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LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

PÄÄKIRJOITUS 23.3.2021

Punaisen Ristin lippulaiva
Olen aina mielelläni tehnyt kouluvierailuja. Erityisesti ensimmäisessä työtehtävässäni nuo-
risotoiminnan suunnittelijana niitä kertyi paljon, mutta vieläkin silloin tällöin saan kutsun 
kouluun tai oppilaitokseen. Eri ikäryhmille on eri syistä kiva käydä kertomassa Punaisesta 
Rististä. Alakoululaisten into, yläkoululaisten varovainen kiinnostus ja toisen asteen opiskeli-
joiden halu oppia lisää ovat kaikki omalla tavallaan inspiroivia ja motivoivia tekijöitä tällaiselle 
järjestöjyrälle. Lisäksi opettaessaan näkee itsekin järjestön uusin silmin. 

Aloitan vierailuni usein kysymällä tuntevatko oppilaat Punaisen Ristin, ja jos kyllä, niin mis-
tä se on tuttu. Punainen Risti tunnetaan laajasti, mutta valtavasta toiminnan kirjostamme 
nousevat yleensä aina samat tutut aiheet esiin. Tiedetään, että Punainen Risti kerää rahaa 
ja auttaa kansainvälisesti. Varsinkin ylemmissä ikäluokissa mainitaan Punaisen Ristin veri-
palvelu. Ja huolimatta ikäryhmästä Punainen Risti osataan lähes aina yhdistää ensiapuun. Jo 
merkkimme muistuttaa ensiavusta ja terveydestä. Jos käytetään yrityskieltä, niin brändimme 
yhdistetään vahvasti juuri tähän tuotteeseen. Siksi tuote on meille tärkeä. 

Koronavuosi on koetellut kaikkea toimintaa, mutta erityisen hankala se on ollut ensiaputoi-
mijoille. Painesiteen laittaminen tai paineluelvytys eivät ole etänä toteutettavia toimenpiteitä. 
Lisäksi ensiapuryhmäläiset nauttivat yhdessä tekemisestä ja harjoittelemisesta. Jatkuva har-
joitusten, kurssien ja päivystysten peruminen aiheuttaa turhautumista. Turhautuminen ka-
sautuu sen päälle, että jo ennen koronaa Punaisen Ristin ensiaputoiminta kohtasi vaikeuksia. 
Päivystyksiin on tullut uusia kilpailijoita, toiminnan resurssointi on käynyt vaikeammaksi ja 
uusien toimijoiden houkutteleminen näin sitovaan toimintaan vaatii aivan omanlaisiaan keino-
ja. Ensiaputoimijat eivät voi olla yksin näiden huolien kanssa. Niiden on oltava koko järjestön 
huolia.

Haastan kaikki Punaisen Ristin ihmiset miettimään, miten järjestö voi kehittää ensiaputoi-
mintaa. Toivon, että järjestön lippulaivatuote on kaikille järjestön toimijoille tärkeä ja rakas. 
Olemme aina olleet yhdessä vahvempia. Pidetään siis yhdessä huoli siitä, että tulevatkin su-
kupolvet tietävät punaisen ristin nähdessään, että sen luota saa laadukasta ensiapua moti-
voituneelta auttajalta, joka kokee työnsä arvokkaaksi. 

Jooel Niittynen

ohjelmajohtaja 
SPR Länsi-Suomen piiri

❜❜ Haastan kaikki Punaisen Ristin 
ihmiset miettimään, miten järjestö voi 
kehittää ensiaputoimintaa.  ❜❜
 – Jooel Niittynen
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Ensiaputaidoista on hyötyä kodin ar-
jessa. Esimerkiksi kylkiasento auttaa 
tajutonta tai huonovointista.

Miten toimit, jos lapsi nielaisee jotain so-
pimatonta? Punaisen Ristin viikko on hyvä 
tilaisuus opetella ensiaputaitoja tai jakaa tie-
toa eteenpäin, jos ensiavun antaminen jo 
sujuu. Lapsiperheille suunnatun auttajakurs-
sin käynyt osaa toimia hätätilanteen sattues-
sa kotona. Ensiaputaidoista on hyötyä.

-Perheessä voidaan välttää sairaalakäyntejä, 
jos pienet haaverit osataan hoitaa itse en-
siavulla, sanoo ensiavun asiantuntija Kristii-
na Myllyrinne Punaiselta Ristiltä.

Kurssi on monelle vapaaehtoiselle tut-
tu viime vuosien Punaisen Ristin viikoilta. 
Aikaisemmin ensiaputaitoja opeteltiin kasvo-
tusten Punaisen Ristin viikon tapahtumissa. 
Ensiaputaitoja voi opetella koronan aikana it-
senäisesti etämateriaalin avulla. 

Myllyrinne kannustaa tutustumaan kotita-
pahturma.fi -sivustoon ja sieltä löytyviin ko-
din turvallisuuden tarkastuslistoihin.

-Kotona voi tehdä listan mukaisen ”turva-
kävelyn” ja kiertää paikat, joissa haaverei-
ta sattuu sekä tehdä parannuksia, Myllyrinne 
sanoo.

PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.–9.5.2021

Punaisen Ristin viikolla opitaan  
ensiaputaitoja kotona 

Lapsille sattuu kolhuja ja nyrjähdyksiä 
pomppiessa ja kiipeillessä, mutta eivät aikui-
setkaan kolhuitta kotona selviä. Kodista on 
tullut monelle työpaikka, mutta työturvalli-
suudesta ei välttämättä ole osattu huolehtia 
yhtä hyvin kuin toimistoissa. Nyrjähdyksiä 
sattuu myös ulkoillessa.

Myllyrinne muistuttaa, että ensiaputaitojen 
opettelu on mukavaa tekemistä lasten kanssa. 

-Lapsista on hauskaa sitoa nyrjähdyksiä ja 
käännellä aikuisia kylkiasentoon, Myllyrinne 
kertoo.

Esimerkiksi kylkiasennon osaamisesta on 
hyötyä, jos joku menettää kotona tajuntan-
sa tai kun perheenjäsen on huonovointinen 
ja oksentelee. 

-Ensiaputaidot voivat olla tarpeen myös sil-
loin, kun tilanne ei ole kovin vakava, Mylly-
rinne rohkaisee.

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 3.-9.  
toukokuuta.

Tutustu myös:  
Punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet,  
kotitapaturma.fi 
Lataa lapsen puhelimeen Suomi112-sovellus 
ja opeta hätänumero.

Joonas B
randt
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KIITOS VAPAAEHTOISILLE

Pluspisteet ovat tarjonneet matalan 
kynnyksen hiv-testausta ja seksuaali-
terveysneuvontaa viidellä paikkakun-
nalla. Ensimmäinen Pluspiste aloitti 
toimintansa 1993.

Aluksi toimintaa rahoitti Raha-automaattiyh-
distys ja peliyritysten yhdistymisen jälkeen 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-
kus STEA. STEA on kuitenkin linjannut, ettei 
rahoitusta myönnetä enää toimintaan, joka 
kuuluu julkisen terveydenhuollon tehtäviin.

Pluspisteissä hiv-testin on saanut myös ano-
nyymisti, mikä on madaltanut monen kyn-
nystä hakeutua testattavaksi.

Pluspisteet lopettavat toimintansa  
huhtikuun lopulla

- Emme ole kyselleet liikaa kysymyksiä. Riit-
tää, että sanoo haluavansa testin, kertoo 
Seinäjoen ja Jyväskylän Pluspisteiden vas-
taava Janne Säilä.

Pluspisteiden tarjoama tuki on 
enemmän, kuin pisto sormenpäähän

Pluspisteiden vapaaehtoiset ovat tehneet 
uraauurtavaa, merkittävää ja pitkäjänteis-
tä pioneerityötä hivin ennaltaehkäisemiseksi, 
hiviin liitetyn stigman hälventämiseksi ja hiv-
tartuntaa pelkäävien tueksi.

Pluspisteillä kohdattujen pelkoja ja huolia on 
lievitetty paitsi hiv-testein, myös keskustele-
malla ja tarjoamalla tietoa ja tukea seksuaa-
literveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Vaikka Pluspisteiden toiminta päättyy, jat-
kaa Punainen Risti seksuaaliterveyden edis-
tämistyötä. Vapaaehtoiset tarjoavat tietoa 
ja tukea seksuaaliterveyden teemoista mm. 
kouluissa, tapahtumissa ja festareilla. 

Lämmin kiitos kaikille Pluspisteiden vapaaeh-
toisille, yhteistyökumppaneille ja toiminnan 
toteuttamisen mahdollistaneille.

Järjestö on alkuvuonna julkaissut uu-
den tietosuojalinjauksen, sekä siihen 
liittyvän kolmikantasopimuksen, jos-
sa määritellään järjestön eri rakentei-
den tietosuojaroolit ja -vastuut. Kolmi-
kantasopimus on meidän versiomme 
lain edellyttämästä tietojenkäsittely-
sopimuksesta rekisterinpitäjän ja kä-
sittelijöiden välillä. Linjaus, sopimus ja 
lisätiedot löytyvät RedNetin tietosuoja-
sivulta, alla tiivistys osaston ja käsitte-
lijöiden yhteisistä velvollisuuksista.

Osaston vastuisiin kuuluu esimerkik-
si henkilötietojen käsittely laillisten kä-

Osastojen tietosuojalinjaus
sittelyperusteiden puitteissa, osastojen 
tietosuojayhteyshenkilöiden nimeäminen ja 
avainhenkilöiden tietosuojaosaamisen var-
mistaminen.

Osastojen tulee myös varmistaa muun mu-
assa se, että henkilöt, joilla on oikeus 
käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet nou-
dattamaan salassapitovelvollisuutta. Henki-
lötiedot, joiden käsittely on päättynyt, tulee 
myös poistaa rekisteristä.

Tietosuojalinjaus ja kolmikantasopimus tulee 
käsitellä osaston hallituksessa ja tällä käsit-
telyllä sitoudutaan sopimuksen osapuoleksi.

Petteri K
ivim

äki



54

Ensiaputaidoista on hyötyä kodin ar-
jessa. Esimerkiksi kylkiasento auttaa 
tajutonta tai huonovointista.

Miten toimit, jos lapsi nielaisee jotain so-
pimatonta? Punaisen Ristin viikko on hyvä 
tilaisuus opetella ensiaputaitoja tai jakaa tie-
toa eteenpäin, jos ensiavun antaminen jo 
sujuu. Lapsiperheille suunnatun auttajakurs-
sin käynyt osaa toimia hätätilanteen sattues-
sa kotona. Ensiaputaidoista on hyötyä.

-Perheessä voidaan välttää sairaalakäyntejä, 
jos pienet haaverit osataan hoitaa itse en-
siavulla, sanoo ensiavun asiantuntija Kristii-
na Myllyrinne Punaiselta Ristiltä.

Kurssi on monelle vapaaehtoiselle tut-
tu viime vuosien Punaisen Ristin viikoilta. 
Aikaisemmin ensiaputaitoja opeteltiin kasvo-
tusten Punaisen Ristin viikon tapahtumissa. 
Ensiaputaitoja voi opetella koronan aikana it-
senäisesti etämateriaalin avulla. 

Myllyrinne kannustaa tutustumaan kotita-
pahturma.fi -sivustoon ja sieltä löytyviin ko-
din turvallisuuden tarkastuslistoihin.

-Kotona voi tehdä listan mukaisen ”turva-
kävelyn” ja kiertää paikat, joissa haaverei-
ta sattuu sekä tehdä parannuksia, Myllyrinne 
sanoo.

PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.–9.5.2021

Punaisen Ristin viikolla opitaan  
ensiaputaitoja kotona 

Lapsille sattuu kolhuja ja nyrjähdyksiä 
pomppiessa ja kiipeillessä, mutta eivät aikui-
setkaan kolhuitta kotona selviä. Kodista on 
tullut monelle työpaikka, mutta työturvalli-
suudesta ei välttämättä ole osattu huolehtia 
yhtä hyvin kuin toimistoissa. Nyrjähdyksiä 
sattuu myös ulkoillessa.

Myllyrinne muistuttaa, että ensiaputaitojen 
opettelu on mukavaa tekemistä lasten kanssa. 

-Lapsista on hauskaa sitoa nyrjähdyksiä ja 
käännellä aikuisia kylkiasentoon, Myllyrinne 
kertoo.

Esimerkiksi kylkiasennon osaamisesta on 
hyötyä, jos joku menettää kotona tajuntan-
sa tai kun perheenjäsen on huonovointinen 
ja oksentelee. 

-Ensiaputaidot voivat olla tarpeen myös sil-
loin, kun tilanne ei ole kovin vakava, Mylly-
rinne rohkaisee.

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 3.-9.  
toukokuuta.

Tutustu myös:  
Punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet,  
kotitapaturma.fi 
Lataa lapsen puhelimeen Suomi112-sovellus 
ja opeta hätänumero.

Joonas B
randt

5

KIITOS VAPAAEHTOISILLE

Pluspisteet ovat tarjonneet matalan 
kynnyksen hiv-testausta ja seksuaali-
terveysneuvontaa viidellä paikkakun-
nalla. Ensimmäinen Pluspiste aloitti 
toimintansa 1993.

Aluksi toimintaa rahoitti Raha-automaattiyh-
distys ja peliyritysten yhdistymisen jälkeen 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-
kus STEA. STEA on kuitenkin linjannut, ettei 
rahoitusta myönnetä enää toimintaan, joka 
kuuluu julkisen terveydenhuollon tehtäviin.

Pluspisteissä hiv-testin on saanut myös ano-
nyymisti, mikä on madaltanut monen kyn-
nystä hakeutua testattavaksi.

Pluspisteet lopettavat toimintansa  
huhtikuun lopulla

- Emme ole kyselleet liikaa kysymyksiä. Riit-
tää, että sanoo haluavansa testin, kertoo 
Seinäjoen ja Jyväskylän Pluspisteiden vas-
taava Janne Säilä.

