaaehtoinen suori-
tettuaan terveyden edistämisen verkkopereh-
dytyksen. 

Kerro osaston ruokajakelusta  
ruoka-apu.fi:ssä

Ruoka-apu.fi kokoaa eri toimijoiden järjestä-
mät ruoka-aputapahtumat yhteen. Sivuston 
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mään.
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• Uusi Arjen turvatunti -verkkokoulutus tar-
joaa vinkkejä kodin ja vapaa-ajan tapatur-
mien ehkäisyyn. Koulutus sopii kaikille ja se 
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jen turvatunti.
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Osastojen ehdotukset piirin hallitukseen  
jäseniksi ja piirin tilintarkastajiksi
Piirin vuoden 2021 vuosikokouksessa asetettu vaalitoimikunta pyytää osastoilta ehdotuksia 
piirin hallituksen jäseniksi kuuden erovuoroisen tilalle kaksivuotiskaudelle 2022-2024 sekä 
kahdeksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi ja kahdeksi varatilintarkastajaksi vuodelle 2022.

Vaalitoimikunta toivoo, että osastot tekevät runsaasti perusteltuja, yksilöityjä esityksiä. Pyy-
dämme, että varmistatte ehdokkailta etukäteen, ovatko he käytettävissä esitettyihin tehtäviin. 

Ehdotukset tulee toimittaa 4.3.2022 klo 16.00 mennessä osoitteella: 

SPR Länsi-Suomen piiri
Vaalitoimikunta
Laturitie 2
60510 Hyllykallio

Vaalitoimikunta valmistelee ehdotuksensa kokouksessaan 16.3.2022.

Vaalitoimikunnan ehdotus toimitetaan osastoille piirin vuosikokouksen kokousmateriaalin  
yhteydessä. Piirin vuosikokous pidetään 23.4.2022.

Kirsi Kandolin  Eeva-Riitta Lähteenmäki 
Puheenjohtaja   Varapuheenjohtaja   

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

VAALITOIMIKUNNAN OHJEET 

Tarvittaessa valinnoista äänestetään vuosikokouksessa.

O
tto

-V
ille Väätäin

en
 / SPR
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LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

VAALITOIMIKUNNAN OHJEET 

Vaalitoimikunnan kokoonpano:
Kirsi Kandolin, puheenjohtaja, Kurikan osasto

Eeva-Riitta Lähteenmäki, varapuheenjohtaja, Keuruun osasto

Maria Österholm, Vaasan suomalainen osasto

Päivi Majava, Laukaan osasto

Leena Jokinen, Karstulan osasto

Katja Palkoma, Seinäjoen osasto

Ritva Pirilä, Ilmajoen osasto

Jäsenet, jotka erovuorossa 2022:
Maija Linnala (kausia kulunut 2020-2022 – kausia jäljellä 2022-2024 & 2024-2026), Suolahti

Harri Koivisto (kausia kulunut 2018-2020 & 2020-2022 – kausia jäljellä 2022-2024), Keuruu

Henna Timonen (kausia kulunut 2020-2022 – kausia jäljellä 2022-2024 & 2024-2026), Kurikka

Kristiina Brisk-Mosander (kausia kulunut 2020-2022 – kausia jäljellä 2022-2024 & 2024-2026), Vaasa

Raimo Keskinen (kausia kulunut 2020-2022 – kausia jäljellä 2022-2024 & 2024-2026), Jalasjärvi

Sami Luoma-Aho (kausia kulunut 2020-2022 – kausia jäljellä 2022-2024 & 2024-2026), Jyväskylä

Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole erovuorossa 2022:
Puheenjohtaja:
Harri Jokiranta (kausia jäljellä 2021-2023, 2023-2025, 2025-2027), Seinäjoki

Varapuheenjohtaja:
Taina Hämäläinen (kausia jäljellä 2021-2023, 2023-2025, 2025-2027), Karstula

Jäsenet, jotka eivät ole erovuorossa 2022:
Marko Järvenoja (kausia kulunut 2019-2021 – kausia jäljellä 2021-2023 & 2023-2025), Toholampi

Ville Lahti (kausia kulunut 2019-2021 – kausia jäljellä 2021-2023 & 2023-2025), Seinäjoki

Matti Mustajärvi (kausia kulunut 2019-2021 – kausia jäljellä 2021-2023 & 2023-2025), Kaustinen
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VAALITOIMIKUNNAN OHJEET  

Uusi ohjeistus vaalitoimikunnan työhön
Piirien vaalitoimikunnan työ perustuu Punaisen Ristin lakiin ja sääntöihin. Syksyllä 2021 Län-
si-Suomen piiri ja muutamat muut piirit toivoivat valtakunnallisen ohjeen laatimista vaalitoi-
mikuntien työtä tukemaan. Ohjetta valmisteltiin syksyn aikana pääsihteeri Kristiina Kumpulan 
johdolla. Länsi-Suomen piirin vaalitoimikunta antoi myös omat kommenttinsa luonnokseen. 
Pääsihteerin hyväksyi ohjeen 1.12.2021.

  OHJE PIIRIEN VAALITOIMIKUNNILLE 
  Voimaantulo: 1.12.2021 
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OHJE PIIRIEN VAALITOIMIKUNNILLE 
 
Hyväksytty: Pääsihteerin hyväksymä 1.12.2021  
 
 
Johdanto 
 
Tämän ohjeen tarkoitus on antaa käytännön suosituksia piirien vaalitoimikuntien 
työskentelyyn, sekä vastata usein esille tulleisiin kysymyksiin.   
 
Lähtökohta piirin vaalitoimikunnan työskentelylle on piirin johtosääntö 5§, jonka 
mukaan: 
 
Piirin vuosikokouksessa suoritettavia vaaleja valmistelee vaalitoimikunta, jonka jäseninä 
toimivat piirin edellisessä vuosikokouksessa valitut vaalitoimikunnan puheenjohtaja, 
vaalitoimikunnan varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Vaalitoimikunta ottaa 
tarvittaessa itselleen sihteerin. Piirin hallituksen jäsentä ei saa valita vaalitoimikuntaan. 
Vaalitoimikunta ei saa ehdottaa jäseniään vuosikokouksessa täytettäviin luottamustoimiin. 
Vaalitoimikunnan tehtävänä on todeta ne luottamushenkilöt, joiden vaali tulee 
toimitettavaksi piirin vuosikokouksessa, ja esittää perusteltu ehdotuksensa, joka 
toimitetaan osastoille viimeistään vuosikokouskutsun yhteydessä. 
 

1. Vaalitoimikunnan työskentelyn periaatteet 
 

1.1 Vaalitoimikunnan tulee olla työssään aktiivinen. Ehdokkaita haettaessa ei tulisi 
luottaa ainoastaan yleiseen ehdokashakuun, vaan toimikunnan jäsenten tulee 
aktiivisesti etsiä ja ehdottaa henkilöitä, joiden katsovan olevan tehtävään sopivia 
ja päteviä.  
 

1.2 Vaalitoimikunnan tulee keskustella piirin hallituksen työskentelyssä vaadittavasta 
osaamisesta ja pyrkiä löytämään ehdokkaita, jotka voivat tuoda mahdollisimman 
monipuolista osaamista piirin käyttöön. Tarvittavaa osaamista on järjestön 
ydinalueiden (valmius, hyvinvointi ja terveys, vaikuttaminen, vapaaehtoisuus) 
tuntemisen lisäksi esimerkiksi: 
 

o henkilöstökehitys ja osaamisen vahvistaminen; 
o johtaminen ja viestintä; 
o talous; 
o verkosto-osaaminen; 
o riskienhallinta; sekä 
o vuorovaikutustaidot ja taito työskennellä ryhmässä. 

 
1.3 Keskeinen vaalitoimikunnan asiakirja on SPR:n yleiskokouksen toimintalinjaus ja 

piirin toimintasuunnitelma tulevalle hallituskaudelle. 
 

1.4 Pyydettäessä osastoilta ehdokkaita, tulee varmistaa, että ehdotuksissa on annettu 
perustelut esitykselle. Perusteluita voidaan edellyttää esimerkiksi lomakepohjassa.  
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1.5 Ehdokkaiden tulee olla järjestön jäseniä. Ehdokkuuden esteitä ovat mm. työsuhde 
Suomen Punaiseen Ristiin ja muut SPR-asetuksen 20§:ssä mainitut tilanteet sekä 
jäsenyys vaalitoimikunnassa (piirin johtosääntö 5§).  

 
1.6 Lisäksi on huomioitava SPR-asetuksen 19§, jonka mukaan ehdokkaita valittaessa 

tulee ottaa mahdollisimman tarkoin huomioon alueellinen ja kielellinen sekä eri 
sukupuolten ja eri ikäryhmien edustus. 

 
1.7 Vaalitoimikunnan kaikkien jäsenten tulee saada käyttöönsä samat tiedot 

ehdokkaista, hallitustyöskentelyn edellytyksistä ja toimintatavoista, sekä piirin 
toiminnasta ja sen asettamista vaatimuksista luottamushenkilöille.  
 

1.8 Kaikki vaalitoimikunnan jäsenet tuovat näkemyksensä keskusteluun. 
Puheenjohtaja johtaa kokouksia, mutta ei tee päätöksiä yksin.  

 
1.9 Piirin toiminnanjohtaja tai muu toimihenkilö voidaan kutsua osallistumaan 

vaalitoimikunnan työskentelyyn tuomaan esiin näkemyksiään piirin 
toimintaympäristöstä sekä sen vaatimasta osaamisesta hallituksessa, mutta hänen 
ei tule ottaa kantaa varsinaiseen päätöksentekoon.   
 

2. Vaalitoimikunnan kokoontuminen 
 

2.1 Vaalitoimikunnan kutsuu koolle vaalitoimikunnan puheenjohtaja, tarvittaessa 
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.  
 

2.2 Toimikunta voi kutsua piirin toiminnanjohtajan tai muun toimihenkilön toimikunnan 
sihteeriksi, joka pitää pöytäkirjaa, huolehtii kokouskutsuista, ehdokaslistoista 
sekä muista käytännön asioista mutta hänen ei tule ottaa kantaa päätöksentekoon.  

 
2.3 On suositeltavaa, että toimikunta pitää vähintään kaksi kokousta:  
 

1. Kokous, jossa käydään läpi vaalitoimikunnan tehtävät, sekä sovitaan 
ehdokkaiden etsimisestä ja mahdollisesta esittelystä, käydään läpi 
vaalitoimikunnan kriteerit esitettäville henkilöille sekä sovitaan toimikunnan 
työskentelytavoista. Lisäksi toimikunnan on hyvä tässä yhteydessä tarkistaa 
istuvien luottamushenkilöiden toimikausien määrä: SPR-asetuksen 37§:n 
mukaan sama henkilö voidaan valita piirin hallituksen jäseneksi samaan 
tehtävään enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. 

 
2. Kokous, jossa tehdään päätökset vaalitoimikunnan esityksestä.  

 
2.4 Näiden lisäksi vaalitoimikunta voi kokoontua niin monta kertaa kuin tarpeellista, 

esim. haastattelemaan ehdokkaita. On suositeltavaa, että toimikunta haastattelee 
ainakin piirin puheenjohtajaehdokkaat.  

 
2.5 Vaalitoimikunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joista käy ilmi, kuka 

kokouksissa on ollut paikalla, ja mistä asioista kokouksessa on keskustelu ja 
sovittu. 
 

