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PÄÄKIRJOITUS 16.8.2021

Elämän suojelijat
Jokainen elämä on ainutkertainen ja arvokas. Meillä on suuri vas-
tuu elämän edellytysten ja elämän laadun ylläpitämisessä. Emeri-
tus arkkipiispa John Wikström lausui vuosia sitten suuren viisauden: 
”On tärkeää muistaa että ihmistä, taloutta eikä luontoa saa ryöstö-
viljellä.” Siinä on meille ja koko ihmiskunnalle perustavaa laatua ole-
va viesti.

Maailma on ihmeitä täynnä. Vaikka tiedämme paljon, on paljon vie-
lä meille käsittämättömiä ja tuntemattomia asioita. Monet mittakaa-
vat ovat inhimillisen käsityskyvyn ulkopuolella. Jo toista vuotta koko 
ihmiskuntaa piinannut koronavirus on käsittämättömän pieni. Nuppi-
neulan päähän mahtuisi 4 000 000 000 000 koronavirusta  –  se on 
100 000 kertaa enemmän kuin viruksessa on atomeja.

Toinen ääripää on maailmankaikkeus. Sen koko voi saada aivot sol-
muun. Tällä hetkellä tuntemamme universumin kaukaisimmat ob-
jektit ovat mittakaavaltaan uskomattomia. Universumin kaukaisin havaittu objekti on galaksi GN-z11, 
jonka etäisyys maasta on nykyhetkellä 13,2 miljardia valovuotta. Valo kulkee auringosta maahan noin 
8 minuutissa, joten miljardit ovat käsityskykymme ulkopuolella. Olemme häviävän pieni osa maailman-
kaikkeutta, mutta tärkeä osa ihmiskuntaa. 

Punainen Risti on maailman tärkein ja suurin auttamisjärjestö. Käytännössä se toimii kaikissa maailman 
valtioissa. Genevessä toimivan kansainvälisen kattojärjestön perusyksikköinä toimivat kansalliset yhdis-
tykset ja niissä Punaisen Ristin osastot. SPR:llä on noin 460 osastoa ja niissä jäseniä 78 000. Jokainen 
Punaisen Ristin osasto on koko ihmiskuntaa koskettavan maailmanlaajuisen ketjun osa. Punaisen Ristin 
perustehtävä on suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa sekä työskennellä paremman yhteisymmär-
ryksen aikaansaamiseksi ihmisten kesken. Sen tärkeimmät periaatteet ovat inhimillisyys ja vapaaehtoi-
suus.

Kenties maailman arvostetuin palkinto, Nobelin rauhanpalkinto, myönnettiin ensimmäisen kerran vuon-
na 1901 Punaisen Ristin perustaja Henry Dunantille yhdessä ranskalaisen poliitikon ja rauhanaatteen 
edistäjä Frederic Passyn kanssa. Nobelin palkinto on myönnetty tämän jälkeen Punaiselle Ristille vuo-
sina 1917, 1944 ja 1963, useimmin kun millekään muulle organisaatiolle. Kopio vuoden 1963 Nobelin 
palkinnon kunniakirjasta on SPR:n keskustoimistossa. Kunniakirjan lahjoitti SPR:lle Punaisen Ristin Fe-
deraation ja SPR:n entinen pääsihteeri Markku Niskala. 

Punaisen Ristin merkitys ihmiskunnan mittakaavassa jatkuu edelleen. Maailman suurvaltojen johta-
jat tapasivat kesäkuussa Genevessä Villa la Grangessa. Samassa paikassa pidettiin Punaisen Ristin kan-
sainvälisen komitean - International Committee of the Red Cross – ensimmäinen kokous vuonna 1864. 