Pluspisteiden tarjoama tuki on 
enemmän, kuin pisto sormenpäähän

Pluspisteiden vapaaehtoiset ovat tehneet 
uraauurtavaa, merkittävää ja pitkäjänteis-
tä pioneerityötä hivin ennaltaehkäisemiseksi, 
hiviin liitetyn stigman hälventämiseksi ja hiv-
tartuntaa pelkäävien tueksi.

Pluspisteillä kohdattujen pelkoja ja huolia on 
lievitetty paitsi hiv-testein, myös keskustele-
malla ja tarjoamalla tietoa ja tukea seksuaa-
literveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Vaikka Pluspisteiden toiminta päättyy, jat-
kaa Punainen Risti seksuaaliterveyden edis-
tämistyötä. Vapaaehtoiset tarjoavat tietoa 
ja tukea seksuaaliterveyden teemoista mm. 
kouluissa, tapahtumissa ja festareilla. 

Lämmin kiitos kaikille Pluspisteiden vapaaeh-
toisille, yhteistyökumppaneille ja toiminnan 
toteuttamisen mahdollistaneille.

Järjestö on alkuvuonna julkaissut uu-
den tietosuojalinjauksen, sekä siihen 
liittyvän kolmikantasopimuksen, jos-
sa määritellään järjestön eri rakentei-
den tietosuojaroolit ja -vastuut. Kolmi-
kantasopimus on meidän versiomme 
lain edellyttämästä tietojenkäsittely-
sopimuksesta rekisterinpitäjän ja kä-
sittelijöiden välillä. Linjaus, sopimus ja 
lisätiedot löytyvät RedNetin tietosuoja-
sivulta, alla tiivistys osaston ja käsitte-
lijöiden yhteisistä velvollisuuksista.

Osaston vastuisiin kuuluu esimerkik-
si henkilötietojen käsittely laillisten kä-

Osastojen tietosuojalinjaus
sittelyperusteiden puitteissa, osastojen 
tietosuojayhteyshenkilöiden nimeäminen ja 
avainhenkilöiden tietosuojaosaamisen var-
mistaminen.

Osastojen tulee myös varmistaa muun mu-
assa se, että henkilöt, joilla on oikeus 
käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet nou-
dattamaan salassapitovelvollisuutta. Henki-
lötiedot, joiden käsittely on päättynyt, tulee 
myös poistaa rekisteristä.

Tietosuojalinjaus ja kolmikantasopimus tulee 
käsitellä osaston hallituksessa ja tällä käsit-
telyllä sitoudutaan sopimuksen osapuoleksi.

Petteri K
ivim

äki



66

NÄLKÄPÄIVÄ 23.–25.9.2021

Nälkäpäivänä haluamme tuoda esiin 
ihmisen katastrofin keskellä. Kuka ta-
hansa meistä voi olla auttaja tai jou-
tua tilanteeseen, jossa tarvitseekin 
apua itse. Hädän keskellä tarpeemme 
ovat samanlaisia ja varsin yksinkertai-
sia: tarvitsemme ruokaa, vettä ja suo-
jaa. Tehdään yhdessä toiveikas kam-
panja, ja varmistetaan, että Punainen 
Risti on valmiina auttamaan joka päivä 
‒ tarvittiin apua sitten täällä Suomes-
sa tai kauempana.

Lipaskeräys toteutetaan 23.-25.9.

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään tuttuun 
tapaan syyskuun viimeisellä kokonaisella vii-
kolla torstaista lauantaihin 23.-25.9. Tuol-
loin toivomme, että punaliiviset lipaskerääjät 

Espoon ruotsinkielisen osaston puheenjohtaja Lisa Fordell ja varapuheenjohtaja Anders Helsing ovat kokeneita lipas-
kerääjiä ja saaneet upeita tuloksia myös MobilePaylla, iZettlellä ja nettilippaalla. Onnistumisen resepti on yksinkertai-
nen: lahjoituksia pitää pyytää ahkerasti! 

Nälkäpäivänä varmistetaan,  
että Punainen Risti on valmiina auttamaan 
joka hetki, kaikkialla maailmassa

täyttävät katukuvan näyttävästi, tarvittaes-
sa maskein varustettuna ja turvavälit huomi-
oiden. Tästähän meillä on jo viime syksyltä 
kokemusta, jolloin turvallisuusohjeiden nou-
dattamisessa onnistuttiin loistavasti! 

Lipaskerääjien rekrytointi kannattaa 
aloittaa jo keväällä 

Lipaskerääjät ovat kampanjan toiseksi te-
hokkain mainosmuoto heti televisiomai-
nonnan jälkeen, jonka lisäksi keräys on 
myös tuottoisa tapa kerätä varoja. Jos tuot-
toa suhteutetaan kävijämäärään, lahjoitet-
tiin viime vuonna lipaskerääjille jopa hieman 
enemmän käteistä, kuin vuonna 2019. 

Lipaskerääjien näkyminen runsaslukuisina 
katukuvassa antaa myös tärkeän viestin sii-

H
eidi Juslin-S

andin
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NÄLKÄPÄIVÄ 23.–25.9.2021

Toukokuu

Nälkäpäivän suunnittelu  
ti 18.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 25.5. klo 17.30-19

Syväsukellus kerääjärekrytointiin  
ke 19.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ke 26.5. klo 17.30-19

Tutustuminen eri keräystapoihin   
to 20.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi to 27.5. klo 17.30-19

Elokuu

Nälkäpäivä 2021 yleisesittely  
ma 16.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ma 23.8. klo 17.30-19

Uudet keräystavat tuottaviksi  
ti 17.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 24.8. klo 17.30-19

Näkyvästi kadulla ja somessa  
ke 18.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ke 25.8. klo 17.30-19

Koulut mukaan Nälkäpäivään  
to 19.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi to 26.8. klo 17.30-19

Syyskuu

Tilannekatsaus ja pikapalaute  
to 30.9. klo 17.30-19,  
ruotsiksi ti 5.10. klo 17.30-19

Nälkäpäivän kaksikielinen kuuma linja  
torstaisin 2., 9. ja 16.9. klo 17-18 

Lokakuu

Lopputyöt ja raportointi  
ti 19.10. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 26.10. klo 17.30-19

Marraskuu

Tulokset ja opit  
ti 23.11. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 30.11. klo 17.30-19

Nälkäpäivän valtakunnallisten 
etäkoulutusten aikataulu

tä, että Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat 
paikalla ja valmiina auttamaan. Paikallisen 
auttamisvalmiuden varmistamisen kannal-
ta onkin olennaisen tärkeää, että osastoissa 
satsataan kerääjärekrytointiin, mieluiten jo 
hyvissä ajoin keväällä.

Sanansaattaja vauhdittamaan 
Nälkäpäivä-heijastimen myyntiä

Käteisen käytön väheneminen on tosiasia, 
joka pakottaa meidät uudistamaan varain-
hankinnan tapoja. Tänä vuonna uusi avaus 
on Nälkäpäivä-heijastin, joka lanseerataan 
jo elokuun puolella. Heijastinta myy-
dään yhteistyökumppaneiden toimipisteis-
sä ja Punaisen Ristin verkkokaupassa. Tar-
kat myyntipaikat selviävät kevään edetessä. 
Heijastimen kasvoksi on lupautunut upea 
eturivin suomalaisnäyttelijä. Elokuussa selvi-
ää kuka on kyseessä!

Nälkäpäivänä kampanjoidaan syyskuun 
alusta lokakuun loppuun

Vaikka lipaskeräys kestää edelleen kolme 
päivää syyskuun lopulla, pyrimme innosta-
maan ihmisiä lahjoittamaan Nälkäpäivään eri 
kanavia pitkin koko syys- ja lokakuun ajan. 
Osastojen kohdalla tämä tarkoittaa mm. si-
tä, että nettikeräämiselle on aikaa peräti 
kaksi kuukautta. Viime vuonna uusilla mak-
sutavoilla kerättiin vielä aika pieniä summia, 
mutta muutamat osastot onnistuivat kasvat-
tamaan tuottoja oikein mukavasti. Näitä op-
peja ja kokemuksia on nyt kerätty talteen ja 
jaetaan kaikkien hyödynnettäviksi tulevissa 
koulutuksissa. 

Koulutuksista vertaistukea, vinkkejä ja 
uutuutena Nälkäpäivän kuuma linja

Viime vuonna suositut Nälkäpäivän etä-
koulutukset saavat jatkoa ja täydennystä. 
Ilmoittaudu koulutuksiin Nälkäpäivän Red-
net-sivuilla olevien ilmoittautumislinkkien 
kautta. Syyskuussa on lisäksi tarjolla Näl-
käpäivän kuuma Teams-linja kolmena lipas-
keräystä edeltävänä torstai-iltana. Siellä voi 
pyytää apua vaikkapa teknisiin ongelmiin tai 
vaikka ihan vaan jutella ja inspiroitua mui-
den paikalla olevien vapaaehtoisten Nälkä-
päivä-suunnitelmista. Nälkäpäivä tehdään 
yhdessä, koko maassa! 
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NÄLKÄPÄIVÄ 23.–25.9.2021
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TAPAHTUU VERKOSSA

Valtakunnallinen kotisivustomme 
punainenristi.fi ja rodakorset.fi 
ovat uudistuneet. Uusia sivuja on 
rakennettu uutterasti noin vuoden 
verran, ja kokonaisuus on nyt julkaistu 
kahdella kielellä.

Punainenristi.fi palvelee monia

Punainenristi.fi on suunniteltu palvelemaan 
erityisesti lahjoittajia sekä ihmisiä, jotka ovat 
kiinnostuneita vapaaehtoistoiminnasta.

Uudet vapaaehtoiset ohjataan sivustolta 
Oma-palveluun, jossa he voivat kertoa omis-
ta kiinnostuksen kohteistaan ja pääsevät 
mukaan vapaaehtoistoimintaan sekä kou-
lutuksiin. Sivuston avulla pääsee myös liit-
tymään jäseneksi ja tekemään lahjoituksen 
entistä sujuvammin.

Punainenristi.fi palvelee myös avuntarvitsi-
joita, tiedonhakijoita, mediaa ja rahoittajia 
sekä järjestön yhteistyökumppaneita.

Miltä uusi punainenristi.fi sinusta näyttää? 
Kerro siitä meille!

Onko Suomen Punaisen Ristin tervey-
den edistämisen toiminta sinulle tut-
tua? Haluatko terveyttä ja hyvinvointia 
tukevia vinkkejä, tietoja ja taitoja hyö-
dynnettäväksi vapaaehtoistehtävissä-
si ja omassa elämässäsi yleisesti? Tule 
suorittamaan terveyden edistämisen 
verkkoperehdytys!

Terveyden edistämisen verkkoperehdytys on 
Punaisen Ristin vapaaehtoiskoulutus. Se on 
tarkoitettu kaikille terveyden edistämisestä ja 
siihen liittyvistä Punaisen Ristin vapaaehtois-
toiminnoista kiinnostuneille. Verkkoperehdytys 
tarjoaa kattavan kokonaiskuvan Punaisen Ris-
tin terveyden edistämisen toiminnasta, johon 
kuuluvat päihdetyö, seksuaaliterveystyö, ta-
paturmien ehkäisytyö ja Terveyspisteiden tar-
joama terveysneuvonta. Opintokokonaisuus 
tarjoaa lisäksi tietoja, taitoja ja valmiuksia, joi-

Terveyden edistämisen verkkoperehdytys
ta voi hyödyntää toimiessaan Punaisen Ristin 
terveyden edistämisen vapaaehtoisena, muissa 
Punaisen Ristin vapaaehtoistehtävissä ja tietys-
ti omassa elämässä.

Verkkoperehdytyksen suorittamiseen on hy-
vä varata 2−3 tuntia ja voit suorittaa kurssin 
oman aikataulusi mukaisesti. Suorittamisesta 
saa todistuksen.

Verkkoperehdytyksen suoritettuasi voit osal-
listua toimintamuotokohtaisille perus- ja jat-
kokursseille sekä etsiä sopivia ja juuri sinua 
itseäsi kiinnostavia toiminnan paikkoja moni-
puolisesta Punaisen Ristin terveyden edistämi-
sen vapaaehtoiskentästä Suomessa.

Tervetuloa mukaan suorittamaan  
verkkoperehdytystä osoitteeseen:  
bit.ly/TEverkkoperehdytys

Uusi sivusto on suunniteltu niin, että se olisi 
helppokäyttöinen ja saavutettava mahdolli-
simman monelle käyttäjälle – myös älypuhe-
limella.

Mitä seuraavaksi?

Verkkosivustojen luonteeseen kuuluu, et-
tä ne eivät koskaan tule täysin valmiiksi, 
vaan sivusto siirtyy nyt kehittämisvaihee-
seen. Osana jatkuvaa kehittämistä sivustol-
la tehdään pienkehitystä, ja sinne tuodaan 
vuoden 2021 aikana englanninkielistä sisäl-
töä. Siihen saakka kaikki aiemmin julkaistu 
englanninkielinen materiaali pysyy ennallaan 
osoitteessa redcross.fi.

Jatkuvan kehittämisen mukaisesti otamme 
myös mielellämme vastaan palautetta kaik-
keen sivustoon liittyvästä. Missä voisimme 
parantaa? Palautetta voi lähettää verkkosi-
vulomakkeella: punainenristi.fi/palaute
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 UUDELLEENSIJOITETUT

Suomen valtion pakolaiskiintiö on 
1050 henkilöä vuodelle 2021. Suo-
mi ottaa kaikkein haavoittuvimmas-
sa asemassa olevia pakolaisia, ja pa-
kolaiskiintiössä painotetaan perheiden 
sekä vaikeassa asemassa olevien nais-
ten ja lasten valintaa.