3. Vaalitoimikunnan raportti 
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3.1  Toimikunnan lopullisen raportin tulee kaikkien vaalitoimikunnan jäsenten saada 

nähtäväkseen ja kommentoitavaksi (esimerkiksi sähköpostilla) ennen sen 
jättämistä. Raportti voidaan myös viimeistellä kaikkien läsnä ollessa toimikunnan 
viimeisessä kokouksessa. 

 
3.2  Yksimielisyyteen on hyvä pyrkiä keskustelemalla, mutta esityksen ei ole 

välttämätöntä olla yksimielinen. Mikäli toimikunnan esityksestä on äänestetty, 
vähemmistöön jääneen jäsenen tai jäsenten eriävä näkemys tulee hänen/heidän 
niin halutessaan kirjata raporttiin. Perusteluita eriävälle mielipiteelle ei kirjata, ellei 
toimikunta niin erikseen sovi.  

 
3.3  Vaalitoimikunnan raportissa tuodaan esille kaikki vaalitoimikunnalle tehdyt 

ehdokkaat, paitsi silloin, jos ehdokas on kieltänyt nimensä julkituomisen. Pelkkä 
toimikunnan esittämän ehdokkaan nimen kirjaaminen ei riitä.  

 
3.4  Raportin lisäksi toimikunta voi laatia sille tehdyistä ehdokkaista esittelyt 

verkkosivuille tms. mutta se ei ole välttämätöntä.  
 

4. Vaalitoimikunnan esitys vuosikokouksessa 
 
4.1  Osastoilla ja jäsenillä on aina oikeus tehdä esityksiä vielä varsinaisessa 

kokouksessa. Tällöin esitys on tehtävä henkilökohtaisesti kokouksessa. 
Vaalitoimikunnan esitys toimii pohjaesityksenä ja tarvittaessa valinnasta 
äänestetään suljetulla lippuäänestyksellä. Luottamustoimeen ehdotettavan 
henkilön ei ole välttämätöntä olla itse paikalla kokouksessa, mikäli hänen 
suostumuksensa ehdokkuuteen on mahdollista muuten todentaa. 

 
4.2  Mikäli kokouksessa tulee muita ehdokkaita, tulisi heille ja samoin kuin toimikunnan 

esittämälle henkilölle antaa mahdollisuus esittäytyä kokouksessa.  
 

*** 
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VALMIUSAVAUS / VALMIUSHARJOITUS

Valmiusavaus 2022  
Länsi-Suomen piirin  
vapaaehtoisille 

Vuosittainen vapaaehtoisten valmiusava-
us on pian käsillä. Vapaaehtoisten valmiut-
ta ja sen rakentamista esitellään Ähtärissä 
Honkiniemen leirikeskuksessa lauantaina 29. 
tammikuuta. Tilaisuus on Vapaaehtoisen pe-
lastuspalvelun neljää maakuntaa koskevan 
valmiustoimintavuoden avaus.

Valmiusavaus on vuotuinen kaikille valmius-
toimijoille tarkoitettu yhteinen toimintavuo-
den avaus, jossa tuodaan esille valmiutta 
ja sen rakentamista ennen kaikkea va-
paaehtoisten ja järjestöjen näkökulmasta. 
Seminaarin alustajina on Vapepan yhteistyö-
tahoja, järjestöjä ja vapaaehtoisia. Varsinai-
nen seminaaripäivä on lauantai 29.1.2022. 
Tilaisuuden jälkeen Vapepan valmiuskoulut-
tajat, päivystäjät ja Vapepa-johtajat jatka-
vat valmiusyhteistyön kehittämisen parissa. 
Honkiniemessä on varattu rajallinen määrä 
huoneita yöpyjille ja pitkämatkalaisille.

Ilmoittautuminen Valmiusavaukseen 2022 
oheisen linkin kautta 23.1.2022 mennessä. 
Saman linkin kautta varataan Vapepan val-
miustoimijoiden mahdollinen yöpyminen. 
Valmiusavaukseen osallistuminen, ruokailut 
sekä yöpyminen on maksuton.

Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös 
etänä. Webinaarilinkki lähetetään ilmoit-
tautuneille ennen tilaisuutta. Ajantasainen 
ohjelma löytyy osoitteesta: vapepa.fi/ta-
pahtuma/valmiusavaus-2022-lansi-suo-
men-piirin-vapaaehtoisille/

Lämpimästi tervetuloa Valmius- 
avaukseen 2022 Ähtäriin!

Aki Valonen
Valmiuspäällikkö

Ilmoittautuminen 23.1. mennessä 
vain osoitteessa: 

www.lyyti.in/ 
Valmiusavaus2022

Valtakunnallisen valmius-
harjoituksen vuoden 2022 
teemana on evakuointi

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen 
valmiusharjoitus järjestetään kerran yleis-
kokouskaudessa. Vuonna 2022 harjoituksen 
teemana on evakuointi. Valtakunnallises-
ti harjoituspäivä osuu Punaisen Ristin viikolle 
7.–8.5., mutta Länsi-Suomen piirin Punaisen 
Ristin pääharjoitus toteutuu viikkoa myö-
hemmin 14.–15.5. Jämsässä, jossa harjoitel-
laan evakuointitoimia yhdessä viranomaisten 
kanssa HILLA22-harjoituksessa.

Valmiusharjoituksessa mallinnetaan Jyväsky-
län Palokan senioritalon tulipaloa heinäkuus-
sa 2020 ja harjoitellaan suuronnettomuuden 
yhteydessä toteutettavaa evakuointitoi-
mintaa. Suuronnettomuusharjoitusta joh-
tavat viranomaiset omissa rooleissaan. 
Valmiusharjoitus haastaa jokaisen osaston 
testaamaan auttamisvalmiuttaan. Valmius-
harjoituksen suunnitteluryhmä on tuotta-
massa eri tasoisia harjoitusmalleja osastoille, 
jos pääharjoitukseen Jämsään ei pääse pai-
kan päälle. Mukaan tarvitaan kaikki toimin-
taryhmät nuorista ystäviin. 

Tervetuloa keväällä 14.-15.5.2022 Jämsään 
Punaisen Ristin ja Vapaehtoisen pelastuspal-
velun valmiusharjoitukseen!

Teksti: Aki Valonen 

Valmiusharjoitukseen Jämsään voi 
ilmoittautua täällä:

www.lyyti.in/HILLA 

H
eikki M

au
ko

n
en

Toukokuussa järjestettävässä valmiusharjoituksessa 
mallinnetaan Jyväskylän Palokan senioritalon tulipaloa.
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Vapaaehtoisena Punaisessa Ristissä

Juttusarjaan on koottu  
tarinoita vapaaehtoisuu-

desta vapaaehtoisten  
omin sanoin. 

Julkaisemme vuoden 2022 jokaisessa järjes-
tötiedotteessa tarinoita vapaaehtoisuudesta. 
Tarinoita kerättiin Länsi-Suomen piirin va-
paaehtoisilta ja ne julkaistaan nimimerkeillä. 
Mukana on myös kaksi tarinaa, joiden kir-
joittaja on jo nukkunut pois ja tarina on ai-
emmin julkaistu eri yhteydessä.

Miksi juuri Punainen Risti?
kisin työni edelleen mielekkääksi ja merkityk-
selliseksi. Halusin myös olla mahdollisimman 
lähellä apua tarvitsevaa ja toimia perustasol-
la, koska työssäni olin jo hallinnon kyllästämä.

Tarinoita pyydettiin lähettämään kevääl-
lä 2021 ja jokaiselle tarinan lähettäjälle lä-
hetettiin paluupostina pieni kiitos. Tarinoiden 
kerääjinä ja idean ”äiteinä” olivat Marjo 
Tammela ja Katja Palkoma. 

Niin kauan kuin muistan, on elämänfilosofi-
aani kuulunut tietoisuus siitä, että emme ole 
täällä maailmassa vain itseämme varten. Tä-
mä tieto ohjasi minut aikoinaan työhön las-
ten ja perheiden pariin neljäksikymmeneksi 
vuodeksi.

Viimeisinä työvuosinani aloin pohtia, mikä oli-
si se toiminta tai järjestö, jossa voisin jatkaa 
välittävän maailman rakentamista ja jossa ko-

” Emme ole täällä maailmassa vain 
itseämme varten.” 

K
uvituskuva: Joonas B

randt

TARINOITA VAPAAEHTOISUUDESTA Juttu-
sarja: 
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Punaisen Ristin periaatteet vastaavat hyvin ar-
vojani: suvaitsevaisuus, inhimillisyys ja kärsi-
myksen vähentäminen ovat nykymaailmassa 
kovaa valuuttaa ja niin kovin tarpeen. Näitä 
olen nyt reilut neljä vuotta opetellut Punai-
sen Ristin ystävätoiminnassa ja huomannut 
ilokseni, että siinä sivussa on itsekin kasva-
nut ihmisenä – itsetuntemus, kärsivällisyys, 
ymmärrys ja myötätunto ihmisiä kohtaan on 
entisestään lisääntynyt.

Pullantuoksua ja stipendejä

TARINOITA VAPAAEHTOISUUDESTA Juttu-
sarja: 

Osaston hallituksen työskentelyssä olen lisäk-
si saanut tutustua ihaniin ihmisiin, jotka ovat 
liikkeellä samalla agendalla. Monet ystäväni 
suhtautuvat turhan ihaillen tähän vapaaeh-
toistyöhöni, joten aina kerron heille, että ”ihan 
pikku juttu mulle” ja että lisäksi saan siitä it-
sekin hyvän mielen.

”Rinnallakulkija”

Vastaleivotun pullan tuoksu leijailee kotitalo-
usluokassa Kuokkalan yhtenäiskoulussa, kun 
SPR:n Kuokkalan osaston kummiluokkalaiset 
pyörittelevät pullia Ystävänpäivän kahvitus-
ta varten. Lämpimät pullat kiikutetaan sitten 
tien toiselle puolelle Kotikaaren päiväkeskuk-
seen, jossa on alkamassa osaston perintei-
nen Ystävänpäivän juhla. Pullakahvien lisäksi 
ohjelmassa on tietoisku SPR:n toiminnasta 
ja ystävätoiminnasta, arpajaiset, tanssia hai-
tarimusiikin tahdissa ja oppilaiden kitara- ja 
lauluesitykset. Oppilaat ovat innolla mukana 
jakamassa arpajaispalkintoja ja tanssimassa.

Kummiluokkatoiminnan virittely ja kouluyh-
teistyö Kuokkalan koulussa on ollut luonte-
va jatke omalle päivätyölleni, koska olen itse 
töissä kyseisessä oppilaitoksessa. Oman val-
vontaluokkani kanssa olemme kolmen vuoden 
aikana tutustuneet Punaisen Ristin periaattei-
siin ja toimintaan, käyneet mm. tutustumassa 
Veripalveluun ja opetelleet ensiaputaitoja. Jot-
kut ovat osallistuneet Nälkäpäivä-keräykseen 
ja jotkut ovat suunnitelleet toimintaa lasten- 
ja nuortenleireille. Maahanmuuttajien valmis-
tavan luokan kanssa on tehty musiikkia.

Viime keväänä suvivirren myötä oma luokkani 
siirtyi opiskelemaan keskiasteelle, mutta toi-
mintaa on tarkoitus jatkaa uuden valvonta-

luokan myötä. Yläkoulun arki on hektistä eikä 
kaikkea ehdi, mitä haluaisi – kummiluokka-
toiminta on kuitenkin vetäjällekin palkitsevaa. 
Toiveeni on, että pieni siemen Punaisen Ristin 
toiminnasta jäisi itämään oppilaiden mieleen 
tulevaisuutta varten.