Punaisella Ristillä on ollut jo kohta 150 vuotta keskeinen tehtävä inhimillisyyden esitaistelijana. Jokai-
nen jäsen, vapaaehtoinen, osasto ja työryhmä on elintärkeä osa tässä maailmanlaajuisessa järjestös-
sä. Jokainen meistä on merkittävä linkki auttamisen ketjussa. Ketju on juuri niin vahva kuin sen heikoin 
lenkki. Tässä mielessä voimme olla vakuuttuneita ja jopa ylpeitä siitä, että SPR Länsi-Suomen piiri on 
osastoineen ja työryhmineen esimerkillinen ja johtava piiri Suomen Punaisessa Ristissä. Toiminnan mit-
tareilla mitaten ja myös laatuarvioinneissa olemme ykkösluokkaa. Siitä kiitos kuuluu vapaaehtoisille 
sekä osastoille ja niissä toimiville työryhmille. Tehdään työtä tulevaisuudessakin ihmisten ja inhimillisyy-
den edistämiseksi. Meitä tarvitaan tänään ja huomenna.

Minulla on ollut tilaisuus työskennellä monissa eri Punaisen Ristin tehtävissä kotimaassa ja maailmal-
la yli 46 vuoden ajan. Myös tämän piirin johtotehtävissä olen saanut olla vapaaehtoisena yli 20 vuotta. 
Erityisen kiitoksen ansaitsevat piirin antaumukselliset toimihenkilöt. Heidän ammattitaitoinen ja vah-
vasti sitoutunut työpanoksensa on ollut ratkaiseva tekijä piirin menestykselle. Samoin piirin hallituksen 
jäsenet ja osastot sekä niissä toimivat työryhmät ja jäsenet ovat avainasemassa piirin toiminnassa. Eri-
tyismaininnan piirin menetyksestä ansaitsevat varapuheenjohtajina ja puheenjohtajina toimineet Seppo 
Riippi ja Hannu Kuokkanen. 

Vapaaehtoisjärjestön voima on sen jäsenissä, jotka omalla aktiivisella panoksellaan vievät järjestöä vah-
vasti eteenpäin. Kiitos kaikille vapaaehtoisille – yhdessä olemme järjestön voima!

Alpo Tanskanen
Piirihallituksen puheenjohtaja  
SPR Länsi-Suomen piiri
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Nälkäpäivänä testataan, miten hyvin 
yhteistyö osastossa sujuu. Porukal-
la tehty keräys nostaa yhteishenkeä ja 
varmasti myös keräystulosta. Puhalta-
kaa siis yhteen hiileen ja tehkää Näl-
käpäivästä osaston yhteinen asia!

Viime vuoden osastokyselyn tuloksista voi 
aistia, miten voimaannuttava kokemus Näl-
käpäivän järjestäminen voi parhaimmillaan 
olla. Ja toki myös sen, että epätoivon hetkiä-
kin on koettu.

”Mutta jälleen kerran keräys järjestettiin, 
raitilla näyttiin ja ihmisille annettiin autta-
misen mahdollisuus ja ennen kaikkea apua 
välitettiin rahaa keräämällä! Koronakaan ei 
lannista Punaista Ristiä!”

”Saatiin draivi päälle. Kaikki kolme päivää 
aamusta iltaan! Tulos parani viime vuodes-
ta!”

”Kaikki olivat harvinaisen innostuneita. Il-
meisesti olemme parhaimmillamme, kun ei 
mene kaikki rutiinilla ja voidaan käyttää luo-
vuutta ja on riittävän korkea päämäärä.”

NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021

Nälkäpäivä on osaston yhteishengen ja  
auttamisvalmiuden mittari

Nälkäpäivä on meille tärkeä. Yritämme pa-
rantaa tulosta vuosi vuodelta ja pandemiasta 
huolimatta onnistuimme siinä taas. Saimme 
aiempaa enemmän kerääjiä ja anteliaan vas-
taanoton kylillä.

”Tekemisen intoa ja meininkiä on, mut-
ta epätoivoa ja hallinnan tunteen puutetta 
myös.”

Kerääjärekrytointi kannattaa aina
Taloustutkimuksen keväällä julkaiseman Va-
paaehtoistyö Suomessa -selvityksen mu-
kaan 38 % suomalaisista haluaisi osallistua 
vapaaehtoistoimintaan, jos heitä pyydettäi-
siin mukaan. Nuorista 15-24 -vuotiaista ha-
lukkaita oli jopa 61 %. Pidetäänhän yhdes-
sä huoli, ettei kerääjäksi tuleminen ainakaan 
pyytämisen puutteesta jää kiinni!