Suomen Punainen Risti on ollut uudelleen-
sijoitettujen pakolaisten tukena jo 1970-lu-
vulta lähtien. Olemme vastassa jokaista 
Suomen kiintiössä valittua pakolaista jo 
maahan saapumisen yhteydessä Helsinki-
Vantaan lentoasemalla.

Pakolaisten uusilla kotipaikkakunnilla Pu-
naisen Ristin osastot ovat järjestäneet ak-
tiivisesti esimerkiksi ystäväkursseja, joiden 
avulla uudet tulijat saavat paikallisia ystäviä 
tukemaan kotoutumista. Vapaaehtoiset ovat 
myös toimineet kuntien työntekijöiden tuke-
na pakolaisten vastaanotossa.

Uudelleensijoitetut ja Punainen Risti -kou-
lutusmoduuli on tarkoitettu pakolaisten pa-

Koulutuksilla lisää vapaaehtoisia 
uudelleensijoitettujen tueksi

rissa toimiville vapaaehtoisille. Koulutuksen 
tavoitteena on muun muassa lisätä vapaa-
ehtoisten tuntemusta uudelleensijoitetuista 
eli kiintiöpakolaisista. Koulutuksen avulla va-
paaehtoiset saavat valmiuksia toimia pako-
laisten tukena Punaisen Ristin periaatteiden 
mukaisesti.

Tämän koulutuksen lähtövaatimuksena on 
Tervetuloa yhteiseen tarinaan -verkkokou-
lutus. Kiintiöpakolaisten ystävätoiminnasta 
kiinnostuneille suositellaan lisäksi maahan-
muuttotoiminnan ns. peruskurssia eli  
Kotoutumisen tukena –koulutusta (3h) ja  
Ystävätoiminnan peruskurssia (3h).

Uudelleensijoitetut ja Punainen Risti -mo-
duuli on kahden tunnin mittainen koulutus, 
jota monikulttuurisuuskouluttajat voivat kou-
luttaa.

Ajankohtaisia koulutuksia voi etsiä Oma Pu-
nainen Risti -sivuilta, jossa kannattaa myös 
markkinoida tulevia koulutuksia!
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TAPAHTUU VERKOSSA

Valtakunnallinen kotisivustomme 
punainenristi.fi ja rodakorset.fi 
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PUNAINEN RISTI JA MUUMIT

Kevätkalenteri 2021 on syntynyt ha-
lusta tukea Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoisia ja aktiiveja stressaavina 
aikoina. SPR ei olisi mitään ilman mo-
tivoituneita ja hyvinvoivia vapaaehtoi-
siaan. Haluamme siis kevätkalenterin 
kautta kertoa, kuinka te olette meille 
tärkeitä! 

Tove Jansson oli innokas lukija jo pie-
nestä pitäen. Kun muut olivat jo men-
neet nukkumaan, hän luki taskulam-
pun valossa peiton alla, sillä hän ei 
malttanut jättää kiehtovia tarinoi-
ta kesken. Tämä uteliaisuus ja intohi-
mo lukemista kohtaan ovat innosta-
neet ”A:sta Ö:hön Muumien matkassa” 
-hankkeen perustamiseen, jonka tar-
koituksena on sytyttää lukemisen ja 
kirjoittamisen kipinä kaikenikäisissä 
ihmisissä ympäri maailmaa. 

Myös Suomen Punainen Risti on aloitta-
nut yhteistyön Moomin Charactersin kans-
sa ja liittynyt mukaan tähän monivuotiseen 
ja kansainväliseen hankkeeseen. Muumien 
avulla edistämme kaikenikäisten ihmisten lu-

Lempeyttä, iloa ja itseymmärrystä kevääseen 
kevätkalenterista! 

Punainen Risti matkassa Muumien kanssa

Kalenterin luukut kannustavat ottamaan 
hetken aikaa itselle ja omalle hyvinvoinnil-
leen. Tilaaja saa tilaamispäivästä lähtien 
viikoittain yhden sähköpostiluukun, jossa 
on jokin terveyttä ja hyvinvointia edistävä 
vinkki, harjoitus tai lahja. Kalenteri kestää 
tilaamispäivästä kolme kuukautta eli kah-
dentoista viestin verran.

Ensimmäinen viesti lähtee aikaisintaan hel-
mikuun ensimmäisellä viikolla. Kalenterin 
voi kuitenkin tilata huhtikuun loppuun asti.

Kalenterin voi tilata tästä linkistä:  
spr.punainenristi.fi/kevatkalenteri

Kaikki harjoitukset julkaistaan helmikuun 
alussa kootusti osoitteessa www.sproppi-
materiaalit.fi otsikolla “Sinulle: hyvinvointia 
ja jaksamista tukevia harjoituksia”. Kevät-
kalenteri 2021 on toteutettu LähiTapiolan 
rahoittamana.

lloisin terveisin, 
Suomen Punaisen Ristin kevättontut

ku- ja kirjoitustaitoa, jotka ovat tärkeitä tai-
toja itseilmaisun kannalta ja ne laajentavat 
ihmisten ymmärrystä maailmasta. Lisäksi jo 
varhaisessa iässä syntynyt rakkaus sanoihin 
kasvattaa ihmisten empatiaa, uteliaisuutta ja 
inhimillisyyttä maailmassa. 

”A:sta Ö:hön Muumien matkassa” -hanke 
kokoaa yhteen yrityksiä ja järjestöjä ympäri 
maailman. Yhdessä eri yhteistyökumppanei-
den kanssa Moomin Characters -yhtiö tulee 
tarjoamaan työkaluja ja inspiraatiota luke-
misen ja kirjoittamisen ilon levittämiseen. 
Kyseessä on monivuotinen yhteistyö, joten 
Muumit tulevat edistämään myös Punaisen 
Ristin työtä pitkäkestoisesti ja näkymään eri-
laisissa yhteyksissä. Kerromme yhteistyön 
etenemisestä myöhemmin lisää.

Joonas B
randt
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KAVERITAITO-OHJELMA

Punainen Risti on kehittänyt Kaveritai-
toja -ohjelman nuorten ystäväparitoi-
minnan tueksi. Verkkopohjainen ohjel-
ma löytyy osoitteesta punainenristi.fi/
kaveritaitoja. Ohjelmassa ystäväpari 
tutustuu kaveritaitojen eri teemoihin 
animaatiovideoiden sekä monipuolis-
ten tehtävien avulla yhteensä kuuden 
tapaamiskerran ajan. Kaveritaitoja 
-ohjelmaa voi toteuttaa ystäväparitoi-
minnan lisäksi itsenäisesti, ryhmätoi-
minnassa tai oppilaitoksissa. 

Koulutus Kaveritaitoja -ohjelman 
hyödyntämisessä ystävätoiminnassa  
6.5. klo 17-19:30; ilmoittautumiset:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10459 

Lisäkoulutusmateriaaliksi nuorten ystävinä 
toimiville vapaaehtoisille on valmistumassa 

Uusia työkaluja ja koulutuksia ystävävälityksiin 
nuorten ystävätoiminnan edistämiseksi

nuorten mielenterveysteemainen itseopis-
kelumateriaali. Koulutusmateriaali ja Kave-
ritaitoja -ohjelma on kehitetty yhteistyössä 
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa. 
Materiaalien ruotsinkieliset versiot ilmesty-
vät kevään 2021 aikana.

Kaveritaitoja nuorille -hanke järjestää kaikille 
osastoille avoimen ystävävälittäjäkoulutuk-
sen. Koulutus on suunnattu uusille ystä-
vävälittäjille, jotka tulevat osaksi osaston 
ystävävälitystiimiä vastaamaan nimenomaan 
nuorista ystäväpareista. Koulutuksessa käy-
dään läpi nuorille ystäväpareille tyypillisiä 
haasteita ja keinoja tavoittaa nuoria ystävää 
tarvitsevia ja vapaaehtoisia. 

Koulutus järjestetään 27. ja 29.4.  
klo 17-19. Ilmoittautumiset:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10460 

V
ilm

a S
appinen
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Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus 
Etelä-Pohjanmaan Opistolle
Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus jaet- 
tiin ajan hengen mukaisesti Teamsin välityk-
sellä rasisminvastaisella viikolla 19.3. Piirin 
toiminnanjohtaja Tero Hintsa ojensi tunnus-
tuksen virtuaalisesti Etelä-Pohjanmaan Opiston 
rehtori Kyösti Nyyssölälle. Paikalla oli myös 
muuta opiston henkilökuntaa sekä SPR Ilma-
joen osaston puheenjohtaja Terence Sam.

Piirin alueella oli tänäkin vuonna useita hyviä 
ehdokkaita. Etelä-Pohjanmaan Opisto erottui 
edukseen siksi, että opisto ja sen väki on toi-
minut alueella pitkäjänteisesti maahan muut-
taneiden koulutuksen ja pakolaisten kotoutu-
misen edistäjänä. Opisto on rohkea ja aktii-
vinen rasisminvastainen toimija ja vaikuttaja, 
joka näkee opiskelijoiden moninaisuuden 
vahvuutena.

– Haluamme nostaa esille myös sen, että Ete-
lä-Pohjanmaan Opisto tekee hienoa yhteis-
työtä järjestöjen kanssa, esimerkiksi Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton Ystäväksi maa-
hanmuuttajaäidille -toiminnassa ja Punaisen 
Ristin paikallisosaston kanssa ystävätoimin-
nassa ja kotoutumisen tukena, Hintsa kiitteli.

Etelä-Pohjanmaan Opiston rehtori ja hen-
kilökunta ottivat tunnustuksen ilahtuneena 
vastaan tasa-arvon päivänä. Opiston rehto-
ri Kyösti Nyyssölä nosti puheenvuorossaan 
esille sen, että nuoret aikuiset opistolla näke-
vät vahvuutena sen, että opisto on kansain-
välinen, tasa-arvoinen ja rasisminvastainen. 
Tämä lisää myös opiston vetovoimaisuutta. 
Opiston opiskelijoissa onkin vuosittain noin 
15:n eri kansallisuuden edustajaa: on pako-
laistaustaisia, turvapaikanhakijoita ja työn 
perässä muuttaneita.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kuuluvat niin 
Punaisen Ristin liikkeen kuin kansanopisto-
liikkeenkin periaatteisiin ja arvot toimivatkin 
yhdistävänä tekijänä. Vaikka näiden arvojen 
puolustaminen on tuonut ikäviäkin tilanteita 
vastaan Ilmajoella, on opistoyhteisöstä löyty-
nyt aina eteenpäin vievää voimaa.

– On tärkeää, että myös ihmiset, jotka koke-
vat ennakkoluuloja vieraita asioita kohtaan, 
saavat aikaa lieventää omia käsityksiään, 
Nyyssölä muistutti.

Osa rasisminvastaisen  
viikon kampanjaa

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus an-
netaan Punaisen Ristin ulkopuoliselle henki-
lölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka on toiminut 
esimerkillisesti sosiaalisen osallisuuden, yh-
denvertaisuuden ja saavutettavuuden puo-
lesta riippumatta kielestä, kansallisuudesta 
tai kulttuurista. Tunnustuksen tavoitteena on 
nostaa esille toimijoita, jotka edistävät ihmis-
ten yhdenvertaisuutta suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Tunnustus annetaan aktiiviselle 
toimijalle tai taholle kullakin alueella toimi-
van Punaisen Ristin piirin toimesta osana ra-
sisminvastaista viikkoa.

Koronatilanne vaikutti myös rasisminvastai-
seen viikkoon (15. – 21.3.) ja kampanjointi 
keskittyikin erityisesti someen. Viikon tavoit-
teena oli muistuttaa, että jokaisella on oikeus 
tulla kohdelluksi yksilönä – ei sen mukaan, 
miltä ihminen näyttää, mikä on ihonväri tai 
etninen tausta. Erityisesti Punaisen Ristin jul-
kaisemat rasisminvastaiset toimintaohjeet 
yhteisöille saivat hyvän vastaanoton, kun yri-
tykset ja organisaatiot ympäri Suomen haas-
tettiin ottamaan ne käyttöön.

Piiri kerää aina alkuvuodesta ehdotukset tun-
nustuksen saajaksi. Kuka tahansa voi eh-
dottaa tunnustuksen saajaa. Osastojen ja 
yhteistyökumppanien tuntemus paikallisista 
toimijoista onkin erittäin tervetullutta! Pitä-
kää siis silmät ja korvat auki ennakko-
luulottoman edelläkävijän osalta ympäri 
vuoden, ja ehdottakaa tunnustuksen saa-
jaa omalta paikkakunnaltanne vuoden 2022 
alussa.

Teksti: Vivi Vaissi

 

ENNAKKOLUULOTON EDELLÄKÄVIJÄ 

 K
iia Etelävuori
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Miksi nimikkoviikkomme on  
juuri toukokuussa?
Toukokuu ja Punaisen Ristin viikko lähestyy. 
Punaisen Ristin viikkoa vietetään myös ko-
ronaepidemian aikana, jolloin teemaviikkoon 
voi osallistua etänä. Mutta miksi järjestöm-
me nimikkoviikkoa vietetään juuri touko-
kuussa?

Punaisen Ristin perustajan Henry Dunantin 
syntymäpäivä on toukokuun 8. päivä. Punai-
sen Ristin viikkoa vietetäänkin viikolla, jolle 
tuo päivä osuu. Sveitsiläisen liikemies Hen-
ry Dunant auttoi Solferinon taistelun uhre-
ja Pohjois-Italiassa vuonna 1859 ja organisoi 
tuolloin vapaaehtoisia mukaan auttamanaan 
haavoittuneiden sotilaiden hoidossa. Dunant 
kirjoitti kokemuksistaan Solferinon muisto 
-kirjan vuonna 1862, jossa hän ehdotti, et-
tä perustettaisiin kansainvälinen puolueeton 
järjestö avustamaan sotien lääkintähuollos-
sa. Lisäksi hän esitti, että haavoittuneiden 
hoito turvattaisiin kansainvälisin sopimuksin.