Samalla kertaa suvivirren kanssa jaetaan 
myös 9-luokkalaisten stipendit, joista jo pari-
kymmentä vuotta on kaksi ollut SPR:n Kuok-
kalan osaston lahjoittamia – sama perinne 
on jo vuosia ollut myös Huhtasuon yhtenäis-
koulussa. On hienoa antaa stipendit nuorille, 
jotka ”omalla toiminnallaan ovat tuoneet aktii-
visesti esille inhimillisiä arvoja ja kannustaneet 
koulutovereitaan ennakkoluulottomuuteen ih-
misten välisissä kontakteissa”.

”JohannA”

” Toivon, että pieni siemen Punaisen 
Ristin toiminnasta jäisi itämään  

oppilaiden mieleen.” 
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Aloitus omaishoitajien tukiryhmän vetäjänä
Olimme olleet ystäväni kanssa SPR:n ystävä-
toiminnassa mukana ja kuulimme, että alu-
eelle toivotaan omaishoitajien tukiryhmää. 
Innostuimme molemmat asiasta ja mietimme, 
miten pääsisimme aloittamaan. Kuulimme, et-
tä tukiryhmän vetäjille on tulossa koulutusta. 
Kerroin myös osaston hallitukselle asiasta ja 
hallitus oli mielissään, kun vapaaehtoiset löy-
tyivät helposti ja koulutukseen saimme ilman 
muuta mennä.

Eräänä maanantaina soitin silloiselle piirin 
omaishoitajien tukitoiminnan työntekijälle ja 
kerroin, että olemme ystäväni kanssa kiin-
nostuneita ja tulisimme mielellämme koulu-
tukseen. Langan toisessa päässä oli sekunnin 
hiljaisuus ja sitten tuli kelju vastaus. Koulu-
tus oli ollut edeltävänä viikonloppuna. No mi-
nä, että mitäs nyt tehdään, ja aluetyöntekijä 
sanoi, että ei mitään hätää. Voimme aloittaa 
valmistelemaan ryhmää ja ohjelmaa. Omana 
itsenämmehän vapaaehtoistyötä teemme ja 

TARINOITA VAPAAEHTOISUUDESTA Juttu-
sarja: 

varmasti tulemme saamaan koulutusta ja tu-
kea. Olemme olleetkin monenlaisissa koulu-
tuksissa sen jälkeen.

Niinpä aloimme yhdessä aluetyöntekijän 
kanssa miettiä, miten homma lähtee al-
kuun. Kunnasta saimme ilmaiset tilat, kunnan 
omaishoitajista vastaava työntekijä auttoi löy-
tämään omaishoitajat ja tiedottamaan heille 
tulevasta ryhmästä.

Olemme vuodesta 2011 lähtien olleet omaishoi-
tajien tukitoiminnassa vetäjinä. Aina on yhtä 
ihanaa tavata heidät ja suoda pieni hetki pois 
vaativasta työstä, jota he rakkaudella tekevät. 
Tapaamme kerran kuukaudessa (paitsi tietysti 
korona-aikana), ja meillä on aina joku teema, 
josta on asiantuntija kertomassa ja häneltä 
saa myös kysyä aiheesta. Lopuksi juomme 
kahvit jonkinlaisen kahvileivän kera ja ihana 
puheensorina täyttää tilan, kun omaishoitajat 
antavat toisilleen vertaistukea.

Loppu hyvin, kaikki hyvin.

”Kesän lapsi”

Kurssilta suoraan puheenjohtajaksi
Kävin Punaisen Ristin järjestämän puheenjoh-
tajakurssin vuonna 1992. Kun Kuokkalan osas-
ton toinen puheenjohtaja luopui tehtävästään, 
uskaltauduin kurssin antamilla perustiedoilla 
ottaa tehtävän vastaan. Puheenjohtajana vie-
rähti seitsemän vuotta ja vielä perään kahdek-
san vuotta varapuheenjohtajana.

” Omana itsenämmehän  
vapaaehtoistyötä teemme.” 

” Toimivan osaston tärkein voimavara ovat aktiiviset ja  
innostuneet hallituksen jäsenet.” 

Osastomme on pieni, mutta toimiva. Halli-
tuksessa meillä on vuodesta toiseen sääntö-
jen sallima maksimimäärä jäseniä. Pidämme 
kunnia-asiana, että meillä on aina lähettää 
edustajat piirin virallisiin kokouksiin, järjes-
tön yleiskokoukseen sekä piirin ja keskustoi-
miston järjestämiin koulutuksiin. Järjestön 
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kahteen päätapahtumaan – Punaisen Ristin 
viikkoon ja Nälkäpäivä-keräykseen – osallis-
tumme aktiivisesti vuodesta toiseen. Toimi-
van osaston tärkein voimavara ovat aktiiviset 
ja innostuneet hallituksen jäsenet, joiden yh-
teistyö sujuu ja joilla on mukavaa yhdessä. 

Osastolla ei ole toimitilaa, ja alkuvuosina ko-
koonnuttiinkin yhden hallituksen jäsenen 

Monenlaisia auttamistehtäviä
Tutustuin Punaiseen Ristiin SPR-Kirppisten 
kautta. Olin ensin työntekijänä Kirrin kirppik-
sellä ja sitten Putiikin myyjänä torin varrella 
ja Sammonkadulla. Kun työsuhteeni loppui, 
oli helppo ilmoittautua SPR:n vapaaehtoisek-
si, kun tunsin piirin henkilökuntaa, ja saman 
tien myös osaston jäseneksi, kun tunsin siel-
tä useita vapaaehtoisia.

Lähdin toimimaan Jyväskylän ensihuoltoryh-
mässä, joka oli perustettu keväällä 1999 – 
vuosi Jyväskylän junaturman jälkeen. Suurin 
osa ensihuollon hälytyksistä oli etsinnän muo-
nituksia. Joskus oli etsittävänä itsetuhoinen 
poika tai hukkunut nainen. Ensihuoltoryhmän 
tehtävänä oli muonittaa operaatiota johtavat 
poliisit ja vapaaehtoiset etsijät. Saattoi myös 
käydä niin, että juuri kun olimme startanneet 
piirin auton Sammonkadulla, tuli soitto, että 
etsittävä on löytynyt eikä muonitusta tarvita.

Hyvin on muistissani myös Keltinmäen tuli-
palo vuonna 2006. Nuorisoasuntojen kerros-
talon parvekkeella oli syttynyt tulipalo, jonka 
takia kaikki talon 29 nuorta evakuoitiin. Meitä 
oli kymmenkunta ensihuoltoryhmäläistä, jotka 
kolmen päivän ajan hoidimme nuorten asioita, 
tilapäisiä asuntoja/ hotellimajoituksia, vaattei-
ta, ruokaa, tarpeellisia huonekaluja, astioita 
ym. Muistan myös venäläisen nuoren naisen, 
jolta oli asuntoon jäänyt kaikki ja joka viet-
ti ensimmäisen yönsä tulipalon jälkeen Mobi-
lessa. Hänen ainoa toiveensa SPR:lle oli saada 
hammasharja ja -tahnaa. Kun vein ne Mobi-
leen, oli kiitollisuus käsinkosketeltava.

”Muonitus on palkitsevaa”

TARINOITA VAPAAEHTOISUUDESTA Juttu-
sarja: 

taloyhtiön kerhohuoneessa. Viime vuosina ko-
kouspaikka on ollut SPR:n aluetoimisto, ker-
ran vuodessa Huhtasuon laavu.

”Leena vaan”

” Hyvin on muistissani Keltinmäen nuorisoasuntojen tulipalo  
vuonna 2006. Kolmen päivän ajan hoidimme nuorten asioita.” 
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YRITYSJÄSEN

Yrityskannatusjäsenyydellä tuetaan  
vapaaehtoistoimintaa

Yritykset voivat tukea Suomen Punaisen Ristin kotimaan vapaaehtoistoimintaa 
liittymällä yrityskannatusjäseneksi.

Länsi-Suomen piirin yksi pitkäaikainen yri-
tysjäsen on jämsäläinen Urosen Puutarha, 
Kukkakauppa ja Hautaustoimisto. Yrityk-
sen perustivat Aili ja Paavo Uronen vuonna 
1954, jolloin Kaipolaan rakennettiin ensim-
mäinen kasvihuone. Kukkakauppa perus-
tettiin vuonna 1958 ja vuonna 1965 aloitti 
hautaustoimisto. Aili ja Paavo Urosen työtä 
jatkoivat Marketta ja Antero Uronen. 

Vuodesta 1997 yrittäjinä ovat olleet Kaisa ja 
Kalle Uronen.

– Kun aloitimme Kallen kanssa yrittäjinä niin 
muistaakseni melkein heti myös liityimme 
Punaisen Ristin yrityskannatusjäseniksi, Kai-
sa muistelee.

Yrittäjille tarjotaan monenlaisia osallistu-
misen paikkoja ja Kaisa Uronen korostaa-
kin, että kaikkeen vain ei voi lähteä mukaan. 
Yrittäjäpariskunnasta Kalle tukee mielellään 
urheiluseuroja, kova urheilumies kun on it-
sekin. Kaisalle puolestaan esimerkiksi juuri 

Punaisen Ristin kannattaminen oli luontevaa, 
koska järjestö oli hänelle entuudestaan tut-
tu.

– Olen Kajaanista kotoisin ja Kajaanin kau-
punki houkutteli aikoinaan nuorisojärjestöjen 
edustajia osallistumaan ensiapukurssille ja 
minä sitten menin. Siitä jäi oikein kiva mieli 
ja sillä tavalla Punainen Risti tuli tutuksi. Jo-
ten kun meille tarjottiin mahdollisuutta läh-
teä kannattamaan Punaisen Ristin toimintaa, 
oli luontevaa lähteä mukaan, Kaisa kertoo.

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin yritys-
kannatusjäsenyyttä on jatkettu tähän päi-
vään saakka ja aiotaan jatkaa edelleen.

– Avun Maailma -lehti tulee neljä kertaa vuo-
dessa ja siinä onkin mielenkiintoisia juttuja, 
esimerkiksi kansainvälisestä avustustyöstä. 
Harrastan muutenkin lukemista ja luen leh-
den aina, vaikka välillä tietysti aika on kortil-
la, Kaisa sanoo.

Kaisa Uroselle Punaisen Ristin toiminta oli tuttua en-
nestään. Urosen Puutarha, Kukkakauppa ja Hautaus-
toimisto on ollut jäsenenä vuodesta 1997.
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YRITYSJÄSEN

Yrittäjäpariskunnalla riittääkin vipinää vuo-
den ympäri. Urosten kukkakaupan ja hauta-
ustoimiston palveluiden lisäksi puutarhassa 
kasvatetaan kukkia omaan kauppaan ja tuo-
tetaan kurkkua paikallisten yritysten tarpei-
siin. Puutarhalla on kasvihuonepinta-alaa 
yhteensä 3 500 m². Yrityksellä on ympäri-
vuotisesti seitsemän työntekijää. Kesäaikaan 
on töissä 20 henkilöä. Lisäksi alkukesästä 
palvelevat Kuhmoisten ja Padasjoen kausi-
myymälät.