Kerääjiä tarvitaan erityisesti  
suurissa kaupungeissa
Nälkäpäivän kerääjämäärä on jostain syys-
tä laskenut aika tavalla viime vuosina. Viime 
vuoden vähentynyttä kerääjämäärää selit-
tää luonnollisesti korona.  Mutta jo sitä en-
nen kerääjämäärä oli kahdeksassa vuodessa 
pudonnut peräti 17 %. Toisin sanoen meil-

Hirvensalmen osaston Kalevi Puukko keksi kiinnittää iZettlen selfiekeppiin, jolla turvaväleistä voitiin ottaa 
kaikki ilo irti. Kikka tuotti neljänneksi eniten korttimaksulahjoituksia koko maassa.

Otsikko puuttuu. Jos tulee lisäksi kuva, niin 
tekstiä täytyisi lyhentää..

H
eljä Tilli
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lä oli vuonna 2019 yhteensä 2640 kerääjää 
vähemmän, kuin vielä vuonna 2013. Etenkin 
suurissa kaupungeissa tämä on näkynyt suo-
raan keräystuloksessa. 

Tiesitkö? 
Käteisen käyttö on vähentynyt ja viime vuon-
na suomalaisten käteisen käyttö laski peräti 
20 %. Siitä huolimatta kerääjämäärään suh-
teutettu lipaskeräyksen tuotto on kasvanut.  
Viimeisen kahdeksan vuoden aikana vapaa-
ehtoiset ovat keränneet käteistä keskimäärin 
97 € kerääjää kohden. Viime vuonna lipaske-
rääjät yltivät täsmälleen keskiarvoon, vaikka 
lahjoittajia oli koronan takia liikkeellä tavallis-
ta vähemmän. Tilastojen valossa kerääjärek-
rytointiin satsaaminen kannattaakin yhä vä-
hintään yhtä paljon kuin ennen!  

Mistä lisää kerääjiä?
Nälkäpäivän kerääjäkyselyn perusteella li-
paskerääminen on todella suosittua. Peräti 
99 % keräämässä olleista haluavat tulla mu-
kaan uudestaan. Muistakaa siis pyytää piiris-
tä kaikkien teidän osastonne alueella asuvien 
kerääjärekisterissä olevien yhteystiedot ja 
olla heihin yhteydessä. Huolehdittehan myös 
siitä, että keräyksen jälkeen kaikkien haluk-
kaiden kerääjien yhteystiedot lisätään kerää-
järekisteriin.  

Myös jäseniä kannattaa pyytää mukaan ke-
rääjiksi. Keskimäärin 56 % osastoista on-

kin näin toiminut viime vuosina. Koululai-
sia on kutsunut kerääjiksi 58 % osastoista, 
opiskelijoita 18 %, yrityksiä 11% ja muiden 
järjestöjen aktiiveja 11 %. 34 % osastoista 
on vienyt kerääjämainoksia ilmoitustauluil-
le ja 10 % on jakanut kerääjäkutsu-flyereita. 
Osaston Facebook-sivuilla kerääjiä on kutsu-
nut 48 % osastoista ja 20 % on hyödyntänyt 
paikkakunnan muita Facebook-ryhmiä. 33 % 
osastoista oli hakenut lipaskerääjiä paikallis-
lehden kautta. Jotkut osastot ovat hyödyn-
täneet myös muita somekanavia sekä muita 
paikallismedioita. 

Isoissa kaupungeissa kerääjiä voidaan tarvi-
ta useita kymmeniä, tai jopa satoja. Silloin 
on hyvä miettiä, mistä kerääjiä voisi saada 
kerralla enemmän.   