Genevessä perustettiin vuonna 1863 toimi-
kunta, josta muodostui Punaisen Ristin kan-
sainvälinen komitea. Kansallisia yhdistyksiä 
perustettiin eri puolille Eurooppaa ja myö-
hemmin myös muihin maanosiin. Useis-
sa maissa tehtäväksi otettiin alusta alkaen 
myös suuronnettomuuksien uhrien avus-
taminen ja taistelu kulkutauteja vastaan. 
Suomeen kansallinen yhdistys perustettiin 
toukokuussa 1877 nimellä Yhdistys haavoi-
tettujen ja sairasten sotilasten hoitoa varten.

Teksti: Erja Salmela

NIMIKKOVIIKON TAUSTAA

Punaisen Ristin perustaja Henry Dunant 1828–1910. 
Kuva: SPR kuva-arkisto.

Tutustu Punaisen Ristin  
historiaan: 
punainenristi.fi/tyomme/historia/

Vinkkejä teemaviikon  
viettoon löytyy: 
rednet.punainenristi.fi/viikko
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Valmiusjohtaja Aki Valonen on varautunut siihen, että koronarokotusten tukitoiminta laajenee koko piirin alueelle.

SPR järjestää yhdessä terveyden-
huollon, kuntien ja järjestöjen kans-
sa tukea koronarokotuspaikoille. Tu-
kipyyntöjä on tullut jonkin verran. 
Vapaaehtoiseksi pääsee matalalla kyn-
nyksellä.

Koronarokotusten tukitoiminta alkoi 17. hel-
mikuuta rokotuspisteestä Kurikan vanhalla 
lukiolla. Valmiuspäällikkö Aki Valonen koor-
dinoi toimintaa.

– Tukea on järjestetty JIK-alueelle Kurikan li-
säksi Ilmajoen terveyskeskuksen ja Jurvan 

Jo sata vapaaehtoista valmiina
koronarokotusten tukitehtäviin

neuvolan rokotuspaikoille. Varaudumme laa-
jentamaan tukitoimintaa koko piirin alueelle. 

Viimeisin pyyntö on tullut Seinäjoen entisen 
terveyskeskuksen rokotuspisteelle.

– Seinäjoelle tarvitaan apua liikenteenoh-
jaukseen. Myös Suupohjan ja Suomenselän 
kuntien alueelta on tullut tiedusteluja. 

Massarokotuspaikkoja suunnitellaan

Valosen tiimi on käynyt Alajärvellä suunnit-
telemassa suurempaa massarokotuspaikkaa.

– Kävimme maaliskuun alkupuolella Alajär-

KORONAROKOTUSTEN TUKITOIMINTA  
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Terveystoiminta- 
ryhmät starttaavat
Onko terveys vain sairauden puuttumis-
ta? Miten yleisimmät ”kansantautimme” 
syntyvät? Miten rokote toimii? Laajem-
min ajateltuna terveys voidaan nähdä 
Maailman terveysjärjestön WHO:n mää-
ritelmän mukaan täydellisenä fyysisenä, 
henkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina, 
eikä vain sairauden puuttumisena. 

Terveystoimintaryhmien ajatuksena on 
perehtyä terveyteen laajemmin, kui-
tenkin maallikollekin ymmärrettävällä 
tavalla, eli sinun ei tarvitse olla tervey-
denhuollon ammattilainen. 

Tutustutaan ihmisen rakenteeseen mm. 
fysiologian ja anatomian kautta ja ote-
taan mukaan myös psyykkinen ja sosi-
aalinen ulottuvuus, jotta ymmärtäisimme 
paremmin, miten esimerkiksi päihteet 
edesauttavat syövän synnyssä tai miten 
huonot elintavat vaikuttavat pitkäkestoi-
sesti terveyteemme.

Ryhmä sopii kaikille terveysteemas-
ta kiinnostuneille: ensiapuryhmäläisel-
le, joka ensiapuosaamisen lisäksi haluaa 
perehtyä esimerkiksi siihen, mitä aivo-
infarktin oireiden taustalla tapahtuu. 
Päihde- tai seksuaaliterveystyöstä kiin-
nostuneelle vapaaehtoiselle, jota ehkä 
kiinnostaisi esim. selviytymisasematoi-
minta festareilla. Tai ihan vain sinulle, jo-
ta terveys kiinnostaa. 

Ryhmät aloitetaan kun rajoitukset sen 
sallivat, mutta nyt voit jo laittaa mietin-
tään, olisitko sinä osastosi/ ryhmäsi/ lä-
hipiirisi terveyden edistäjä.

Lisätietoja ryhmästä:
janne.saila@punainenristi.fi

vellä. Mukana oli kaupungin viranhaltijoita 
ja paikallisia vapaaehtoisjohtajia, jotka ovat 
valmistautuneet kehittämään ja organisoi-
maan massarokotuksia. Kävimme läpi, miten 
rokotuspaikka rakennetaan. Kaikki toteute-
taan usean toimijan yhteistyönä.

Koronarokotusten järjestelyt pitävät SPR:n 
valmiustoiminnan jatkuvasti valppaana.

– Meillä tilanne on koko ajan päällä ja aihe-
uttaa työtä. Vapaaehtoisten rekrytointi on 
meneillään. Valmistaudumme keräämään eri 
toimijoiden kautta ilmoittautuneet vapaaeh-
toiset oman paikkakunnan tai lähialueen pis-
teisiin. Meillä on yhteinen lista, jolta voimme 
poimia vapaaehtoisia paikkakunnittain.

Maakuntatoimikuntien kokoukset ovat tu-
lossa, ja niiden kautta on tarkoitus aktivoida 
maakunnallisia järjestöjä, jotka valmistele-
vat henkilöitä tukitehtäville.

– Tähän mennessä tukitehtäviin on ilmoit-
tautunut 140 vapaaehtoista. 

Matalan kynnyksen tehtäviä

Tukiehtävät ovat matalan kynnyksen va-
paaehtoistehtäviä, esimerkiksi opastusta ja 
neuvontaa, asiakkaiden ohjaamista rokotus-
pisteisiin ja liikenteenohjausta. 

– Tehtävät sopivat kaikille täysi-ikäisille, jot-
ka terveytensä puolesta voivat ja haluavat 
osallistua. Rokotuspaikan toiminta ja tu-
en tarve voi kestää muutamasta päivästä 
muutamiin viikkoihin. Olemme varautuneet 
siihen, että tämä aktivoituu koko piiriä kos-
kevaksi asiaksi. On mietitty työntekijöiden 
roolia ja miten tukitoimintaa laajennetaan.

Piiri on jaettu viiteen eri toiminta-alueeseen.

– Tarvittaessa hyödynnämme SPR:n valmi-
usryhmän vapaaehtoisia, jotka ovat pidem-
mälle koulutettuja vapaaehtoisia. Meidän on 
oltava valmiina siihen, että toiminta alkaa 
nopeasti laajeta. Siinä vaiheessa täytyy olla 
piirin laajuisesti mietittynä, miten eri tehtä-
vät hoidetaan.

Lisätietoa: 
www.vapepa.fi ja Uutiset 8.2.2021 ”Va-
rautuminen koronarokotusten tukitehtäville”

Teksti ja kuva: Outi Rantala

KORONAROKOTUSTEN TUKITOIMINTA/ TERVEYSTOIMINTARYHMÄ
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YSTÄVÄTOIMINNAN KOULUTUKSET

Ystävätoiminnan alueillat -teemanaA 

”Luonto osana ystävätoimintaa”   
Ystävätoiminnassa mukana olevat vapaa-
ehtoiset antavat toisille ihmisille paljon 
itsestään – haluamme pysähtyä yhdessä ys-
tävätoiminnan kehittämisen, vapaaehtoisten 
osaamisen ja jaksamisen äärelle.

Tänä keväänä kokoonnumme ulos luontopo-
luille ja laavuille ammentamaan luonnosta hy-
vää mieltä ja energiaa, eväitä unohtamatta.

Ilta on tarkoitettu kaikille osaston ystävätoi-
minnan parissa työskenteleville, omaishoi-
tajien tukitoiminnassa mukana oleville, 
kotoutumisen tuen parissa toimiville sekä 
erilaisten ystävätoiminnan ryhmien ohjaajille 
ja vapaaehtoisille.

Alueillat järjestetään seuraavilla paikkakunnil-
la, tarkemmat paikat selviävät myöhemmin:

Alajärvi ti 20.4. 
Kaustinen ke 28.4. 
Kauhajoki ke 28.4.  
Jyväskylä ti 11.5. 
Haapamäki ke 19.5. 
Laihia ke 26.5.  
Karstula ke 26.5. 

Ystävätoiminnan koulutukset

Ystävätoiminnan koulutuksia järjestetään ti-
lanteen ja tarpeen mukaan joko lähi- tai 

etäopetuksina. Koronatilanne vaikuttaa kou-
lutusten järjestämiseen. Ajankohtaiset ko-
rona-tiedotteet ja ohjeistukset löytyvät: 
rednet.punainenristi.fi/Korona2020 sekä red-
net.punainenristi.fi/koronatieto

Kannattaa lisäksi seurata päivittyvää ja ajan-
tasaista hygienia- ja turvallisuusohjetta: red-
net.punainenristi.fi/node/59469

Lisätietoja ystävätoiminnan  
koulutuksista: 

erja.salmela@redcross.fi  
tai 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 osastolla 
Sivisverkkoon tunnukset. Jos ei ole tai muu-
ten tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Opinto-
keskus Sivikseen: ok-sivis.fi

Saatavilla olevat koulutukset:

+ Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

+ Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h)

+ Kertaluonteinen ystävätoiminta

+ Muistisairaan kohtaaminen (3-4h)

+ Ulkoiluystäväkoulutus (3-4h)

+ Vankilavierailijakoulutus (3+3h)

+ Verkkoystävätoiminnan koulutus 
ja nettiperehdytys (4h +lounas)

+ Ystävänä omaishoitoperheelle (3-4h)

+ Ystävänä palvelutalossa tai 
 sairaalassa (3h)

+ Ystävätoiminnan ryhmänohjaaja- 
koulutus (5h + lounas)

+ Ystävävälittäjäkoulutus (4-5h)

+ Henkinen tuki ystävätoiminnassa (3h)
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Kaveritaitoja-ohjelma
Helmikuun alussa julkaistu Kaveritaitoja-oh-
jelma löytyy osoitteesta punainenristi.fi/
kaveritaitoja
Ohjelma on suunniteltu nuorten ystäväpa-
rien käyttöön tarjoten teemoja ja tehtäviä 
käsiteltäväksi yhdessä. Ohjelma sopii hyö-
dynnettäväksi myös itseopiskeluna ja ryh-
mätoiminnassa. 

Ohjeet ohjelman käyttämiseen löytyvät si-
vustolta ja seuraava koulutus ohjelman 
hyödyntämisestä osana ystävätoimintaa jär-
jestetään 6.5.: vapaaehtoiset.punainen-
risti.fi/event/10459

Mikäli haluatte jakaa tietoa ohjelmasta esi-
merkiksi osastojen sosiaalisessa mediassa, 
toimii tähän tarkoitukseen hyvin ohjelmasta 
tehty mainosvideo, joka löytyy kaveritaitoja-
hakusanalla YouTubesta (www.youtube.com)

Nuorten mielenterveydestä  
vapaaehtoisille  
-koulutusmateriaali
Maaliskuussa julkaistiin nuoren ystävänä toi-
miville suunnattu täydennyskoulutusmateri-
aali, joka käsittelee nuorten mielenterveyden 
haasteita sekä vapaaehtoisen mahdollisuuk-
sia toimia nuoren mielenterveyden tukena ja 
vuorovaikutustaitojen vahvistajana. Materi-
aali on tuotettu yhteistyössä Suomen Mielen-
terveysseura Mieli ry:n kanssa ja se sisältää 
neljä n. 20 minuutin mittaista luentoa.

Koulutusmateriaali löytyy osoitteesta  
sproppimateriaalit.fi otsikolla Nuorten 
mielenterveydestä vapaaehtoisille

Nuorten ystäväparien  
yhdistämiseen keskittyvä  
ystävävälittäjäkoulutus
Mikäli osastossanne halutaan käynnistää 
nuorille suunnattua ystävätoimintaa, on hyvä 
tapa alkuun pääsemisessä osallistua nuor-
ten ystävätoimintaan keskittyvään ystävä-
välittäjäkoulutukseen. Koulutus järjestetään 
Teamsin välityksellä 27. ja 29. huhtikuuta ja 

osallistumislinkki on vapaaehtoiset.punai-
nenristi.fi/event/10460 

Koulutukseen ovat tervetulleita sekä nykyi-
set ystävävälittäjät että tehtävästä kiinnos-
tuneet uudet vapaaehtoiset. Piiri voi tukea 
osastoja uusien vapaaehtoisten löytämisessä 
mm. maksullisen some-markkinoinnin avulla. 

Mitä nuorille kuuluu?  
-webinaari 22.5.
Koronaepidemialla on ollut huomattavat vai-
kutukset nuorten ja nuorten aikuisten hyvin-
vointiin. Poikkeusaika on tuonut tullessaan 
etäkoulun ja -opiskelun, harrastussulut, yk-
sinäisyyden ja mielenterveyshaasteiden 
kasvamisen. Lisäksi nuorten hyvinvointiin 
vaikuttaa seksuaali- ja sukupuli-identiteet-
tiin liittyvät kysymykset ja rasismi ja osat-
tomuuden kokemukset. Näistä teemoista 
järjestetään maksuton webinaari 22.5. Il-
moittautumislinkki tapahtumaan: vapaaeh-
toiset.punainenristi.fi/event/10805

Mikäli haluat lisätietoja nuorten ystävätoi-
mintaan liittyvistä asioista tai osastonne 
haluaa hyödyntää maksullista some-markki-
nointia alueellaan, ole yhteydessä Kaveritai-
toja nuorille -hankkeen työntekijään: 

Anja Saksola 

anja.saksola@redcross.fi
p. 040 702 9706

VINKKEJÄ JA LINKKEJÄ NUORTEN YSTÄVÄTOIMINTAAN

 V
ilm

a S
appinen, S

PR



18

Jani Lyly

– Jani nimeltäni ja 
asustelen Alavu-
della. Tällä hetkellä 
ihan vain rivijäse-
nenä mukana. Oon 
ollu SPR:n menos-
sa mukana 9 vuot-
ta pääosin ensiavun 
kanssa, nykyään Ala-
vudella toisena ryh-
mänjohtajana ja 
hallituksessa toimin. 
Kotona vapaa-aika 
menee videopelejä 
pelaten.