– Koronasta olemme selvinneet hyvin, eikä 
ketään ole tarvinnut esimerkiksi lomauttaa. 
Puutarhayrittäjät yleisesti ottaen ovat hyöty-
neet korona-ajasta, koska ihmiset ovat olleet 
paljon kotona, on ollut aikaa puuhailla ja si-
sustaa, Kaisa pohtii.

Teksti ja kuvat: Erja Salmela

Urosen yrittäjäpariskunnalla riittää  
vipinää vuoden ympäri.

YRITYSJÄSENYYS
Punaisen Ristin yrityskannatusjäseneksi pääsee maksamalla vuosittaisen jäsenmak-
sun. Uudet yritysjäsenet saavat myös jäsendiplomin ja lisäksi yrityksen nimi julkaistaan 
kannatusjäsenlistalla (rednet.punainenristi.fi/node/55393) linkitettynä yrityksen 
omille kotisivuille.

Yritysjäsenet saavat alennusta Punaisen Ristin ensiaputuotteista ja joulukorteista. Yri-
tyskannatusjäsenille lähetetään myös Punaisen Ristin jäsenlehti Avun maailma neljästi 
vuodessa. Punaisen Ristin yritysjäsenenä saa Avun maailma -jäsenlehden ilmoitustilas-
ta vähintään 25 % alennuksen.
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YRITYSJÄSEN

Yrityskumppani sijoittaa hyvinvointiin  
Punaisen Ristin kautta
Punaisella Ristillä on yksityisten jäsenten li-
säksi kymmeniä yritysjäseniä. Yksi kumppa-
neista on LähiTapiola. Vakuutusyhtiö tukee 
Suomen Punaisen Ristin toimintaa niin valta-
kunnallisesti kuin paikallisesti.

– Yhteistyö Punaisen Ristin kanssa on meil-
lä geeneissä. Etelä-Pohjanmaalla yhteistyö 
on peräisin jo vakuutusyhtiö Tapiolan ajoilta. 
Tulin yritykseen töihin fuusion myötä Lähiva-
kuutuksen puolelta, kertoo LähiTapiola Etelä-
Pohjanmaan markkinointi- ja viestintäjohtaja 
Sirpa Hakala-Ostensen.

Yhteistyöllä on vuosien varrella ollut monen-
laisia muotoja. Viimeaikaisia esimerkkejä on 
SPR Länsi-Suomen piirin koronan alkuvai-
heessa LähiTapiola Etelä-Pohjanmaalta saa-
ma 30 000 euron lahjoitus kriisin hoitoon. 
Tällä rahalla muun muassa saatiin vauhtia 
Auttavan puhelimen perustamiseen ja ylläpi-
tämiseen.

Yhteishankkeista hyötyä kaikille

Hakala-Ostensen kertoo, että LähiTapiola on 
ollut mukana myös Etelä-Pohjanmaan Sy-
dänpiirin ja SPR:n Länsi-Suomen piirin yh-
teishankkeessa Iskua Etelä-Pohjanmaalle, 
elvytystaitoja ja sydäniskureita kyliin. Hank-
keen kautta on järjestetty 1.2.2020 alkaen 
kansalaistaitoja edistäviä elvytysvalmennus-
tilaisuuksia Etelä-Pohjanmaan alueen kylissä 
ja yhdistyksissä. 

– Hankkeen päärahoitus tulee Etelä-Poh-
janmaan ely-keskuksen kautta Euroopan 
Unionin Maaseuturahastolta. LähiTapiola Ete-
lä-Pohjanmaa lähti mukaan lisäämään ete-
läpohjalaisen maaseudun kyläturvallisuutta 
osallistumalla yhdeksän sydäniskurin inves-
tointirahoitukseen.

Yhteishanke on luonteva jatkumo Sankari-
koulutuksille. LähiTapiola on noin viiden vuo-

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan markkinointi- ja viestintäjohtaja Sirpa Hakala-Ostensen arvostaa Punaisen Ristin 
toimintaa, joka edistää vastuullisuutta ja toisista huolehtimista yhteiskunnassa.
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Tervetuloa vapaaehtoisten  
kuukausitapaamisiin Teamsissa
Kokoonnumme tammikuusta lähtien joka 
kuun viimeisenä torstaina kello 18-19.30  
ennakkoon ilmoitetun teeman ympärille.  
Jokaiseen tapaamiseen varataan aikaa myös 
kuulumisten vaihtamiselle ja ajankohtaisille 
kysymyksille. 

Tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki Länsi-
Suomen piirin alueella toimivat vapaaehtoi-
set, joita kuukauden teema kiinnostaa. 

Tapaamisia vetävät piirin sosiaalisen hyvinvoin-
nin työntekijät. Kuukausitapaamisiin ei tarvitse 
ilmoittautua ennakkoon, vaan mukaan pääsee 
koko kevään saman linkin kautta:  
bit.ly/ls-kk-teams21 

den ajan kustantanut SPR:n 5.-luokkalaisille 
järjestämiä hätäensiapukoulutuksia. 

– Tälle ikäryhmälle suunnatut koulutukset 
ovat varmasti hyödyllisiä. Lapset ovat myös 
vieneet tietoa ja oppia mukanaan koteihinsa. 
Meitä ilahduttaa, että lasten perheenjäsenet-
kin ovat näin saaneet koulutusta ja pystyvät 
paremmin toimimaan hätätilanteessa.

Auttamisen halu on paitsi yrityksen johdossa 
myös henkilökunnassa.

– Meillä on verenluovutusporukka, jo-
ka säännöllisesti käy luovuttamassa verta. 
Olemme olleet Nälkäpäivinä myös lipaske-
rääjinä.

Arvomaailma sopii yhteen

Hakala-Ostensenin mukaan SPR:n arvot so-
pivat erittäin hyvin yhteen LähiTapiolan ar-
vojen kanssa.

– Arvojamme ovat hyväntahtoisuus, rohkeus 
ja intohimo. Yrityksen on helppo tukea toi-

mintaa, joka sopii näihin arvoihin.
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan liiketoiminta-
johtaja Ville Lahti kuuluu SPR:n Länsi-Suo-
men piirin hallitukseen.

– Ihmisten sosiaalinen ja taloudellinen hy-
vinvointi on minulle itselleni erittäin tärkeää. 
Elämänturvayhtiönä nämä asiat ovat myös 
syvällä LähiTapiolan arvoissa. 
Lahti pitää tärkeänä, että SPR on edistämäs-
sä hyvinvointia ja ylläpitää auttamisvalmiut-
ta hädän hetkellä. 

– Tällainen toiminta sopii erittäin hyvin yh-
teen omien arvojeni kanssa ja tästä syystä 
oli helppo suostua mukaan SPR:n Länsi-Suo-
men piirin hallitukseen. Minulla on paljon 
taustaa eri järjestöissä ja kaikissa yhdistä-
vänä tekijänä on paikallisen henkisen ja ta-
loudellisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden 
edistäminen.

Teksti ja kuva: Outi Rantala

LÄNSI-SUOMEN PIIR
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YRITYSJÄSEN/ KUUKAUSITAPAAMISET

Kevään Teams-tapaamisten  
päivämäärät ja teemat:

 + to 27.1. Ystävänpäivä-kampanja ja  
tapahtumien ideointi 

 + to 24.2. Ystävänpäivän kuulumiset ja  
rasisminvastaiseen viikkoon valmistau- 
tuminen

 + to 31.3. Nuoret ystävätoiminnassa 

 + to 28.4. Teema ilmoitetaan myöhemmin
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YSTÄVÄTOIMINTA

Monimuotoisen ystävätoiminnan  
Superviikko
Ystävänpäivää on maanantaina 14.2. (viikko 
7). Vietämme tämän koko viikon Länsi-Suo-
men piirissä monimuotoisen ystävätoiminnan 
Superviikkoa. Toteutamme piirin alueel-
la useita ystävätoiminnan koulutuksia, joista 
tiedotamme myös maakuntamedioissa. Jos 
haluat näkyvyyttä osastosi ystävätoiminnal-
le, niin nyt kannattaa järjestää koulutus.

Koulutukset pyritään järjestämään lähikou-
lutuksina, vallitsevat koronarajoitukset huo-
mioiden. Joka tapauksessa Superviikolla 
järjestetään ystävätoiminnan koulutuksia 
verkossa.

Lisätietoja Superviikosta ja  
ystävätoiminnan koulutuksista: 
erja.salmela@redcross.fi / 040 627 8810

Ystävätoiminnan koulutukset
Koulutukset ovat hyvä tapa motivoida toi-
minnassa mukana olevia vapaaehtoisia sekä 
saada uusia vapaaehtoisia mukaan osaston 
toimintaan. Syventäviä kursseja kannattaa 
järjestää myös yhteistyössä naapuriosasto-
jen kanssa.

Ystävätoiminnan peruskursseja järjestetään 
säännöllisesti myös verkossa: vapaa- 
ehtoiset.punainenristi.fi/event/8914

Ystävätoiminnan syventävät kurssit

• Ystävätoiminnan jatkokurssi 6h

• Henkinen tuki ystävätoiminnassa 3h

• Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa 3h

Lisäksi voidaan räätälöidä omia koulutuksia 
esimerkiksi nuoren ystävänä toimimisesta, 
ryhmänohjaamisesta, monikulttuurisuudesta 
ja kotoutumisen tuesta.

Kurssivaraukset: 
erja.salmela@redcross.fi / 040 627 8810

Sivis-tuki

Osasto voi itse hakea Opintokeskus Siviksel-
tä taloudellista tukea kurssien, koulutuksien 
tai esimerkiksi ryhmätoiminnan järjestämi-
seen. Sivis-tuki edellyttää, että tilaisuudes-
ta on aiheutunut hyväksyttyjä kuluja. Tukea 
on kahdentyyppistä, opintojaksotukea sekä 
vertaisopintoryhmätukea. Opintojaksotukea 
osasto voi hakea, mikäli järjestää koulutuk-
sen itse. Piirin järjestämistä koulutuksista 
piiri hakee tuen eikä tukea voi hakea pääl-
lekkäin samasta koulutuksesta.

Sivis-tuen hakeminen: Selvitä onko osas-
tolla Sivisverkkoon tunnukset. Jos ei ole tai 
muuten tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä 
Opintokeskus Sivikseen: www.ok-sivis.fi 

Osastoviestinnän perusteet ja somen 
käyttö -koulutukset

Miten Punainen Risti viestii? Miten minä voin 
viestiä osastossani? Onko sosiaalinen media 
uhka vai mahdollisuus? Haluaako osastosi li-
sää näkyvyyttä toiminnalleen ja uusia va-
paaehtoisia?

Viestintäkoulutuksissa perehdytään Punai-
sen Ristin viestintään, tutustutaan viestinnän 
suunnitteluun ja sisältöjen tuottamiseen eri 
tiedotuskanaviin sekä käytännön esimerkkei-
hin onnistuneesta osastoviestinnästä. Koulu-
tukset tarjoavat myös tietoa Punaisen Ristin 
valmiista viestintämateriaaleista. Koulutuk-
sissa tutustutaan lisäksi Oma Punaiseen Ris-
tiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Koulutukset on tarkoitettu Punaisen Ristin jo 
jonkin aikaa toiminnassa mukana olleille va-
paaehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita osas-
toviestinnästä.  