Mikään konsti ei peittoa henkilö-
kohtaista pyyntöä tulla kerääjäksi
Kaikenlaisia mainoskeinoja on vuosien var-
rella kokeiltu, mutta edelleen tehokkain tapa 
innostaa ihmisiä mukaan on henkilökohtai-
nen pyytäminen. Mitä isompi kerääjätar-
peenne on, sitä useamman ihmisen panosta 
kerääjärekrytoimisessa tarvitaan. 

Muistakaa kertoa, että kerääminen on paitsi 
helppoa, myös oikeasti tosi hauskaa. Aikai-
semmin keräämässä olleiden tarinat voivat 
rohkaista mukaan niitä, jotka eivät vielä tie-
dä, miten palkitsevasta puuhasta on kyse.

99 % lipaskerääjänä olleista ovat halukkaita tulemaan 
uudestaan keräämään.

Otsikko puuttuu. Jos tulee lisäksi kuva, niin 
tekstiä täytyisi lyhentää..

S
uom

en Punainen R
isti
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Kaikissa keräyslippaisiin liimattavissa 
keräyslupatarroissa on tekstiviestilah-
joitusnumeron lisäksi katastrofirahas-
ton yleinen MobilePay-numero, joka 
mahdollistaa lahjoituksen tekemisen 
älypuhelimella. Jos olette jo hankki-
neet osastollenne oman MobilePay-nu-
meron, voitte liimata osastokohtaiset 
numerotarranne tuon yleisen numeron 
päälle. 

Osastokohtaisen MobilePay-numeron avul-
la voitte seurata, kuinka paljon lahjoituksia 
juuri teidän alueellanne kertyy. Tekstiviesti-
lahjoituksissa tätä mahdollisuutta ei valitet-
tavasti ole. 

Lipaskerääjille kannattaa myös 5.9. mennes-
sä hankkia verkkokaupastamme pieniä lah-
joitustapakortteja, joita he voivat sujauttaa 
niille lahjoittajille, joita kiinnostaa vielä laa-
jempi lahjoitustapojen kirjo.

Nettikeräystä kannattaa jatkaa vaikka 
lokakuun loppuun saakka 
Nettikeräys on oiva tapa kerätä Instagramis-
sa, Twitterissä, Whatsappissa ja sähköpostit-
se. Facebookissa kerääminen onnistuu par-
haiten Facebookin omalla keräystyökalulla. 
Molempien käytöstä löydät selkeät ohjevide-
ot Nälkäpäivän nettisivuilta.

Uusien lahjoitustapojen käytöstä 
on kertynyt jo paljon kokemusta ja 
muutama asia toistuu palautteissa:

1. Uusillakin keräystavoilla lahjoituksia 
täytyy rohkeasti pyytää 

2. Teknisiä asioita kannattaa harjoitella 
hyvissä ajoin

3. Tekemällä oppii

Näin vaihtelevasti eri keräystavoilla 
onnistuttiin viime vuonna:

”iZettleä ei tänä vuonna käytetty, koska ku-
kaan kerääjistä ei osannut käyttää sitä. Mo-
bilePay oli helppo.”

”iZettle oli kolmatta kertaa, nyt lahjoittajat 
alkavat tottua siihen ja tuotto lisääntyy vuo-
sittain.”

”Facebook-keräys tuotti yllättävästi tulosta. 
MobilePay ja iZettle eivät sitä vastoin tuo-
neet paljonkaan varoja.”

”MobilePay onnistui jo melko hyvin, sen si-
jaan Facebook-keräys ei onnistunut.”

”Kirje osoittautui ihan hyväksi tavaksi kerä-
tä rahaa, sitä vastoin sähköiset keräystavat 
tuottivat pettymyksen.”

Lahjoittaminen  
onnistuu, vaikkei  
lompakossa ole 
pennin pyörylää 

Lipaskerääjälle voi lahjoittaa 
myös puhelimella.
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”iZettle oli kolmatta kertaa, nyt lahjoittajat 
alkavat tottua siihen ja tuotto lisääntyy vuo-
sittain.”

”Facebook-keräys tuotti yllättävästi tulosta. 
MobilePay ja iZettle eivät sitä vastoin tuo-
neet paljonkaan varoja.”