Jasmin Äijälä

– Moikka! Oon Jas-
min ja asun Tam-
pereella, mutta 
spr-kotiosasto löytyy 
Teuvalta. Oon nuori-
sotoimikunnassa mu-
kana jäsenenä, ja 
vapaaehtoistaustaa 
löytyy lisäks ystävä-
toiminnasta ja erilai-
sista tapahtumista. 
Vapaaehtoishommien 
ohella tykkään lukea 
ja liikkua luonnossa.

Juhana Itkonen

– Moi! Oon Juhana ja 
toimin nuorisotoimi-
kunnassa jäsenenä. 
Lisäksi teen vapaa-
ehtoistyötä Jyväs-
kylässä. Asun tällä 
hetkellä Jyväskyläs-
sä, jossa opiskelen. 
Toiminnassa olen ol-
lut mukana noin puo-
lisen vuotta.

Lisätietoa: Vivi Vaissi 

Monikulttuurisuus- ja nuorisotoiminnan  
kehittäjä (sijainen)

vivi.vaissi@redcross.fi, p. 040 579 2771

Toimikunnan jäsenet esittäytyvät:

Elisabeth  
Rintaluoma

– Mä oon Lissu, ja 
mut valittiin pu-
heenjohtajaksi tam-
mikuussa! Oon ollu 
vapaaehtoistoimin-
nassa mukana pian 
kuus vuotta, lähinnä 
leiritoiminnassa. Odo-
tan innolla mitä kivaa 
me keksitään seuraa-
valle kahelle vuodelle.

Lauri Peltola

– Moikka! Mä oon 
Lauri ja toimin vara-
puheenjohtajana nuo-
risotoimikunnassa. 
Asun Kokkolassa ja 
opiskelen täällä luki-
ossa. Punaisen Ristin 
toiminnassa oon ollut 
mukana parisen vuot-
ta, lähinnä ensiapu-
toiminnassa.

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Piiriin on valittu uusi nuorisotoimikunta kau-
delle 2021-2022. Nuorisotoimikunnan teh-
tävänä on muun muassa kehittää piirin 
nuorisotoimintaa ja järjestää piirin alueella 
nuorten tapahtumia.

Nuorisotoimikunnan järjestäytymiskokous pi-
dettiin hybriditilaisuutena 30. – 31.1. Seinä-
joella. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin 
Elisabeth (Lissu) Rintaluoma (Seinäjo-
ki) ja varapuheenjohtajaksi Lauri Pelto-
la (Kaustinen). Jäseniksi valittiin Jani Lyly 
(Alavus), Jasmin Äijälä (Teuva) ja Juhana 
Itkonen (Jyväskylä).

Tulevalle kaudelle on luvassa mm. Discord-
alustan rakentamista piirin alueen nuorille 
vapaaehtoisille, uusien iltojen järjestämistä 
verkossa, yhteistyötä Lapin piirin nuorisotoi-
mikunnan kanssa ja mitä kaikkea vielä kek-
sitäänkin!

Länsi-Suomen piiriin uusi nuorisotoimikunta 

NUORISOTOIMIKUNTA ESITTÄYTYY
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SPR-Kirppiksen väki sisusti  
senioriasuntoja Vaasassa
Vaasan SPR-Kirppis sai mukavan yhteyden-
oton Sari Saarikoskelta SilverKodit oy:sta. 
Sarille SPR-Kirppiksen toiminta on hyvinkin 
tuttua: hän oli  perustamassa aikoinaan SPR-
Kirppistä Vaasassa. SilverKodit Oy tarjoaa 
senioriasuntoja sekä vuokralle että ostetta-
vaksi Sepänkylässä. Sari ehdotti yhteistyö-
tä ajatuksella, että me kirpparilta tulisimme 
stailaamaan kaksi asuntoa tuotteilla, joi-
ta meiltä SPR-kirpparilta löytyy. Usein osto-
tilanteessa asunnon hahmottaa paremmin, 
kun se on kalustettu. Asukkaan on helpom-
pi hahmottaa tilaa ja kuinka omat kalusteet 

asettuisivat paikalleen, kun näkee, kuinka ti-
laa on riittävästi.

Aloitimme projektin ensin miettimällä, ke-
nelle asunnot sisustetaan ja mitä tarpeita se 
asettaa. Työnopastaja Pia-Tinnalla on sisus-
tussuunnitelijan koulutus ja hän suunnitte-
li sisustusta. Yhdessä tuumin noutopalvelun 
Mikan, Jannen ja Tsvetanin kanssa veim-
me tavarat asunnolle. Pia-Tinna, Marju ja 
Merja laittoivat tavarat paikalleen. SilverKo-
dilla on nyt siis mahdollista käydä tutustu-
massa sisustettuun yksiöön ja kaksioon.

Vaasan SPR-Kirppis toteutti yhteis-
työprojektin SilverKodit oy:n kans-
sa, joka tarjoaa senioriasuntoja 
vuokralle ja myyntiin.

KIRPPISTAVAROILLA SISUSTETTIIN VAASASSA
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Tämä yhteistyö antoi hienon mahdollisuu-
den uudenlaisiin työtehtäviin työntekijöillem-
me. Haluamme aina tarjota mahdollisimman 
monipuolisia työtehtäviä sekä antaa työn-
tekijöillemme mahdollisuuksia käyttää omia 
vahvuuksiaan ja taitojaan työssä. Kun päi-
vän päätteeksi Mika totesi: ”Kyllä oli erilai-
nen ja mukava työkeikka”, pystyimme kaikki 
yhtymään tähän. Mukavaa oli!

Kierrätetyillä kalusteilla sisustaminen on ko-
vin ajankohtaista – jopa trendikästä. Meil-
tä kirpparilta löytyy kaikkea, mitä kotiin voi 
tarvita, ja aina voi tuunata esimerkiksi huo-
nekaluja mieleisekseen. Muuttotilanteessa 
usein tulee ongelmaksi tavaramäärä. Tässä-
kin tilanteessa SPR-Kirppis voi olla avuksi. 
Meille voi lahjoittaa puhdasta ja ehjää käyt-
tötavaraa ja huonekaluja. Noutopalvelumme 
myös tarvittaessa hakee tavarat. On siis hy-
vä muistaa, että toisen roska on toisen aar-
re. Lisäksi luonto kiittää. Kierrättäminen on 
ekoteko.

Teksti ja kuvat: Pia-Tinna Björkgren

Marju Ulmonen, Merja Heinonen ja Pia-Tinna 

Björkgren saivat käyttää visuaalisia taitojaan.

Tsevatan Ivanov, Mika Laitila ja Janne Hakala 
kuljettivat tavaraa kohteeseen.

Asunnot sisustettiin esittely-
kuntoon trendikkäästi kier-
rätyskalusteilla.

KIRPPISTAVAROILLA SISUSTETTIIN VAASASSA
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Tehdään yhdessä hyvää
Tehdään yhdessä hyvää -idean takana on 
Seinäjoen Ideaparkin kauppiastyöryhmä. 
Kun ravintolasulku tuli todeksi, ei Ideaparkis-
sa synkistelty, vaan alettiin tekemään hyvää. 
Ravintolasulun ajaksi ideoitiin ruokajako vä-
hävaraisille. 

Kauppakeskuskoordinaattori Henna Meriläi-
nen soitti SPR Seinäjoen osaston puheenjoh-
tajalle Minna Laihorinteelle ja he sopivat 
yhteistyöstä. Avuksi saatiin SPR Ilmajoen 
osaston vapaaehtoisia. SPR:n tehtäviin on 
kuulunut maskien ja käsidesin jakaminen, lii-
kenteen ohjaaminen ja turvavälistä muis-
tuttaminen. Lisäksi jonossa olijoiden kanssa 
on käyty keskusteluja koronasta ja elämästä 
muutenkin. Ihmiset ovat kehuneet yrittäjien 

hyväsydämisyyttä ja olleet kiitollisia. Osas-
tojen välinen yhteistyö on ollut antoisaa ja 
mutkatonta. 

Ravintolasulku kesti kolme viikkoa ja tuo-
na aikana ruokajako oli kuusi kertaa. Jokai-
sella kerralla oli varauduttu 250 annokseen. 
Sanan kiiriessä jono kasvoi ja yhä enemmän 
iloisia kasvoja vieraili Törnävän kirkon park-
kipaikalla.

Teksti: Katja Palkoma 
Kuvat: Henna Meriläinen

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

IDEAPARKIN TEMPAUS 

SPR:n ja Seinäjoen Ideaparkin yhteiseen tempaukseen osallistuivat muun muassa Lissu Rintaluoma (vas.),  
Katja Palkoma, Irma Kotala ja Minna Laihorinne.

SPR:n tehtävänä oli muun muassa ohjata liikennettä sekä 
jakaa maskeja ja käsidesiä kauppakeskuksessa asioiville.



22

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Laskiaistiistain iloa  
Perhossa
Perhon osaston ystävävapaaehtoiset valmis-
tivat ja jakoivat yhteistyössä seurakunnan 
kanssa 350 hernekeitto ja laskiaispulla-an-
nosta. Kyseessä oli Yhteisöllinen ruoka-apu-
tapahtuma, joka järjestettiin LähiTapiolan 
avustuksella.

Ruoka-annoksia jaettiin seurakuntakodin ul-
ko-ovelta. Kaikki hakijat käyttivät kasvo-
maskia ja ystävävälittäjänä toimiva diakoni 
huolehti turvaväleistä. Vajaa puolet ruoka-
annoksista jaettiin vapaaehtoisten voimin 
kotiovelle sivukyliä myöten. Vapaaehtoisia 
tempaukseen osallistui yhteensä 15. 

Keitot jaettiin neljän tunnin aikana ja lopuk-
si vain kolme annosta jäi jäljelle. Ruoka-an-
nosten saajilla oli kyynel herkässä. Tempaus 
koettiin todella tärkeäksi piristykseksi arjen 
keskelle niin avunsaajille kuin vapaaehtoisille.

Teksti ja kuva: Hilkka Lehtinen

”Hyvää mieltä ja  
positiivista energiaa”
Olen Efstathios Darzentas, 34 vuotta. Mi-
nun kotimaani on Kreikka ja olen opiskellut 
suomea 9 kuukautta. Suomen kieli on vai-
kea oppia, mutta on haaste minusta ja yritän 
parhaani. Meidän koulussa tarvitsi etsiä tois-
ta kertaa harjoittelupaikka kahdeksi viikoksi 
ja minun opettajani ehdotti Punaista Ristiä.

Hyvä idea! ajattelin. Ystävätoiminta on ak-
tiivista SPR Kokkolan osastossa. Mietitään 
yhdessä joka päivä, miten voimme auttaa 
toisia ihmisiä, kuten yksinäisiä vanhoja ihmi-
siä. Esimerkiksi kävimme heidän kotona ja 
keskustelimme. Yritetään antaa hyvää miel-
tä ja positiivista energiaa. Punainen Risti vai-
kutti minuun ja motivoi minua auttamaan 
enemmän toisia ihmisiä ja se tuntuu hyödyl-
liseltä tässä yhteiskunnassa. Vapaaehtoisuus 
on mukavaa. Nähdään toisemme.

Efstathios Darzentas

Tiina Karhulahti ja Kaija Kuusjärvi jakoivat hernekeit-
toa ja laskiaispullia Perhossa.

Efstathios Darzentas teki harjoittelun SPR Kokkolan 
osastossa. Kuva Hilkka Lehtinen.

LASKIAINEN PERHOSSA/ YSTÄVÄTOIMINNAN HARJOITTELIJANA
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Monikulttuurista toimintaa ja
kotoutumisen tukea Teuvan osastossa
Teuvan osaston pitkäaikainen vapaa-
ehtoinen Irma Åkerblad kertoo omas-
ta polustaan Punaisessa Ristissä sekä 
osaston monikulttuurisesta toiminnas-
ta ja sen käynnistämisestä:

Punaisen Ristin toimintaan lähdin ystävä-
ni kutsumana 40 vuotta sitten, ja siitä viiden 
vuoden kuluttua minut valittiin hallitukseen 
ja seuraavana vuonna sihteeriksi. Sihteerinä 
toimin 16 vuotta peräkkäin ja sitten puheen-
johtajana sen sallitut 6 vuotta. Tällä hetkellä 
olen uudelleen sihteeri.

Teuvalla oli ollut pitkään ystävätoimintaa, 
mutta ryhmä ikääntyi ja toiminta hiipui. Pu-
heenjohtajakaudellani ystävätoiminta el-
vytettiin uudelleen. Järjestettiin muutamia 
kursseja, johon osallistui aivan uusiakin 
vapaaehtoisia. Siitä lähtien toiminta on 
ollut hyvin aktiivista. Tällä hetkellä ys-
tävätoiminnan vetäjänä toimii nykyinen 
puheenjohtaja Eeva Pirttimäki.

Monikulttuurisuustoiminta lähti käyn-
tiin 2015, jolloin Kristiinankaupunkiin 
tuli paljon turvapaikanhakijoita. Pyyntö 
mukaantulosta tuli teuvalaiselta vapaa-
ehtoiselta, joka oli jo aloittanut omaa, 
pienimuotoista vaatekeräystä. Hän jatkoi 
projektissa toimijana ja tuli samalla osas-
tomme jäseneksi. Yhteyshenkilönä meillä oli 
Kristiinassa Tiukan osaston jäsen Inger Yli-
koski, joka oli jo pitkään toiminut turvapai-
kanhakijoiden kanssa vapaaehtoisena.