Lisätietoja: 
erja.salmela@redcross.fi / 040 627 8810
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UUSIA AUTTAJIA 

Uusia ensiauttajia (EVYjä) piiriin
EVY eli Punaisen Ristin ensiauttajakurssi pi-
dettiin yhteiskoulutuksena sekä Keski-Suo-
men että Pohjanmaan puolella. Kurssille 
osallistujat olivat konkaripäivystäjiä, jotka 
halusivat syventää osaamistaan ensiavulli-
sesti.

Pitkä, mutta antoisa kurssi päättyi koulu-
tusviikonloppuun Ähtärin Honkiniemessä. 
Kurssilla saatiin kattava kuva ensivastepäi-
vystäjän roolista kaikkine auttamistoimen-
piteineen. Harjoituksissa käytännöt lähtivät 
lentoon ja varmasti kaikki osallistujat oli-
vat tyytyväisiä omaan osaamiseen ja teke-
miseen.

Kurssilla mukana oppilaina myös piirin työn-
tekijät Virve ja Janne, joille kurssi kesken 
hektisen työsyksyn olikin välillä lähes ”uu-
vuttava ” urakka  Kurssin kouluttajakolmik-
ko Sami Pienimäki, Petteri Nisula ja Minna 
Luoma pitivät huolen kaikkien osallistujien 
oppimisesta ja jaksamisesta venyen huikei-
siin koulutussuorituksiin.

Teksti ja kuva: Virve Karling

Punaisen Ristin ensiauttajakurssi päättyi koulutusviikonloppuun Ähtärissä. 
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OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA 

Sinä joka hoidat omaistasi tai läheistäsi: 
Anna lahja itsellesi!
Punainen Risti järjestää vuosittain omaishoi-
tajille maksuttomat hyvinvointipäivät. Vuon-
na 2021 omaishoitajien hyvinvointipäivät 
järjestettiin joulukuussa Vaasassa hotel-
li Scandic Waskiassa ja Laukaassa kylpy-
lähotelli Peurungassa. Hyvinvointipäiville 
osallistui kaikkiaan 34 omaistaan tai läheis-
tään hoitavaa. 

Kaksipäiväisten hyvinvointipäivien tavoittee-
na on, että osallistujat voivat irrottautua ar-
jesta, kerätä voimia ja virkistäytyä hyvässä 
seurassa. Näin todella kävi.

– Valmis aamupala on valtavan ihana asia. 
Kiitos Punainen Risti, olivat omaishoitajan 
ensisanat aamiaisen jälkeen hyvinvointipäi-
vien alussa. 

Ohjelma omaishoitajien tarpeisiin

Hyvä ohjelma voi olla monelle innostava te-
kijä hakea hyvinvointipäiville. Omaishoitajan 
mielen hyvinvoinnista ja jaksamisesta olivat 
kertomassa parisuhde- ja seksuaaliterapeut-

ti Tuula Pukkala ja psykologi Merja Lappi. 
Hyvinvointia kannattaa hakea myös luonnos-
ta, siihen omaishoitajia johdattelivat harjoi-
tuksillaan metsämieliohjaajat Antti Kamppila 
ja Marko Kemppainen. Hyvinvointipäivillä oli 
erilaisia toimintapisteitä, joissa oli terveyden 
mittausta ja testausta, turvallisuuskysymyk-
siä sekä ensiapua. 

– Sinun kehosi on sinun kotisi maan päällä – 
pidäthän siitä huolta, kannusti ensiaputoi-
minnan ja terveyden edistämisen asiantunti-
ja Virve Karling lempeästi omaishoitajia.

Joskus on hyvä hassutella. Draamaohjaaja 
Marja Ahonen sai kaikki innostumaan ihan 
hullunkurisiin harjoitteisiin, joissa ei ollut oi-
keita eikä vääriä tapoja tehdä. Eikä mennyt 
kauaakaan, kun kokoustilassa oli 17 pingvii-
niä! Aivojumpatessa huomattiin, etteihän tä-
mä harjoite onnistu meiltä yhtään mitenkään 
ja taas naurettiin vesissä silmin. Samalla ko-
hentui elimistön vastustuskyky ja stressihor-
monitasot laskivat. 

Tunnelmia Peurungasta.
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OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA 

Tunnelmia Vaasasta.

Saisipa olla vielä toisenkin yön! 

Usein omaishoitajat kokevat suurta tarvet-
ta vertaistuelliseen keskusteluun, johon va-
rataan ohjelmassa aina aikaa. Toiminnallinen 
ja osallistava ohjelmansisältö koetaan mie-
lekkäänä. Kaikki haluavat taukoa arjes-
ta, lepohetkeä rutiineista ja aikaa itselle. 
Omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelijana 
koen hyvinvointipäivät tärkeänä omaishoita-
jien jaksamista tukevana toimintana, jota on 

etuoikeus olla järjestämässä ja tarjoamassa 
omaishoitajille.

– Unohdin täällä kokonaan arjen. Koska me 
pidetään ”luokkakokous”? Kuului omaishoita-
jien suusta päätöskahveilla ♥

Teksti ja kuvat: 
Teija Matalamäki
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KIRPPISTEN ENSIAPU 

Kokkolan SPR-Kirppiksellä pilotoitiin ketjun 
sisäinen ensiapuryhmä, josta tulevana vuon-
na toimintamalli laajenee kaikkiin Kirppiksiin.

Koulutus aloitettiin ensiapukoulutuksel-
la. Koulutuksen jälkeen ryhmä paneutuu 
oman yksikkönsä turvallisuusasioihin ja toi-
mii ns. toimintayksikkönä tapaturma- ja 
onnettomuustilanteissa. Ensiaputaitojen li-
säksi paneudutaan oman työyksikön ensi-
apuvalmiuteen esimerkiksi huolehtimalla 
ensiapuvarusteista, sydäniskurista, alkusam-
mutusvälineistöstä jne. Ryhmä perehdyttää 
muita työntekijöitä auttamisvalmiuteen.

Taitoja lisätään jatkossa säännöllisesti mm. 
ensiapuharjoituksin, kouluttautumalla hen-
kisen tukeen ja Punaisen Ristin valmiuteen. 
Lisäksi ryhmäläisiä kannustetaan mukaan 
paikallisen osaston toimintamuotoihin.

Työhyvinvoinnin kannalta ryhmän toiminta 
on oleellista tapaturmatilanteiden ennaltaeh-
käisyn kannalta, unohtamatta yhteishengen 
luomista ja kohottamista.

Teksti ja kuvat: Virve Karling

Länsi-Suomen piirin Kirppiksille  
sisäiset ensiapuryhmät

SPR-Kirppisten sisäisen ensiapuryhmän  
toimintamalli pilotoitiin Kokkolassa.

Ensiaputaitojen lisäksi paneudutaan oman  
työyksikön ensiapuvalmiuteen.

Kirppiksillä hiotaan ensiaputaitoja jatkossa  
säännöllisesti muun muassa ensiapuharjoituksin.
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Pysy 

Pystyssä!

17.1.-30.1.2022

Työikäisille sattuu runsaasti 
liukastumistapaturmia, ja 
niiden vaikutukset näkyvät 
vuosittain merkittävinä 
kustannuksina ja 
sairauspoissaoloina. 

Liukastumisen riskipaikkoja 
ovat esimerkiksi oma piha ja 
työpaikan parkkipaikka. 

Pysy Pystyssä –kampanja 
on antanut vinkkejä 
liukkaiden varalle jo 16 
vuotta. Kampanjointi jatkuu 
tammikuun kolmannella 
viikolla.

Pysy pystyssä –kampanja on 
käynnissä 17.-30.1.2022.

Osallistu Pysy Pystyssä -kampanjaan:

• Valitse sopivat jalkineet talvikeleille. Tutustu eri kenkä- ja 
liukuestevaihtoehtoihin osoitteessa pysypystyssä.fi. Voit myös 
vinkata materiaaleista läheisellesi.

• Verkkosivuilla www.pysypystyssä.fi julkaistaan artikkeleja ja 
muuta materiaalia, joissa liukastumisia ja niiden ehkäisykeinoja 
käsitellään eri näkökulmista. Materiaali on vapaasti käytössä 
hyödynnettäväksi esimerkiksi mahdollisissa osastoilloissa.

• Käytä noin tunti ajastasi ja hanki vinkkejä koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien ehkäisyyn Arjen turvatunnilla. Pääset suorittamaan 
ilmaisen kurssin tästä.

• Tapaturmien ehkäisymateriaalia voi tilata Punaisen Ristin 
verkkokaupasta: punaisenristinkauppa.fi. Ota käyttöön esimerkiksi 
tarkistuslistat, joiden avulla voi nopeasti kartoittaa vaarapaikkoja 
kodissa ja vapaa-aikana. Voit täyttää listoja kotitapaturma.
fi-verkkosivuilla. Ohjeita ja vinkkejä listojen käyttöön löytyy 
RedNetistä: https://rednet.punainenristi.fi/node/56442

• Viesti turvallisesta talvijalankulusta. Pysy pystyssä –kampanjasta 
viestitään Kotitapaturmasivun alla: 

Facebook: https://www.facebook.com/kotitapaturma

Twitter: https://twitter.com/kotitapaturma

Sosiaalisessa mediassa keskustelua voi seurata tunnisteella 
#PysyPystyssä.

Ota vinkit käyttöön talviliukkaiden varalle
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ITSENÄISTYMISEN TUKI 

Esittäydyin Tässä ja Nyt -lehdessä aiemmin ke-
väällä 2021 aloitettuani Länsi-Suomen piirissä 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina itsenäis-
tymisen tuen Eteenpäin-hankkeessa. Hankkeen 
lisäksi aloitan piirin monikulttuurisuustoiminnan 
kehittäjän sijaisena vuoden 2022 alusta.

Uuden tehtävän myötä työssäni yhdistyvät it-
senäistymisen tuki ja monikulttuurisuusasi-
at. Paikallisosastojen ja vapaaehtoistoimijoiden 
tarjoama tuki näissä toiminnoissa on merki-
tyksellistä niin yksilön kuin koko yhteiskunnan 
näkökulmasta. Olenkin innolla mukana yhteis-
kehittämässä näitä toimintoja osastojen, va-
paaehtoisten, tukea tarvitsevien ja verkostojen 
kanssa. Ollaan yhteydessä puolin ja toisin ma-
talalla kynnyksellä!

Itsenäistymisen tuen  
tukikummitoiminnasta

Länsi-Suomen piirissä koulutettiin ensimmäi-
set itsenäistymisen tuen tukikummit menneenä 
syksynä. Piirin alueelta koulutuksiin osallistuttiin 
Jyväskylässä järjestetyssä lähikoulutuksessa ja 
valtakunnallisessa verkkokoulutuksessa. Osalla 
koulutetuista tukikummeista on aiempaa koke-
musta Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnasta 
ja osa on uusia vapaaehtoisia. Tervetuloa mu-
kaan vanhat ja uudet vapaaehtoiset.

Itsenäistymisen tuen tukikummeja koulutetaan 
osana Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen hal-
linnoimaa Eteenpäin-hanketta, jota rahoit-
taa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Nuorten 
turvataloilla tukikummitoiminnalla on jo pitkä 
historia. Eteenpäin-hanke mahdollistaa ajan-
kohtaisen vapaaehtoistoiminnan muodon myös 
piirimme alueella. Toiminta keskittyy piiris-
sä Jyväskylään ja Seinäjoelle sekä digitaalisiin 
toimintoihin, jotka mahdollistavat vapaaehtois-
toiminnan ja tuen mistä vain piirin alueelta. 