Teuvalta järjestettiin lähinnä aineellista apua. 
Osastolla oli keräyspiste, tyhjä koulu, jos-
sa tavarat lajiteltiin ja vietiin Kristiinaan ja-
kelupaikalle. Ensin Lappväärtin Marttatalolle 
ja sieltä muutettiin tyhjillään olleeseen van-
hainkotiin.

Kristiinassa kaupungilta asunnon saaneille 
turvapaikanhakijaperheille vietiin monta pe-
räkärryllistä huonekaluja, mattoja, astioita 
ja kodintekstiilejä. Niiden turvin he pääsivät 
asumisen alkuun. Lahjoitettavista huone-
kaluista kerättiin tiedot keskitetysti, ja ne 
haettiin suoraan teuvalaisilta kotoa. Tuotiin-
pa jotakin myös naapurikunnista keräyspis-

teeseen välivarastoon. Peräkärryn kanssa 
hakumatkoille tarvittiin taas muutama va-
paaehtoinen. Aika monessa pihassa kärrym-
me kävi ja lahjoittajat olivat tyytyväisiä, kun 
palveltiin näin.

Alaikäisillä turvapaikanhakijoilla oli Kristii-
nassa oma yhteisönsä, jossa heillä oli myös 
työpajoja. Hankimme lopettavalta pyörä-
korjaajalta ja myös lahjoittajilta polkupyö-
riä, jotka veimme heille. Pyöriä vietiin lähes 
sata! Nuoret sitten korjasivat ja huolsivat 
pyörät, ja pääsivät näin pyöräilemään kou-
lumatkat Kristiinassa. Näistä pyöristä riit-
ti muillekin.

Lajittelutyössä Teuvan keräyspisteellä oli 
oma ryhmänsä ja meiltä oltiin myös Kristii-
nassa talkoissa jakelupisteellä. Teuvalaiset 
panivat itse asiassa koko jakelupisteen pys-

LÄNSI-SUOMEN PIIR
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MONIKULTTUURISUUTTA TEUVALLA  

Ensimmäinen päivä uuden kirpputorin pystytystä 
ohi Kristiinassa. Anna, Irma ja Rachel tyytyväisinä 
päivän työhön.

❜❜ Tämä jakso osastomme toiminnassa 
osoitti, että kun on mielekästä ja antoisaa 
tekemistä, myös vapaaehtoisia löytyy.  ❜❜
 – Irma Åkerblad
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tyyn. Sinne vietiin valmis puutavara vaate-
rekkejä varten ja myös pystytettiin ne. 

Tämä tavarakeräys oli hyvin hektinen ja 
työntäyteinen vaihe, mutta tavaransaajien 
kiitollisuus oli palkitsevaa. Samoin lahjoitta-
jien antamisen ilo. Vapaaehtoisten joukko oli 
suuri, enimmillään kolmisenkymmentä. Tun-
simme kuitenkin olevamme tarpeellisia ja in-
toa tekemiseen riitti. 

Meillä oli talkooapuna lajittelutyössä jake-
lupisteellä Kristiinassa aina myös muutama 
ahkera turvapaikanhakija. Heille työnteko oli 
hyvää terapiaa pelkän odottelun sijaan. Kun 
peräkärryn kansi jakelupaikan pihassa avat-
tiin, kärry oli pikaisesti tyhjä, kun innokkaita 
apulaisia oli heti valmiina.

Kristiinan jakelupisteessä oli paljon huonei-
ta. Sinne saatiin pystytettyä myös ompeluti-
la, jossa yksi turvapaikanhakijamies korjasi 
vaatteita, lyhensi mm. housunlahkeita. Om-
pelutilassa lauloi silloin sekä kone että om-
pelija! 

Vanhainkoti sai purkutuomion, jolloin jake-
lupiste muutti taas paikkaa ja muuttui myö-
hemmin kirppariksi. Myös sinne ryhmä meitä 
teuvalaisia vei aina lisää tavaraa, ompe-
likin mm. tyynyliinoja ja lasten lakanoita. 
Kävimme samalla järjestelemässä hyllyjä si-
käläisten vapaaehtoisten kanssa. Tuossa 
vaiheessa auttaminen muuttui enemmän ko-

touttamissuuntaan. Meillä oli suunnitelmis-
sa saada aikaan esimerkiksi käsityökerhoja 
maahanmuuttajanaisille. Niihin kerättiin jo 
tarvikkeitakin, mutta ne jäivät tältä erää to-
teuttamatta, kun kokoontumiset eivät enää 
koronan takia onnistuneet. 

Kristiinassa jouduttiin luopumaan näistä 
kirppari- ja kokoontumistiloista, kun kotout-
tamisprojekti ei saanut jatkorahoitusta. Näin 
meidänkin osaltamme toiminta on katkol-
la. Myöskään kirppari ei tällä hetkellä ole toi-
minnassa.

Yhteisöllisyys ja auttamishalu  
palkitsevat

Olin yhteyshenkilö ja kokoonkutsuja näissä 
yhteistyöprojekteissa Teuvan porukalle ja ai-
na mukana itsekin. Toiminta oli aikaa ja voi-
mia vievää, mutta antoisaa. Osastomme sai 
uusia vapaaehtoisia runsaasti, ja koska yli-
timme maakuntarajan, tutustuimme myös 
uusiin ihmisiin. Osaan turvapaikanhakijois-
ta tutustuimme myös. He esittelivät usein 
kuvia kotimaahan jääneistä sukulaisistaan 
ja elämästä siellä. Tärkeää oli myös se, et-
tä turvapaikanhakijat saivat olla talkootöissä 
kanssamme. He olivat innokkaita ja ahke-
ria siinä. Sekin oli jonkinlaista kotoutumista. 
Toiminnan pääsisältö meillä oli kuitenkin tuo 
aineellinen apu. Tämän kotouttamisprojek-
tin vetäjästä ja siinä mukana olleista saimme 
myös hyviä ystäviä. 

Myönteistä oli myös se, miten innokkaas-
ti teuvalaiset olivat auttamistyössä mukana, 
lahjoituksia tuli runsaasti. 

Tällä hetkellä toiminta rajoittuu siihen, et-
tä kokoamme paikallisen vapaaehtoisen pyy-
täessä odottaville turvapaikanhakijaäideille 
äitiyspakkauksia, jotka hän sitten toimittaa 
perille. 

Tämä jakso osastomme toiminnassa osoit-
ti, että kun on mielekästä ja antoisaa teke-
mistä, myös vapaaehtoisia löytyy. Osa näistä 
vapaaehtoisista liittyi osastomme jäseneksi 
ja tuli sitten muuhunkin toimintaan mukaan. 
Itselläni myös lähipiiri oli työssä mukana ja 
niinhän se on, että ei kukaan pysty yksin 
saamaan asioita aikaan.

Teksti: Irma Åkerblad
Kuvat: Irma Åkerblad
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MONIKULTTUURISUUTTA TEUVALLA  

Ingerin auto lastattuna taas kerran täyteen Teu-
van osaston keräyspisteellä. Tavarat menossa 
Kristiinankaupunkiin maahanmuuttajaperheille.
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Vivi Vaissi monikulttuurisuus- ja
nuorisotoiminnan kehittäjänä

Monelle olenkin jo tut-
tu Digieko-hankkeen 
ja Oma Punaisen Ris-
tin myötä. Ilokseni 
sain hoidettavakse-
ni Savolaisen Taijan 
sijaisuuden monikult-
tuurisuus- ja nuoriso-
toiminnan kehittäjänä 
ja näin saan jatkaa 
Länsi-Suomen piirissä 

tammikuuhun 2022 saakka. Mikäs sen mu-
kavampaa!

Tehtävänäni on tukea osastojen monikulttuu-
rista ja kotoutumista tukevaa toimintaa sekä 
nuorisotoimintaa ja nuorten vapaaehtoisten 
rekrytointia. Lisäksi luotsaan piirin nuoriso-
toimikuntaa sekä koordinoin Sekasin-chatin 
vapaaehtoisia päivystäjiä alueellamme.

Nuorten mukaan saaminen Punaisen Ristin 
toimintaan on yksi toimintalinjauksen 2021-
2023 kantavia teemoja. Keinoja on monia ja 
yhdessä keksimme niitä varmasti vielä lisää! 
Mikäli osastonne haluaa istua yhdessä pöy-
dän ääreen miettimään tapoja nuorten ta-
voittamiseen, olkaa matalalla kynnyksellä 
yhteydessä!

Korona on lyönyt kapuloita rattaisiin myös 
monikulttuurisen toiminnan osalta, kun 
kasvokkain toiminta on kärsinyt tilanteen 
aiheuttamasta epävarmuudesta. Pienten po-
rukoiden kokoontumisia kannattaa ehdotto-
masti järjestää, mikäli tilanne sen vain sallii. 
Toivottavasti kevään kuluessa pääsemme sii-
hen tilanteeseen, että toimintaa voi hieman 
normaalimmin jo järjestää. Jos tarvitset-
te apua siihen, että saadaan jälleen pyörät 
pyörimään, haluatte rekrytoida uusia vapaa-
ehtoisia toimintaan tai käynnistää vaikkapa 
jotakin ihan uutta – täällä ollaan.

Monikulttuurisen ja kotouttavan toiminnan 
lisäksi yhtä tärkeänä pidän sitä, että kai-
killa on yhtäläiset mahdollisuudet osallis-
tua Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan. 
Parhaimmillaan Punaisen Ristin osasto on 
paikka, jossa kuntalaiset tutustuvat ja toimi-
vat yhdessä sukupuolesta, taustasta, ihon-
väristä ja iästä riippumatta.

Vivi Vaissi

Monikulttuurisuus- ja nuorisotoiminnan  
kehittäjä (sijainen)

vivi.vaissi@redcross.fi, p. 040-5792771

MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA

Oppilaitosyhteistyön info osastoille (Teams)
To 15.4. klo 18-20

Ilmoittautuminen 13.4. mennessä:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10262

Kiinnostaako koulu- ja oppilaitosyhteistyö, mutta 
ette osastossa tiedä, mistä lähteä liikkeelle? Tule 
infoon kuuntelemaan, millaisia tempauksia, ta-
pahtumia ja infotilaisuuksia piirin alueen osastois-
sa on toteutettu. Lisäksi saat tietoa, kuinka voit 
aloittaa osastossanne toimivan oppilaitosyhteis-
työn piirin tukemana. Kouluyhteistyö on oivalli-
nen tapa tehdä Punaista Ristiä tutuksi ja tavoittaa 
nuoria – kenties tulevia osaston vapaaehtoisia ja 
jäseniä?

Yhteyshenkilö: Vivi Vaissi,  
vivi.vaissi@redcross.fi, 
p. 040-5792771

Osastojen nuoriso- ja monikulttuurisuus-
toiminnan vastuuhenkilöiden tapaaminen 
(Teams)
To 20.5. klo 18-19.30

Ilmoittautuminen 18.5. mennessä:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10828

Tässä tapaamisessa on luvassa sopivassa suh-
teessa perehdytystä tehtäviin ja kuulumisten 
vaihtamista! Mitä tukea piiri tarjoaa ja miten toi-
mintaan voisi saada rahallista tukea? Millaisia kou-
lutuksia osastossa voitaisiin järjestää? 

Käydään läpi vastauksia näihin kysymyksiin, ajan-
kohtaisia asioita ja ideoidaan yhdessä osastojen 
näköistä toimintaa toteuttavaksi heti tai vaikka-
pa syksyllä 2021. Mukaan voi tulla, vaikka ei olisi 
osaston virallisesti nimeämä yhdyshenkilö – kiin-
nostus teemoihin riittää!

Merkitse kalenteriin:
V
ivi Vaissin kotialbum

i
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Olen Marjo Tammela, psykiatrinen sairaanhoitaja ja omaishoita-
ja. Olen työskennellyt aiemmin psykiatrisessa hoitotyössä ja viime 
vuodet erityistä tukea tarvitsevien parissa.

Aiempi kosketus Punaiseen Ristiin on ollut vapaaehtoisena toimi-
essa ja nyt 1.2.2021 olen aloittanut Mustosen Samin sijaisena 
omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelijana Länsi-Suomen piirillä.

Osa suunnitelmista on täytynyt suunnitella uudestaan koronan ai-
heuttamien rajoitusten myötä, mutta pyrin kohtaamaan mahdolli-
simman paljon omaishoidon tukitoiminnan vapaaehtoisia ja muita 
toimijoita ja levittämään tietoutta tukitoiminnastamme sekä kehittä-
mään uutta toimintaa. Haluan kuulla, mitä alueemme omaishoitajat 
ajattelevat tuen tarpeesta ja siitä, minkälainen tuki heitä parhaiten 
palvelisi ja auttaisi jaksamaan tällaisena haastavanakin aikana. Toi-
min tässä sijaisuudessa kuluvan vuoden heinäkuuhun saakka. 

Aurinkoista kevättä! 

Nuorten itsenäistymistä  
tukeva hanke käynnistyy
On jännittävän innostavaa olla uuden työn ja hankkeen äärellä. 
Olen Milla Ukkonen ja aloitin maaliskuussa Eteenpäin. Itsenäis-
tymisen tukea digitaalisesti kasvukeskuksiin -hankkeessa vapaa-
ehtoistyön koordinaattorina Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirissä. 

Hankkeen tehtävänä on auttaa itsenäistymiseen tukea tarvitse-
via 18-25-vuotiaita nuoria aikuisia ja heidän lähipiiriään. Vapaaeh-
toistyöntekijät ja hanketyöntekijät kohtaavat nuoria digitaalisissa 
ympäristöissä ja kasvokkain tapaamisilla. Yhteistyössä Punaisen 
Ristin ja Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden kanssa 
toteutettava hanke toimii seitsemällä paikkakunnalla Helsingistä 
Rovaniemelle. Länsi-Suomen piirissä toimintaa toteutetaan Jyväs-
kylässä ja Seinäjoella. 