Tukikummit voivat toimia itsenäistyvien nuorten 
aikuisten tukena kasvokkain tai digitaalisesti 
kahdenkeskisessä toiminnassa tai ryhmätoimin-
noissa. Tukikummikoulutuksessa tehdään kat-
saus itsenäistymisen elämänvaiheeseen sekä 
perehdytään tukikummina toimimiseen. Tuki-
kummeille on tarjolla työnohjausta sekä paikal-
lisia ja valtakunnallisia tapaamisia.  

Tukikummeja ja  
monikulttuurisuustoimintaa

Itsenäistymisen tuki ja monikulttuurisuus-
asiat yhdistyvät nyt Milla Ukkosen työssä.

Seuraava tukikummikoulutus  
järjestetään verkko- 

koulutuksena 19.1.2022.  
Ilmoittautumiset  

Oma Punainen Ristissä  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/

event/12859 
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ITSENÄISTYMISEN TUKI 

Tukea itsenäistymisen  
iloihin ja haasteisiin

Itsenäistyminen on osa nuoren ja nuoren ai-
kuisen elämänvaihetta, johon liittyy uusien 
vastuiden, velvoitteiden ja oikeuksien opet-
telua sekä iloa, innostusta ja unelmia. Elä-
mänvaiheeseen voi liittyä myös haasteita, 
kuten yksinäisyyttä, epävarmuutta ja huol-
ta. Punainen Risti haluaa omalta osaltaan 
olla mahdollistamassa, että nuorilla ja nuo-
rilla aikuisilla on mahdollisuus saada tarvit-
semaansa tukea itsenäistymisen iloihin ja 
haasteisiin. 

Eteenpäin-hankkeen toiminnassa panoste-
taan tällä hetkellä tukikummien koulutta-
misen lisäksi tukea tarvitsevien nuorten ja 

nuorten aikuisten tavoittamiseen. Kasvok-
kain tai digitaalisesti tukea tarvitsevat nuoret 
tai heidän läheisensä voivat olla yhteydes-
sä suoraan hankkeen vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattoriin:

Milla Ukkonen
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori  
Eteenpäin-hanke
040 620 7754
milla.ukkonen@redcross.fi

Teksti: Milla Ukkonen
Kuvat: Aki Rantala
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 

On jälleen aika vaikuttaa ja ottaa kantaa yh-
denvertaisemman yhteiskunnan puolesta. 
Jokainen meistä voi tehdä pieniä tai vähän 
suurempiakin tekoja niin rasisminvastaisella 
viikolla 21.-27.3.2022 kuin ympäri vuoden.

Rasisminvastaisella viikolla osasto voi esi-
merkiksi…

• postata kampanjan viestejä ja kuvia sosi-
aalisen median kanavillaan

• haastaa yksittäisiä ihmisiä, järjestöjä, yh-
teistyökumppaneita, viranomaisia, kou-
luja, erilaisia yhteisöjä ja urheiluseuroja 
mukaan kampanjaan

• tehdä teemaan liittyviä kouluvierailuja

• pitää pop up -pistettä vaikkapa oppilaitok-
sessa, kauppakeskuksessa, nuorisotilassa, 
kohtaamispaikassa

• järjestää tapahtuman (luento, näyttely, 
konsertti...) yhteistyössä muiden järjestö-
jen kanssa

• järjestää omille vapaaehtoisilleen tai vaik-
ka useammalle järjestölle Moninaisuus 
vapaaehtoistoiminnassa -koulutuksen (pii-
rin tuella).

Kampanjan materiaalit tulevat tuttuun ta-
paan Punaisen Ristin verkkokauppaan osas-
tojen tilattavaksi. Myös piiritoimistolta löytyy 

Rasisminvastainen viikko  
Länsi-Suomen piirissä

mm. t-paitoja, pinssejä ja kangaskasseja – 
kannattaa tiedustella näitä hyvissä ajoin!

Kaikki teemasta kiinnostuneet ovat tervetul-
leita kuulemaan ideoita ja vaihtamaan aja-
tuksia kampanjan toteuttamisesta Teamsiin 
torstaina 24.2. kello 18-19.30. Linjoilla on 
piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä. 
Teamsiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, 
vaan mukaan pääset tämän linkin kautta: 
bit.ly/ls-kk-teams21

• Vinkkejä ja materiaaleja osastoille:  
rednet.punainenristi.fi/ 
rasisminvastainen-viikko

• Kampanjan viralliset verkkosivut:  
www.punainenristi.fi/ 
rasisminvastainen-viikko

• Punaisen Ristin oppimateriaalit  
(kouluvierailut):  
www.sproppimateriaalit.fi

Mikäli kaipaat suunnitteluun tukea, voit ol-
la yhteydessä piirin monikulttuurisuustoimin-
nasta vastaavaan työntekijään:

Milla Ukkonen
040 620 7754
milla.ukkonen@redcross.fi

Rasisiminvastaisella viikolla voi esimerkiksi postata kampanjan viestejä ja kuvia sosiaalisen median kanavilla. 

M
aria San

tto
 / SPR
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ENNAKKOLUULOTON EDELLÄKÄVIJÄ

Ehdota Ennakkoluuloton edelläkävijä  
-tunnustuksen saajaa

Länsi-Suomen piiri myöntää vuosittain En-
nakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen 
järjestön ulkopuoliselle henkilölle, ryhmäl-
le tai yhteisölle, joka on piirin alueella toimi-
nut esimerkillisesti sosiaalisen osallisuuden, 
yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden puo-
lesta riippumatta kielestä, kansallisuudesta 
tai kulttuurista. Perusteena voi olla yksittäi-
nen teko tai pitkän linjan toiminta.

Tunnustuksen tavoitteena on nostaa esil-
le toimijoita, jotka edistävät ihmisten yhden-
vertaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tunnustuksen saaja voi täyttää yhden tai 
useamman seuraavista kriteereistä. Tunnus-
tuksen saaja on: 

1. Luonut eritaustaisten ihmisten kohtaa-
mismahdollisuuksia, esimerkiksi mah-
dollistamalla yhdenvertaisen vapaa-ajan 
viettoa 

2. Toiminut aktiivisesti yhdenvertaisuuden 
ja moninaisuuden puolesta, esimerkiksi 
tukemalla maahan muuttaneiden kotou-
tumista

3. Toiminut aktiivisesti rasismia ja syrjintää 
vastaan, esimerkiksi puuttumalla raken-
tavasti rasistiseen käytökseen tai tun-
nistamalla ja muuttamalla rasistisia tai 
syrjiviä käytänteitä

4. Mahdollistanut aitoa, avointa ja rakenta-
vaa, tosiasioihin perustuvaa ja osapuolia 
kunnioittavaa vuoropuhelua sekä tarvit-
taessa oikaissut väärää tietoa

5. Avannut ovia yhteiskuntaan esimerkiksi 
tukemalla yhdenvertaisen työllistymisen 
mahdollisuuksia

Rasisminvastaisella viikolla 21.-27.3.2022 jaetaan Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustus. Kuka tahansa voi ehdottaa huomionosoituksen saajaa.

Tee ehdotuksesi huomion- 
osoituksen saajasta 13.2.2022 

mennessä täällä: 
www.lyyti.fi/questions/ 

a8b768d1bc
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Jäsenmäärä osastoittain 31.12.2021
Jäsenmäärä 
osastoittain 
31.12.2021 
(epävirallinen / 
Karvo)

Jäsen-
määrä 
31.12. 
2017

Jäsen-
määrä 
31.12. 
2018

Jäsen-
määrä 
31.12. 
2019

Jäsen-
määrä 
31.12. 
2020

Jäsen-
määrä 
31.12. 
2021

Nuori- 
sojäsen 
alle  
29 v

Vuosi-
jäsen,  
yli  
29 v

Ainais-/ 
kunnia-
jäsenet 
yli 29 v

Ainais-/
kunnia-
jäsen 
alle 29 v

% 
Nuoria

Muutos 
% 
(Jäsen-
määrä) 
31.12.21  
vrt. 
31.12.20

uusi 
jäsen 
(2021 
liittynyt)

SPR Alajärven osasto 109 104 110 105 106 1 87 18 0 0,9 1,0 6

SPR Alavuden osasto 97 95 96 96 95 1 74 20 1 1,1 -1,0 4

SPR Evijärven osasto 57 53 51 51 48 1 43 4 0 2,1 -5,9 1

SPR Haapamäki-
Pihlajaveden osasto 107 102 106 105 96 10 78 8 0 10,4 -8,6 1

SPR Hankasalmen 
osasto 182 183 185 170 158 5 138 15 1 3,2 -7,1 1

SPR Himangan osasto 125 115 106 107 101 3 89 9 0 3,0 -5,6 2

SPR Härmäin osasto 120 108 107 103 98 3 82 13 0 3,1 -4,9 3

SPR Ilmajoen osasto 138 138 150 159 151 3 140 8 0 2,0 -5,0 9

SPR Isojoen osasto 41 38 35 34 33 0 31 2 0 0,0 -2,9 1

SPR Isokyrön osasto 84 79 72 73 70 1 51 18 0 1,4 -4,1 0

SPR Jalasjärven 
osasto 117 109 105 97 92 8 66 18 0 8,7 -5,2 1

SPR Joutsan-
Luhangan-Toivakan 
osasto

142 145 137 124 5 102 17 0 4,0 -9,5 1

SPR Jurvan osasto 109 104 104 101 99 2 88 9 0 2,0 -2,0 2

SPR Jyväskylän 
osasto 1 234 1 167 1 184 1 353 1 298 85 1 025 187 0 6,5 -4,1 67

SPR Jämsän osasto 277 268 254 471 453 5 408 40 1 1,1 -3,8 6

SPR Kannonkosken 
osasto 38 42 39 39 38 3 32 3 0 7,9 -2,6 2

SPR Kannuksen 
osasto 156 155 168 155 148 1 134 13 0 0,7 -4,5 5

SPR Karstulan osasto 214 206 245 230 213 10 187 16 0 4,7 -7,4 2

SPR Kaskisten osasto 51 49 54 55 54 0 50 4 0 0,0 -1,8 1

SPR Kauhajoen 
osasto 173 168 162 178 169 6 138 25 0 3,6 -5,1 5

SPR Kauhavan osasto 65 62 60 73 72 3 62 7 0 4,2 -1,4 1

SPR Kaustisen osasto 135 133 137 136 134 7 110 16 0 5,2 -1,5 7

SPR Keuruun osasto 128 127 163 173 155 2 123 30 1 1,3 -10,4 0

SPR Kinnulan osasto 31 32 31 30 26 0 25 1 0 0,0 -13,3 1

SPR Kivijärven osasto 40 34 38 38 34 2 27 5 0 5,9 -10,5 0

SPR Kokkolan osasto 273 256 251 316 394 33 322 40 0 8,4 24,7 121

SPR Konneveden 
osasto 146 134 128 122 116 0 101 15 0 0,0 -4,9 0

SPR Korpilahden 
osasto 65 61 58 61 59 2 37 20 1 3,4 -3,3 2

SPR Kouran osasto 21 18 19 17 17 2 14 1 0 11,8 0,0 2

SPR 
Kristiinankaupunki 
suom. osasto

87 79 75 71 70 6 60 4 0 8,6 -1,4 1

SPR Kuokkalan 
osasto 131 139 163 164 171 7 153 11 0 4,1 4,3 21

SPR Kuortaneen 
osasto 70 63 64 56 51 0 35 16 0 0,0 -8,9 1
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Jäsenmäärä 
osastoittain 
31.12.2021 
(epävirallinen / 
Karvo)

Jäsen-
määrä 
31.12. 
2017

Jäsen-
määrä 
31.12. 
2018

Jäsen-
määrä 
31.12. 
2019

Jäsen-
määrä 
31.12. 
2020

Jäsen-
määrä 
31.12. 
2021

Nuori- 
sojäsen 
alle  
29 v

Vuosi-
jäsen,  
yli  
29 v

Ainais-/ 
kunnia-
jäsenet 
yli 29 v

Ainais-/
kunnia-
jäsen 
alle 29 v

% 
Nuoria

Muutos 
% 
(Jäsen-
määrä) 
31.12.21  
vrt. 
31.12.20

uusi 
jäsen 
(2021 
liittynyt)

SPR Kurikan osasto 185 183 187 181 168 17 139 12 0 10,1 -7,2 4

SPR Kyyjärven osasto 76 70 66 60 60 2 52 6 0 3,3 0,0 1

SPR Laihian osasto 85 93 101 99 97 5 79 13 0 5,2 -2,0 7

SPR Lappajärven 
osasto 105 105 111 104 99 2 86 11 0 2,0 -4,8 1

SPR Lapuan osasto 128 120 116 101 104 2 82 20 0 1,9 3,0 11

SPR Laukaan osasto 218 223 245 237 233 3 205 25 0 1,3 -1,7 9

SPR Lehtimäen 
osasto 67 65 78 74 73 0 71 2 0 0,0 -1,4 1

SPR Leivonmäen 
osasto 58 57 55 52 50 3 39 8 0 6,0 -3,8 0

SPR Lievestuoreen 
osasto 36 35 38 36 35 1 25 10 0 2,9 -2,8 0

SPR Lohtajan osasto 67 61 60 55 53 0 40 13 0 0,0 -3,6 2

SPR Muuramen 
osasto 127 120 125 120 117 4 98 15 0 3,4 -2,5 5

SPR Perhon osasto 44 40 38 35 35 0 29 6 0 0,0 0,0 1

SPR Petäjäveden 
osasto 57 53 49 44 45 0 40 5 0 0,0 2,3 3

SPR Pietarsaari 
suom. osasto 73 74 76 81 93 5 73 15 0 5,4 14,8 16

SPR Pihtiputaan 
osasto 111 108 105 105 102 2 83 17 0 2,0 -2,9 6

SPR Saarijärven 
osasto 227 229 234 242 229 8 196 25 1 3,5 -5,4 3

SPR Seinäjoen osasto 313 392 389 396 416 30 320 66 0 7,2 5,1 42

SPR Soinin osasto 58 55 80 78 72 3 65 4 0 4,2 -7,7 0

SPR Suolahden 
osasto 73 77 73 72 69 0 61 8 0 0,0 -4,2 1

SPR Teuvan osasto 93 87 93 94 89 8 69 12 0 9,0 -5,3 2

SPR Toholammin 
osasto 120 102 98 91 85 2 72 11 0 2,4 -6,6 2

SPR Uuraisten osasto 54 55 56 53 52 1 43 8 0 1,9 -1,9 2

SPR Vaasa suom. 
osasto 577 562 551 571 626 34 536 56 0 5,4 9,6 112

SPR Viitasaaren 
osasto 172 156 168 161 154 3 145 6 0 1,9 -4,3 4

SPR Vimpelin osasto 149 138 146 136 131 2 113 17 0 1,5 -3,7 5

SPR Vähäkyrön 
osasto 61 59 55 57 52 2 45 5 0 3,8 -8,8 1

SPR Ylistaron osasto 47 45 43 41 41 1 22 18 1 2,4 0,0 3

SPR Ähtärin osasto 115 115 113 107 104 1 94 10 0 1,0 -2,8 1

SPR Äänekosken 
osasto 188 179 177 168 158 3 121 35 1 1,9 -6,0 5

Länsi-Suomi yht. 9 082 8 718 8 830 8 727 8 585 361 7 155 1 073 8 4,4 -1,6 527

Kysymyksiä, ihan mistä vain – Sakari, 0400998643, sakari.karvo@punainenristi.fi
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JÄRJESTÖPÄIVÄT 2022

Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri 

60 paikallisosastoa/4000 vapaaehtoista 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa 

6 SPR-Kirppistä 

Rikosuhripäivystys Riku 

Salmirannan vastaanottokeskus VOK 

Aluetoimistot Jyväskylä ja Seinäjoki 

Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri 

60 paikallisosastoa/4000 vapaaehtoista 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa 

6 SPR-Kirppistä 

Rikosuhripäivystys Riku 

Salmirannan vastaanottokeskus VOK 

Aluetoimistot Jyväskylä ja Seinäjoki 

Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri 

60 paikallisosastoa/4000 vapaaehtoista 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa 

6 SPR-Kirppistä 

Rikosuhripäivystys Riku 

Salmirannan vastaanottokeskus VOK 

Aluetoimistot Jyväskylä ja Seinäjoki 

Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri 

60 paikallisosastoa/4000 vapaaehtoista 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa 

6 SPR-Kirppistä 

Rikosuhripäivystys Riku 

Salmirannan vastaanottokeskus VOK 

Aluetoimistot Jyväskylä ja Seinäjoki 

LÄNSI-SUOMEN PIIRIN INFOKARTTA 
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JÄSENHANKINTAKAMPANJA

Kampanja 1 – kymppikampanja: 

Kympin (10€) bonus / uusi osaston hankki-
ma jäsen – 2022

10 euron bonuksen saamisen ehtona 
on, että uuden jäsenen tiedot tallenne-
taan Lyytilinkkiin: www.lyyti.in/jasen-
hankintakampanja2022

- esim. kymmenen uutta vuosijäsentä, 10 
hlöä x 20 € = 200 euroa ja lisäksi piirin 
maksamat bonukset 100 € = yhteensä 300 
euroa

Vuonna 2019 aloitettu jäsenhankintakam-
panja, jossa tarjotaan 10 euron bonusta 
jokaisesta osaston hankkimasta uudesta jä-
senestä, on tuottanut uusia jäseniä seuraa-
vasti:

- 2019: 350 osaston hankkimaa uutta  
jäsentä.

- 2020: 80 osaston hankkimaa uutta jäsen-
tä. Kaikkiaan 18 osastoa on päässyt listoille 
ja näistä kertyneet bonukset on maksettu 
osastoille joulukuun loppupuolella 2021

Kampanja 2:

- Henkisen tuen perus- ja jatkokursseilla 
(piirin järjestämillä)

- piiri tarjoaa kurssilaisille jäsenyyden veloi-
tuksetta vuodelle 2022 ja osasto saa eurot.

Länsi-Suomen piiri

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedotuslehti jaetaan piirin vapaaehtoisille ja sidosryhmille.

Seuraavien lehtien aikataulut 2022:
Nro Ilmestyy Aineisto
2 vko 13 1.3. mennessä
3 vko 34 14.6. mennessä
4 vko 44 4.10. mennessä

Päätoimittaja Tero Hintsa
Toimitussihteeri Outi Rantala
Toimitustiimi Erja Salmela, Jooel Niittynen sekä muut kirjoittajat ja kuvaajat

Taitto ja paino Grano Oy 2022

Jäsenhankintakampanjat 2022

Kampanja 3:

- suunnattu pienille ja keskisuurille osastoil-
le ja kampanjan ”pohjana” on tuo kymppi-
kampanja, tarkemmin tammikuussa

Lähihistoriaa:

SPR-Kirppiksillä vuosina 2020 ja 2021 järjes-
tettävillä kampanjoilla suurimpia voittajia oli-
vat Kirppis-paikkakunnilla sijaitsevat osastot 
(Jyväskylä, Kokkola, Seinäjoki, Vaasa), sik-
si kampanja 3 on suunnattu pienille ja kes-
kisuurille osastoille, mutta eurot eivät tule 
kuin manulle illallinen vaan töitä pitää tehdä.

- vuoden 2021 SPR-Kirppiksillä järjestettävil-
lä jäsenkampanjoilla saatiin 321 uutta jä-
sentä.

- vuonna 2021 Länsi-Suomen piiriin yhteen-
sä 527 uutta jäsentä.
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NÄLKÄPÄIVÄN TUOTTO

Nälkäpäivätulokset

Osasto NP 2020 NP 2021

SPR Alajärven osasto 2291,17 1928,99

SPR Alavuden osasto 857,79 566,65

SPR Evijärven osasto

SPR Haapamäki-
Pihlajaveden osasto 1121,64 1419,73

SPR Hankasalmen osasto 649,16 1254,70

SPR Himangan osasto 980,41 734,91

SPR Härmäin osasto 574,61 770,05

SPR Ilmajoen osasto 3480,38 3095,42

SPR Isojoen osasto 56,45 16,65

SPR Isokyrön osasto 1243,82 1838,32

SPR Jalasjärven osasto 2681,13 2718,30

SPR Joutsan-Luhangan-
Toivakan osasto 513,52

SPR Jurvan osasto 1511,28 926,32

SPR Jyväskylän osasto 10646,57 12201,40

SPR Jämsän osasto 1608,92 1347,73

SPR Kannonkosken osasto 507,25 477,90

SPR Kannuksen osasto 3485,31 3336,45

SPR Karstulan osasto 1062,24 3216,48

SPR Kaskisten osasto 727,35 672,30

SPR Kauhajoen osasto 1205,49 1124,22

SPR Kauhavan osasto 689,23 285,11

SPR Kaustisen osasto 2092,20 2126,55

SPR Keuruun osasto 4223,62 6784,18

SPR Kinnulan osasto 436,84 377,00

SPR Kivijärven osasto

SPR Kokkolan osasto

SPR Konneveden osasto 488,90 529,45

SPR Korpilahden osasto 819,51 1000,00

SPR Kouran osasto 156,00 224,70

SPR Kristiinankaupunki 
suom. osasto 299,91 142,30

SPR Kuokkalan osasto Jyväskylä Jyväskylä

SPR Kuortaneen osasto 154,97

SPR Kurikan osasto 2307,82 2701,12

SPR Kyyjärven osasto 605,95 590,72

Osasto NP 2020 NP 2021

SPR Laihian osasto 1226,13 1128,47

SPR Lappajärven osasto 198,65 47,15

SPR Lapuan osasto 200,94

SPR Laukaan osasto 1751,88 2172,59

SPR Lehtimäen osasto 454,25 292,32

SPR Leivonmäen osasto 537,09 534,54

SPR Lievestuoreen osasto 50,00

SPR Lohtajan osasto

SPR Muuramen osasto 1732,14 3350,11

SPR Perhon osasto 205,35

SPR Petäjäveden osasto 692,81

SPR Pietarsaari suom. 
osasto 1686,77 3530,76

SPR Pihtiputaan osasto 989,10 602,14

SPR Saarijärven osasto 2453,11 2217,43

SPR Seinäjoen osasto 2053,25 1345,08

SPR Soinin osasto 211,05 268,36

SPR Suolahden osasto 387,72

SPR Teuvan osasto 2785,04 2807,81

SPR Toholammin osasto 1450,08 500,00

SPR Uuraisten osasto 1680,43 1780,66

SPR Vaasa suom. osasto 5153,80 6327,62

SPR Viitasaaren osasto 2000,00

SPR Vimpelin osasto 1248,79 1246,37

SPR Vähäkyrön osasto 641,77 600,64

SPR Ylistaron osasto 257,26

SPR Ähtärin osasto 1464,15 1505,49

SPR Äänekosken osasto 675,07 1018,49

Muut 489,30 886,03

Länsi-Suomi yht. 78387,78 86337,30

tiedot RedNetistä 
https://rednet.punainenristi.fi/node/34055

TAMMIKUU

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 10. Kokkola

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 11. Kaustinen

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 17. Kaustinen

Tässä ja Nyt 1/2022 ilmestyy vko 3-4

Paikallistoimikunnan kokous, Vapepa 19. Jämsä-Keuruu

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 19. Toholampi

Itsenäistymisen tuen tukikummi-verkkokoulutus 19. Teams

Paikallistoimikunnan kokous, Vapepa 20. Jyvässeutu

Ystävätoiminnan perus- ja jatkokurssi – ystäväksi nuorelle 21.-22. Jyväskylä

Etsintäkurssi 22. Jalasjärvi

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa1) 22. Jyväskylä

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 25. Himanka

Paikallistoimikunnan kokous, Vapepa 26. Seinäjoki, Teams

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 26. Kaustinen

Valmiusavaus 29. Ähtäri

Valmiusryhmän koulutusviikonloppu 29.-30. Ähtäri

HELMIKUU

RJ-teams (ryhmänjohtajat, varajohtajat) Keski-Suomi, Keski-Pohjanmaa

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 2. Kaustinen

RJ-teams (ryhmänjohtajat, varajohtajat) 3. Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 8. Kokkola