Vallitseva koronatilanne on entisestään lisännyt osalla nuorista ai-
kuisista itsenäistymisen haasteita ja tuen tarvetta. Samaan aikaan 
kasvokkain kohtaamisten rinnalle on syntynyt tarve kehittää uusia 
tapoja digitaaliseen tukeen ja näiden yhdistämiseen. Olethan siis 
kuulolla, kun hankkeen toiminta ja vapaaehtoistyö käynnistyy.

Marjo Tammela toimii 
omaishoitajien tukitoiminnan 

suunnittelijana.

Milla Ukkonen on vapaa- 
ehtoistyön koordinaattorina 
”Eteenpäin. Itsenäistymisen 
tukea digitaalisesti kasvu-
keskuksiin” -hankkeessa.

UUSIA HENKILÖITÄ/ UUSI HANKE 

Milla Ukkonen

vapaehtoistyön koordinaattori SPR Länsi-Suomen piiri
Eteenpäin. Itsenäistymisen tukea digitaalisesti kasvukeskuksiin -hanke
p. 040 620 7754

Marjo Tammela

omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä
p. 040 160 2245, marjo.tammela@redcross.fi

Omaishoitajien tukitoimintaan uusi henkilö



27

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Tule mukaan leiriohjaajien koulutusryhmään
Etelä-Pohjanmaalla
MAPO on koulutusryhmä, jossa ryhmäläisistä koulutetaan MAailman Parhaita Ohjaajia!

Ryhmä on tarkoitettu yli 14-vuotiaille, ja ryhmään otetaan 10 koulutettavaa. Koulutus alkaa 
jo leirin suunnitteluviikonloppuna toukokuussa (22. – 23.5.2021) ja jatkuu koko Spärrä Äksö-
ni -leirin ajan heinäkuussa (9. – 15.7.2021) Vetämäjärven leirikeskuksessa Alavudella, Etelä-
Pohjanmaalla. 

Ryhmäläiset toimivat ohjaajien apuna lasten kanssa sekä harjoittelevat eri ikäryhmien kanssa 
toimimista omia tietoja, taitoja ja vahvuuksia kehittäen ja hyödyntäen.

Koulutusryhmän aikataulu pitää sisällään:  

• SPR:n ohjaajakoulutuksen  

• Asiantuntijaluentoja leirin järjestämisestä ja  
leirin vastuuhenkilöiden toimenkuvasta leirin aikana 

• Yleistietoa Suomen Punaisen Ristin toiminnasta 

• Yhteistyötä leirin ohjelmavastaavan kanssa 

• Osallistumista leirin ohjelmaan (uintia, saunomista, askartelua yms.)  

Ryhmäläiset majoittuvat leiriviikon ajan puolijoukkueteltassa, eli otathan siis itsellesi sopivan 
patjan mukaan! Koulutuksesta saa myös todistuksen, jota voit hyödyntää esimerkiksi koulus-
sa ja työnhaussa. Koulutuksen hinta on 50 euroa, ja se sisältää kaiken edellä mainitun sekä 
tietysti ruokailun leirin ajan.

Ilmoittautuminen avataan keväällä Oma Punaisessa Ristissä.

Lisätietoja: Katja Palkoma 

kaijja77@hotmail.com 
p. 040-4167816

Jyväskylän osasto  
julkaisi 70-vuotis- 
juhlahistoriikin
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto täytti 
viime syksynä 70 vuotta. Koronatilanteen vuoksi 
osastossa ei juhlistettu täysiä kymmeniä yleisö-
tilaisuudella, vaan sen sijaan syntyi ajatus histo-
riakirjan tekemisestä. 

Nyt on julkaistu helppolukuinen ja kuvitettu ta-
rina osaston toiminnasta alkaen osaston perus-
tamisesta vuonna 1950 ja päättyen koronaan 
ja Ilona-korttelin tulipaloon 2020. Historiikin on 
koonnut Olli Lehtonen.

LEIRIOHJAAJIEN KOULUTUS/ JYVÄSKYLÄN OSASTOLLE HISTORIIKKI
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Punaisen Ristin vapaaehtoinen:  
Kerro tarinasi
Käynnistämme keräyksen, johon kokoam-
me tarinoita Punaisella Ristillä vapaaehtoise-
na toimimisesta. Haluamme siis kuulla juuri 
sinun tarinasi. Olipa se sitten hauska, su-
rullinen, liikuttava tai muuten vain mieleen-
painuva kertomus, joka on jäänyt mieleesi 
toimiessasi vapaaehtoisena.

Tarina voi olla lyhyt tai pitkä, muutaman ri-
vin tai koko sivun mittainen. Tärkeintä on ja-
kaa juuri sinun ajatuksiasi vapaaehtoisena 
toimisesta Länsi-Suomen piirin alueella: va-
paaehtoisena ystävätoiminnassa, omaishoi-
tajien tukitoiminnassa, ensiapuryhmässä, 
nuorisotoiminnassa, päihdetyössä, lipaske-
räyksessä, leirillä, monikulttuurisessa toi-
minnassa, ruoka-avussa tai missä tahansa 
toiminnassa, jossa olit auttamassa vapaaeh-
toisena.

Kerro tarinasi meille, niin me kokoamme ta-
rinat yksiin kansiin ja jaamme kokoelmaa, 
jotta myös uusia tarinoita syntyisi. Kirjoitta-
misen lisäksi tarinan voi kertoa puhelimitse, 

jolloin me kirjoitamme puolestasi. Alta löydät 
numerot, joihin soittamalla voit sopia ajan, 
jolloin me soitamme sinulle kuullaksemme 
tarinasi. Tarvittaessa tiivistämme tarinasi jul-
kaisua varten. Tärkeintä on kertoa tai kirjoit-
taa se meille omin sanoin.

Jokainen keräykseen osallistuja saa meiltä 
postitse pienen muistamisen ja kaikkien ta-
rinan kertoneiden kesken arvotaan kaksi 50 
euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia.

Liitä tarinasi mukaan nimimerkkisi sekä ni-
mesi ja osoitteesi. Julkaisemisen yhteydessä 
ei julkaista tarinan kertojan nimeä, pelkäs-
tään nimimerkki. Nimi ja osoite tarvitaan ar-
vontaa ja muistamisen lähettämistä varten.

Me Seinäjoen ja Jyväskylän aluetoimistoilla 
innolla odotamme tarinoitanne!

Teksti: Marjo Tammela ja Katja Palkoma
Kuva: Marjo Tammela

Lähetä tarinasi  
30.4.2021 mennessä 

sähköpostilla:

marjo.tammela@redcross.fi tai  
katja.palkoma@redcross.fi

tai postitse:

Suomen Punainen Risti
Länsi-Suomen piiri

Laturintie 2 60510 Hyllykallio

tai soita:  
 

Marjolle puh.040 160 2245 tai  
Katjalle puh. 040 657 1113

TARINANKERUU ALKAA
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Pronssinen mitali
Alasalmi Aune, Jyväskylä 
Filppula Hilkka, Vaasa 
Grahn Anita, Vaasa 
Haglund Sirpa, Vaasa 
Hietala Liisa, Vaasa 
Huhtala Pirjo, Lohtaja 
Härkölä Anna, Ilmajoki 
Isomäki Anna-Liisa, Kurikka 
Jokinen Aulikki, Vaasa 
Jokinen Lauri, Vaasa 
Jukkola Maarit, Lohtaja 
Kallio Marja-Leena, Jyväskylä 
Kalliokoski Tuula, Perho 
Katajamäki Mirja, Kauhava
Kestikevari Tuula, Laihia 
Kinnunen Virpi, Jämsä 
Kolppo Seija, Jyväskylä 
Koski Sisko, Lohtaja 
Kulla Raili, Vaasa 
Kuusisto Aira, Ilmajoki 
Laaksonen Terttu, Jämsä 
Lahti Anna-Maija, Kurikka 
Latva Aino, Vaasa 
Linnala Kari, Jämsä 
Liukkunen Juha, Jyväskylä 
Myllynen Tyyne, Pihtipudas 
Mäki Merja, Lohtaja 
Mäkiniemi Terttu, Vaasa 
Pirilä Ritva, Ilmajoki 
Poranen Helena, Perho 
Puusaari Jonna, Vimpeli 
Pöllänen Anna-Maija, Vaasa 
Ranta Reetta, Vaasa 
Ruostetoja Ulla, Ilmajoki 
Saari Miika, Ylistaro 
Skogberg Aila, Vaasa 
Soikkeli Sirkka, Vaasa 
Sorsa Rauha, Keuruu 
Suomela Marja-Leena, Ilmajoki 
Tuoma Reino, Lohtaja 
Valli Marja-Liisa, Ylistaro 
Waxlax Leena, Vaasa 
Weckman Marjatta, Jyväskylä 
von Essen Linda, Vaasa 

Ansiomerkki
Anttila Matias, Lohtaja
Kamila Kaisa, Lohtaja 
Keski-Korpela Paula, Lohtaja 
Lindberg Hilkka, Jämsä

Hädän kolmet kasvot
Vuorimies Eeva, Laukaa

Viiri
Alakortes Kirsti, Isojoki
Haapalaakso Pirjo, Isojoki
Ventura Antonio, Karstula

Kultainen mitali
Halla-Aho Lahja Orvo, Alajärvi
Kuokkanen Hannu, Vaasa
Laaksonen Eila, Keuruu
Laitinen Sirkka-Liisa, Pihtipudas
Pitkänen Heikki, Ylistaro
Säätelä Heikki, Lohtaja
Tavaila Pentti, Saarijärvi
Tavaila Ritva-Liisa, Saarijärvi
Uusitalo Veijo, Lohtaja
Åkerman Tarja, Alajärvi

Hopeinen mitali
Ahola Kaija, Jämsä
Aronen Sari, Vaasa
Hakkarainen Helmi, Jyväskylä
Hämäläinen Kaisa, Pihtipudas
Ilkka-Gröndahl Leila, Vaasa
Järvi Virpi, Ylistaro
Kangas Anneli, Vaasa
Kellokoski Päivi, Perho
Lindroos Irmeli, Vaasa
Majava Päivi, Laukaa
Mäenpää Sisko, Ilmajoki
Niemi Kaarina, Lohtaja
Niivee Esa, Jämsä
Nissilä Tapio, Lohtaja
Pirkola Liisa, Vaasa
Pottala Sirkka, Lohtaja
Saari Eija, Ylistaro
Saarikoski Sari, Vaasa
Salosyrjä Mirja, Keuruu
Siltala Irja, Keuruu
Sironen Anne, Vaasa
Toivanen Timo, Laukaa
Uus-Leponiemi Mirja, Vaasa
Vakkuri Raimo, Vaasa
Valli Henna, Ylistaro
Valli Markku, Ylistaro

HUOMIONOSOITUKSET VUONNA 2020 
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HUOMIONOSOITUSTEN HAKUOHJE

Huomionosoitukset
Ansiomitalianomukset käsitellään piirissä kerran vuodessa. Osaston hallitus toimittaa 
kaikki ehdotukset:

- piiritoimistoon (osoite alhaalla) 15.9. mennessä – HUOM. uusi aikataulu.

Piirin hallitus käsittelee hakemukset vuoden viimeisessä kokouksessaan. Tämän jälkeen piiri 
toimittaa ansiomitaliehdotukset edelleen SPR:n keskustoimistoon. Järjestön hallitus käsittelee 
anomukset kokouksessaan tammikuussa, minkä jälkeen sisäasiainministeriö vie asian presi-
dentin esittelyyn.

Ansiomerkkianomukset käsitellään piirissä kahdesti vuodessa. Osaston hallitus toimit-
taa kaikki ehdotukset piirin hallitukselle 31. tammikuuta ja 15. syyskuuta mennessä.

Aktiivimerkkianomukset käsittelee osaston hallitus.

Ansiomitalien myöntämisperusteisiin on tullut muutoksia:

Hopeisen ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä ei enää ole aiemmin myönnetty pronssi-
nen mitali. Riittää, että henkilö on jäsen ja on toiminut vapaaehtoisena vähintään 20 vuotta. 
Mikäli henkilölle on myönnetty aiemmin pronssinen ansiomitali, on tästä täytynyt kulua vä-
hintään kymmenen vuotta.

Edellytykset pronssisen ansiomitalin myöntämiseen ovat nykyisin jäsenyys ja vähintään 10 
vuotta vapaaehtoistoimintaa. Mikäli henkilölle on myönnetty ansiomerkki, on tästä täytynyt 
kulua vähintään neljä vuotta ennen kuin pronssinen ansiomitali voidaan myöntää.

Jos henkilölle ei ole aiemmin myönnetty ansiomerkkiä, sitä voidaan sekä hopeisen että prons-
sisen ansiomitalin hakemisen yhteydessä anoa (ansiomerkin kanto-oikeus).

Kultaista ansiomitalia ei voi kuitenkaan saada ensimmäisenä mitalina, vaan sen saaminen 
edellyttää, että henkilölle on aiemmin myönnetty hopeinen tai pronssinen ansiomitali.

Hakemuslomakkeita ja hakuohjeita löytyy Rednetistä: Tieto ja taito > Osastotoimisto > Oh-
jeet ja lomakkeet tai niitä voi pyytää Sakarilta. Muistakaa varmistaa, että henkilöt, joille 
haette huomionosoitusta, ovat Punaisen Ristin jäseniä.

Huolellisesti täytetyt  
anomukset palautetaan  
postitse tai sähköpostilla:

SPR Länsi-Suomen piiri
Sakari Karvo
Laturitie 2
60510 HYLLYKALLIO

sakari.karvo@punainenristi.fi

p. 0400 998 643

A
nna Vuorinen, S

uom
en Punaisen R

istin kuvapankki
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JÄSENTILASTO

Osasto 2018 2019 2020

Nuoriso-

jäsen  

alle 29v

Vuosi-jä-

sen, yli 

29v

Ainais-/ 

kunnia-

jäsenet 

yli 29v

Ainais-/

kunnia-

jäsen  

alle 29v

%  

Nuoria

Muutos % 

31.12.20  

vrt.  

31.12.19

uusi  

jäsen 

2020  

liittynyt

uusien 

%-osuus 

2020 jäsen-

määrästä

SPR Alajärven osasto 104 110 105 3 84 18 0 2,9 -4,5 4 3,8 

SPR Alavuden osasto 95 96 96 4 71 20 1 5,2 0,0 5 5,2 

SPR Evijärven osasto 53 51 51 1 46 4 0 2,0 0,0 2 3,9 

SPR Haapamäki- 
Pihlajaveden 102 106 105 12 85 8 0 11,4 -0,9 4 3,8 

SPR Hankasalmen osasto 183 185 170 6 149 14 1 4,1 -8,1 3 1,8 

SPR Himangan osasto 115 106 107 4 93 10 0 3,7 0,9 7 6,5 

SPR Härmäin osasto 108 107 103 3 87 13 0 2,9 -3,7 1 1,0 

SPR Ilmajoen osasto 138 150 159 4 147 8 0 2,5 6,0 18 11,3 

SPR Isojoen osasto 38 35 34 0 32 2 0 0,0 -2,9 0 0,0 

SPR Isokyrön osasto 79 72 73 1 54 18 0 1,4 1,4 2 2,7 

SPR Jalasjärven osasto 109 105 97 10 67 20 0 10,3 -7,6 2 2,1 

SPR Joutsan-Luhangan- 
Toivakan 142 145 137 6 113 18 0 4,4 -5,5 1 0,7 

SPR Jurvan osasto 104 104 101 2 90 9 0 2,0 -2,9 2 2,0 

SPR Jyväskylän osasto 1 167 1 184 1 353 98 1 066 189 0 7,2 14,3 137 10,1 

SPR Jämsän osasto 268 254 471 8 423 39 1 1,9 85,4 6 1,3 

SPR Kannonkosken osasto 42 39 39 4 32 3 0 10,3 0,0 2 5,1 

SPR Kannuksen osasto 155 168 155 1 140 14 0 0,6 -7,7 4 2,6 

SPR Karstulan osasto 206 245 230 13 201 16 0 5,7 -6,1 12 5,2 

SPR Kaskisten osasto 49 54 55 0 51 4 0 0,0 1,9 2 3,6 

SPR Kauhajoen osasto 168 162 178 6 147 25 0 3,4 9,9 6 3,4 

SPR Kauhavan osasto 62 60 73 3 63 7 0 4,1 21,7 3 4,1 

SPR Kaustisen osasto 133 137 136 8 112 16 0 5,9 -0,7 10 7,4 

SPR Keuruun osasto 127 163 173 3 140 29 1 2,3 6,1 18 10,4 

SPR Kinnulan osasto 32 31 30 0 29 1 0 0,0 -3,2 0 0,0 

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

SPR Kokkolan osasto 256 251 316 12 264 40 0 3,8 25,9 86 27,2 

SPR Konneveden osasto 134 128 122 0 107 15 0 0,0 -4,7 3 2,5 

SPR Korpilahden osasto 61 58 61 2 39 19 1 4,9 5,2 6 9,8 

SPR Kouran osasto 18 19 17 1 15 1 0 5,9 -10,5 1 5,9 

SPR Kristiinankaupunki 
suom. os.

79 75 71 5 62 4 0 7,0 -5,3 1 1,4 

SPR Kuokkalan osasto 139 163 164 10 143 11 0 6,1 0,6 27 16,5 
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Osasto 2018 2019 2020

Nuoriso-

jäsen  

alle 29v

Vuosi-jä-

sen, yli 

29v

Ainais-/ 

kunnia-

jäsenet 

yli 29v

Ainais-/

kunnia-

jäsen  

alle 29v

%  

Nuoria

Muutos % 

31.12.20  

vrt.  

31.12.19

uusi  

jäsen 

2020  

liittynyt

uusien 

%-osuus 

2020 jäsen-

määrästä

SPR Kuortaneen osasto 63 64 56 1 39 16 0 1,8 -12,5 1 1,8 

SPR Kurikan osasto 183 187 181 23 145 13 0 12,7 -3,2 8 4,4 

SPR Kyyjärven osasto 70 66 60 2 52 6 0 3,3 -9,1 0 0,0 

SPR Laihian osasto 93 101 99 7 79 13 0 7,1 -2,0 5 5,1 

SPR Lappajärven osasto 105 111 104 2 91 11 0 1,9 -6,3 3 2,9 

SPR Lapuan osasto 120 116 101 4 77 20 0 4,0 -12,9 0 0,0 

SPR Laukaan osasto 223 245 237 4 209 24 0 1,7 -3,3 14 5,9 

SPR Lehtimäen osasto 65 78 74 0 72 2 0 0,0 -5,1 3 4,1 

SPR Leivonmäen osasto 57 55 52 3 41 8 0 5,8 -5,5 1 1,9 

SPR Lievestuoreen osasto 35 38 36 1 25 10 0 2,8 -5,3 2 5,6 

SPR Lohtajan osasto 61 60 55 0 42 13 0 0,0 -8,3 0 0,0 

SPR Muuramen osasto 120 125 120 4 101 15 0 3,3 -4,0 5 4,2 

SPR Perhon osasto 40 38 35 0 29 6 0 0,0 -7,9 0 0,0 

SPR Petäjäveden osasto 53 49 44 0 39 5 0 0,0 -10,2 1 2,3 

SPR Pietarsaari suom. 
osasto

74 76 81 6 59 16 0 7,4 6,6 10 12,3 

SPR Pihtiputaan osasto 108 105 105 0 87 18 0 0,0 0,0 3 2,9 

SPR Saarijärven osasto 229 234 242 9 208 24 1 4,1 3,4 21 8,7 

SPR Seinäjoen osasto 392 389 396 24 305 67 0 6,1 1,8 33 8,3 

SPR Soinin osasto 55 80 78 3 71 4 0 3,8 -2,5 3 3,8 

SPR Suolahden osasto 77 73 72 0 64 8 0 0,0 -1,4 1 1,4 

SPR Teuvan osasto 87 93 94 7 75 12 0 7,4 1,1 6 6,4 

SPR Toholammin osasto 102 98 91 2 78 11 0 2,2 -7,1 4 4,4 

SPR Uuraisten osasto 55 56 53 2 43 8 0 3,8 -5,4 0 0,0 

SPR Vaasa suom. osasto 562 551 571 22 494 55 0 3,9 3,6 70 12,3 

SPR Viitasaaren osasto 156 168 161 4 151 6 0 2,5 -4,2 1 0,6 

SPR Vimpelin osasto 138 146 136 2 117 17 0 1,5 -6,8 5 3,7 

SPR Vähäkyrön osasto 59 55 57 2 50 5 0 3,5 3,6 3 5,3 

SPR Ylistaron osasto 45 43 41 1 23 16 1 4,9 -4,7 1 2,4 

SPR Ähtärin osasto 115 113 107 1 96 10 0 0,9 -5,3 2 1,9 

SPR Äänekosken osasto 179 177 168 5 128 34 1 3,6 -5,1 4 2,4 

Länsi-Suomi yht. 8 718 8 830 8 727 374 7 272 1 073 8 4,4 -1,2 585 6,7 

Koko maa yht. 76 981 75 726 73 449 3 782 59 139 10 395 133 5,3 -3,0 2699 3,7 

JÄSENTILASTO
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Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri 

60 paikallisosastoa/4000 vapaaehtoista 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa 

7 SPR-Kirppistä 

Rikosuhripäivystys Riku 

Salmirannan vastaanottokeskus VOK 

Aluetoimistot Jyväskylä ja Seinäjoki 

Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri 

60 paikallisosastoa/4000 vapaaehtoista 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa 

7 SPR-Kirppistä 

Rikosuhripäivystys Riku 

Salmirannan vastaanottokeskus VOK 

Aluetoimistot Jyväskylä ja Seinäjoki 

Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri 

60 paikallisosastoa/4000 vapaaehtoista 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa 

7 SPR-Kirppistä 

Rikosuhripäivystys Riku 

Salmirannan vastaanottokeskus VOK 

Aluetoimistot Jyväskylä ja Seinäjoki 

Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri 

60 paikallisosastoa/4000 vapaaehtoista 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa 

7 SPR-Kirppistä 

Rikosuhripäivystys Riku 

Salmirannan vastaanottokeskus VOK 

Aluetoimistot Jyväskylä ja Seinäjoki 

LÄNSI-SUOMEN PIIRIN INFOKARTTA 
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KOULUTUS / TAPAHTUMA AIKA PAIKKA

HUHTIKUU 

Ystävätoiminnan alueilta 20.4. Alajärvi
Verkkoystävätoiminnan koulutus 22.4. Teams

Vapepa info 22.4. Teams
Piirin vuosikokous 24.4. Teams

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa 3) 24.-25.4. Seinäjoki
Ystävätoiminnan alueilta 28.4. Kaustinen
Ystävätoiminnan alueilta 28.4. Kauhajoki

TOUKOKUU

Ensiapuryhmien Alue Tour 3.5. Seinäjoki
Ensiapuryhmien Alue Tour 4.5. Kokkola
Ensiapuryhmien Alue Tour 6.5. Jyväskylä

Etsintäharjoitus, Vapepa INFO 6.5. Ääneseutu
Ystävätoiminnan alueilta 11.5. Jyväskylä

Verkkoystävätoiminnan koulutus 12.5. Teams
Etsinnän peruskurssi 15.5. Jyväskylä

Ensihuollon peruskurssi 15.5. Jyväskylä
Viestikurssi 15.5. Jyväskylä

Ystävätoiminnan alueilta 19.5. Haapamäki
Etsinnän peruskurssi 22.5. Kuortane

Spärrä äksön -leirinonohjaajien suunnitteluviikonloppu 22.-23.5. Alavus
Piirin valmiusryhmän koulutusviikonloppu 22.-23.5. Ähtäri

Ensiapuryhmien harkkakurssi 22.-23.5. Kokkola
Päivystystestaus 2021 E-P 24.5. Seinäjoki

Ystävätoiminnan alueilta 26.5. Laihia
Ystävätoiminnan alueilta 26.5. Karstula

KESÄKUU

Paikallistoimikunnan kokous 7.6. Keski-Suomi
Ystävätoiminnan kouluttajapäivät 11.-12.6.

HEINÄKUU

SPÄRRÄ ÄKSÖN -leiri 11.-15.7. Vetämäjärvi

ELOKUU

Etsinnän peruskurssi 7.8. Alajärvi/Lehtimäki

Ensihuoltokurssi 14.8. Keuruu

Ollikkalan messut 20.-21.8. Kannus

Etsinnän peruskurssi 21.8. Jyväskylä

Etsintäharjoitus 22.8. Jyväskylä

Ea-3 25.-29.8. Ähtäri

Etsinnän peruskurssi 28.8. Karstula

TAPAHTUMAKALENTERI 2021

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

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I
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Lakeuden paikallistoimikunnan kokous 31.8. Seinäjoki

Keski-Pohjanmaan paikallistoimikunnan kokous 31.8. Keski-Pohjanmaa

SYYSKUU

Jämsä-Keuruun paikallistoimikunnan kokous 6.9.

Vesipelastusharjoitus 11.9. Jämsä

HILLA 21 11.-12.9. Jämsä

Vapepan peruskurssi 17.9. Kauhava

Etsintäkurssi 18.9. Kauhava

Henkisen tuen peruskurssi 18.9. Kauhava

Rinnepäivystäjien koulutusilta 23.9. Jyväskylä

Taajamaetsintäharjoitus 23.9. Lapua

Etsintäkurssi 25.9. Ilmajoki

Pohjoisen Keski-Suomen paikallistoimikunnan kokous 25.9. Teams

Ensiapuryhmien harkka 25.-26.9. Ähtäri

Piirin valmiusryhmän koulutusviikonloppu 25.-26.9. Ähtäri

Etsintäharjoitus 26.9. Ylistaro

LOKAKUU

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa1) 2.10. Jyväskylä

Toimikuntatapaaminen 2.10. Seinäjoki

Toimikuntatapaaminen 9.10. Jyväskylä

Rinnepäivystäjien koulutusilta 13.10. Jyväskylä

Maakuntatoimikunnan kokous 23.10. Seinäjoki

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa3) 23.-24.10. Jyväskylä

Vapepa-johtajakoulutus 29.-31.10. Heinola

Ryhmänjohtajakurssi 30.10. Laihia

Piirin valmiusryhmän koulutusviikonloppu 30.-31.10. Seinäjoki

Pimeäetsintäharjoitus Avoin Kaustinen

MARRASKUU

Vapepan vuosikokous ja valtakunnallinen Vapepa-foorumi 5.-6.11.

Vapepa-valmiusryhmän tapaaminen 11.11. Jyväskylä

Rinnepäivystäjien koulutusilta 11.11. Jyväskylä

Ryhmänjohtajakurssi 13.11. Lapua

Rinnepäivystyksen peruskurssi (osa1) 13.11. Jyväskylä (tsto)

Vapepa INFO 17.11. Ilmajoki

Vapepa-valmiusryhmän tapaaminen 18.11. Seinäjoki

Pimeäetsintäharjoitus 18.11. Kortesjärvi

Ea-3 kertauskurssi 20.-21.11. Kokkola

VAK-täydennys 26.-28.11. Heinola

Rinnepäivystyksen peruskurssi (osa3) 27.-28.11. Jyväskylä (tsto / Laajis)

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I
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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.

K
U
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T:
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R

Heitä roskiin lenkistä pitäen.

2.

4041 0955
Painotuote

YMPÄRISTÖMERKKI

MILJÖMÄRKT
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