Piirin hallituksen kokous 12. Seinäjoki

Vapepa-johtajien täydennys 11.-13.

Ensihuoltokurssi 12. Seinäjoki

Ryhmänjohtajien ja varajohtajien koulutusviikonloppu 12.-13. Ähtäri, Honkiniemi

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 14. Kaustinen

Ystävätoiminnan perus- ja jatkokurssi – ystäväksi nuorelle 15. Teams

Ensiapukoulutus (Vapepa) 19. Seinäjoki

SPR Länsi-Suomen piirin osastoille suunnattu  
alueellinen Järjestöpäivä

19. Jyväskylä

Viestikurssi 19.-20. Jämsä

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa3) 19.-20. Jyväskylä

Vapepa-info 23. Peräseinäjoki

Ystävätoiminnan peruskurssi – ystävänä verkossa 24. Teams

VAK-sisältöosa 26.-27. Heinola

MAALISKUU

Henkinen tuki ystäville -koulutus 1. Teams

HUPSIS-koulutus 7. Jyväskylä

HUPSIS-koulutus 8. Seinäjoki

Etsintäkurssi 12. Ilmajoki



TAMMIKUU

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 10. Kokkola

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 11. Kaustinen

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 17. Kaustinen

Tässä ja Nyt 1/2022 ilmestyy vko 3-4

Paikallistoimikunnan kokous, Vapepa 19. Jämsä-Keuruu

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 19. Toholampi

Itsenäistymisen tuen tukikummi-verkkokoulutus 19. Teams

Paikallistoimikunnan kokous, Vapepa 20. Jyvässeutu

Ystävätoiminnan perus- ja jatkokurssi – ystäväksi nuorelle 21.-22. Jyväskylä

Etsintäkurssi 22. Jalasjärvi

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa1) 22. Jyväskylä

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 25. Himanka

Paikallistoimikunnan kokous, Vapepa 26. Seinäjoki, Teams

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 26. Kaustinen

Valmiusavaus 29. Ähtäri

Valmiusryhmän koulutusviikonloppu 29.-30. Ähtäri

HELMIKUU

RJ-teams (ryhmänjohtajat, varajohtajat) Keski-Suomi, Keski-Pohjanmaa

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 2. Kaustinen

RJ-teams (ryhmänjohtajat, varajohtajat) 3. Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 8. Kokkola

Piirin hallituksen kokous 12. Seinäjoki

Vapepa-johtajien täydennys 11.-13.

Ensihuoltokurssi 12. Seinäjoki

Ryhmänjohtajien ja varajohtajien koulutusviikonloppu 12.-13. Ähtäri, Honkiniemi

Osaamisen varmentaminen (päivystystesti) 2022 14. Kaustinen

Ystävätoiminnan perus- ja jatkokurssi – ystäväksi nuorelle 15. Teams

Ensiapukoulutus (Vapepa) 19. Seinäjoki

SPR Länsi-Suomen piirin osastoille suunnattu  
alueellinen Järjestöpäivä

19. Jyväskylä

Viestikurssi 19.-20. Jämsä

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa3) 19.-20. Jyväskylä

Vapepa-info 23. Peräseinäjoki

Ystävätoiminnan peruskurssi – ystävänä verkossa 24. Teams

VAK-sisältöosa 26.-27. Heinola

MAALISKUU

Henkinen tuki ystäville -koulutus 1. Teams

HUPSIS-koulutus 7. Jyväskylä

HUPSIS-koulutus 8. Seinäjoki

Etsintäkurssi 12. Ilmajoki

TAPAHTUMAKALENTERI 2022

OMA Punainen Risti = www.vapaaehtoiset.punainenristi.fi Vapepa = www.vapepa.fi

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

KOULUTUS / TAPAHTUMA AIKA PAIKKA
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Ryhmänjohtajakurssi 12.-13. Ilmajoki

Etsintäharjoitus 13. Ilmajoki

Ea-ryhmien HARJOITUSKURSSI 12.-13. Ähtäri, Honkiniemi

Maakuntatoimikunta, Pohjanmaa 17. Seinäjoki

Piirin hallituksen kokous 19. Jyväskylä

SPR Länsi-Suomen piirin osastoille suunnattu  
alueellinen Järjestöpäivä

19. Ilmajoki

Maakuntatoimikunta, Keski-Suomi 24. Jyväskylä

EA-ryhmien ETK-kouluttajapäivä 26. Seinäjoki

Koulutus suunnistajille 26. Äänekoski

SPR Länsi-Suomen piirin osastoille suunnattu  
alueellinen Järjestöpäivä

26. Kannus

Tässä ja Nyt 2/2022 ilmestyy vko 13-14

HUHTIKUU

Auttajat Aulangolla 1.-3.

Ryhmänjohtajakoulutus, etsintä 3. Keuruu

Ea-päivystyksen suunnittelukoulutus 4. Seinäjoki

Ea-päivystyksen suunnittelukoulutus 5. Jyväskylä

Itsenäistymisen tuen tukikummi-verkkokoulutus 6. Teams

Vapepa-johtajakoulutus 8.-10. Kuopio

Etsinnän peruskurssi 9. Vähäkyrö

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa1) 9. Seinäjoki

Etsinnän peruskurssi 9. Lappajärvi

Autourheilupäivystys-kurssi 9.-10. Jyväskylä

Etsintäharjoitus / RPAS / teollisuusalue 9.-10. Viitasaari

Etsintäharjoitus 10. Vähäkyrö

Ea-päivystyksen suunnittelukoulutus 13. Kokkola

Etsintäharjoitus 23. Lapua

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa3) 23.-24. Seinäjoki

Etsintäkurssi- ja harjoitusviikonloppu 23.-24. Keuruu

Ryhmänjohtajakoulutus 23.-24. Kauhajoki

Piirin vuosikokous 23. Jyväskylä

Etsintäharjoitus 24. Kauhajoki

TOUKOKUU

Etsintäharjoitus (suunnistus) 6.5. Seinäjoki

HILLA22 -valmiusharjoitus 14.-15. Jämsä

Etsintä- ja viestikurssi Kokkola

Etsintäharjoitus  Kokkola

Viestikurssi 21.-22. Jyväskylä / Tikkakoski

Etsintäkurssi 21.-22. Jyväskylä / Tikkakoski

Maastojohtajakurssi 21.-22. Jyväskylä / Tikkakoski

Paikallistoimikunnan kokous 26. Jyväskylä

Piirin hallituksen kokous Seinäjoki

KOULUTUS / TAPAHTUMA AIKA PAIKKA

OMA Punainen Risti = www.vapaaehtoiset.punainenristi.fi Vapepa = www.vapepa.fi

KESÄKUU

EA-3 8.-12. Ähtäri, Honkiniemi

ELOKUU

Paikallistoimikunnan kokous 15. Äänekoski

EA-3 (osa 1) 19.-21. Ähtäri, Honkiniemi

Tässä ja Nyt 3/2022 ilmestyy vko 34-35

Suunnistuskoulutus 25. Isojoki

Paikallistoimikunnan kokous 25. Jyväskylä

Etsinnän peruskurssi 27. Alahärmä

Etsinnän peruskurssi 27. Kurikka

Ryhmänjohtajakurssi 27.-28. Kurikka

Etsintäharjoitus 28. Kurikka

Paikallistoimikunnan kokous 31. Seinäjoki

SYYSKUU

Paikallistoimikunnan kokous 1. Ylihärmä, Teams

Valmiusryhmän koulutuspäivät 3.-4. Kokkola

VAK-sisältöosa 9.-11.

Paikallistoimikunnan kokous 12. Pihtipudas

Paikallistoimikunnan kokous 14. Jämsä-Keuruu, Teams

Paikallistoimikunnan kokous 15. Kauhajoki

Ea-3 (2osa) 16.-18. Ähtäri, Honkiniemi

Piirin hallituksen kokous 17. Jyväskylä

HELA22 17.-18. Kauhava

Ensiauttaja (EVY)-kurssi! TULOSSA!

LOKAKUU

Ensiapupäivystäjän peruskurssi (osa1) 1. Jyväskylä

Ensiapupäivystäjän peruskurssi (osa3) 15.-16. Jyväskylä

Maakuntatoimikunta, Pohjanmaa 20. Seinäjoki

Pimeäetsintäharjoitus 22. Pohjoinen Keski-Suomi

Maakuntatoimikunta, Keski-Suomi 27. Jyväskylä

Pimeäetsintäharjoitus 28. Isokyrö

Vapepa-johtajakoulutus 28.-30.

MARRASKUU

Tässä ja Nyt 4/2022 ilmestyy vko 44-45

Vapepa-info 2. Ylistaro

Ea-ryhmien HARJOITUSKURSSI 5.-6. Ähtäri, Honkiniemi

Valmiusryhmän koulutusviikonloppu 5.-6. Ähtäri, Honkiniemi

VAK-täydennys 11.-13.

Viestikurssi Kaustinen

Paikallistoimikunnan kokous 17. Jyväskylä

Piirin hallituksen kokous 25.-26. Seinäjoki
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LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

OMA Punainen Risti = www.vapaaehtoiset.punainenristi.fi Vapepa = www.vapepa.fi

KOULUTUS / TAPAHTUMA AIKA PAIKKA
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1.

KUVAT: MARJAANA MALKAMÄKI/SPR
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2.

Näin käytät kertakäyttöistä  
suu-nenäsuojainta

Suojaimen riisuminen

Suojaimen laittaminen

Muista pitää turvaväli.

Irrota suojain korvien takaa.

1.

Puhdista kädet käsidesillä.

3.

Paina suojain nenän  päältä  
kiinni kasvoihin.

4.

Kiinnitä suojain  
korvien taakse.

3.

Aseta suojain kasvoille.

2.

Puhdista kädet käsidesillä.

1.
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Heitä roskiin lenkistä pitäen.

2.
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