”MobilePay onnistui jo melko hyvin, sen si-
jaan Facebook-keräys ei onnistunut.”

”Kirje osoittautui ihan hyväksi tavaksi kerä-
tä rahaa, sitä vastoin sähköiset keräystavat 
tuottivat pettymyksen.”

Lahjoittaminen  
onnistuu, vaikkei  
lompakossa ole 
pennin pyörylää 

Lipaskerääjälle voi lahjoittaa 
myös puhelimella.

7

KESÄKUMIKAMPANJA  JA ANSIOMITALIANOMUKSET

Kesäkumikampanja 
tulee taas!

Ansiomitalianomukset osastoilta  
piireihin jo syyskuussa
Huomionosoitusohjetta päivitettiin Punaisen 
Ristin hallituksen kokouksessa 12.3.2021. 
Merkittävä muutos on, että jatkossa osastot 
toimittavat pronssisen, hopeisen ja kultai-
sen ansiomitalin anomukset piireihin vuosit-
tain jo syyskuun 15. päivään mennessä ai-
emman 31.10. sijaan. Näin ansiomerk kien 

ja ansiomitalien hakuaika syksyllä on sama 
eli 15.9. 

RedNetin osastotoimiston kohdasta ”Ohjeita 
ja lomakkeita” löytyy uusi ohje ja anomus-
lomake.

Juuli A
schan

Kesäkumikampanja on ollut osa suo-
malaisten nuorten ja nuorten aikuis-
ten kesää jo vuodesta 1995. Kampan-
ja tukee kondomin helpompaa käyttöä, 
jakaa tietoa seksitaudeista ja niiltä 
suojautumisesta sekä puhuu turvalli-
semman seksin puolesta. 

Tänä vuonna Kesäkumikampanjan ava-
si YleX-radiokanavan järjestämä perintei-
nen YleXPop, joka toteutettiin virtuaalifesta-
rina 5.6.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat osallis-
tua Kesäkumikampanjaan alueellisessa toi-
minnassaan, tapahtumissa sekä kiertävässä 
työssä keskustelemalla ja tarjoamalla tie-
toa turvallisesta seksistä, jakamalla kesäku-
meja ja esitteitä sekä tekemällä aiheeseen 
liittyviä postauksia some-kanaville. Seksu-
aaliterveyden vapaaehtoiset voivat ohja-
ta Kondomiajokortti-tuokioita, ja kesäkumin 
ojentamisen yhteydessä on hyvä tilaisuus 
vinkata Kondomiajokortin teoriaosuudesta, 
jonka voi suorittaa visan muodossa nyt myös 
verkossa: spr.fi/kondomiajokortti

Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Suo-
men Punainen Risti, YleX, Väestöliitto, Syö-
päjärjestöt ja Sotilaskotiliitto. Sosiaali- ja 
terveysministeriö tukee kampanjaa. Kam-
panjointi on osa Suomen Punaisen Ristin te-
kemää terveyden edistämistyötä ja tukee 
tavoitteitamme väestön seksuaaliterveyden 
edistämiseksi. 

Kesäkumikampanjaa voi seurata Instagra-
missa @kesakumivirallinen, Facebookissa 
@Kesäkumi ja TikTokissa @kesakumi

Lisätietoja
• Kesäkumeja voi tiedustella piireistä
• Kondomi kunniaan -esitteitä voi tilata 

Punaisen Ristin verkkokaupasta osaston 
tai piirin tunnuksella kirjautuneena

• Kesäkumiin liittyvät materiaalit ja ohjeet 
löytyvät RedNetistä

• Kaikessa toiminnassa tulee 
huomioida terveysturvallisuus: 
rednet.punainenristi.fi/node/59469

Vuoden 2021 Kesäkumiartistit ovat 
Arttu Wiskari ja Erika Vikman.
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MMKV-HANKE JA ASUNNOTTOMIEN YÖ  

Uusi hanke monikielisen koronaviestinnän 
levittämiseksi käynnistyi
Piirit mukana monikielisen korona-
tiedon levittämisessä.

Suomen Punaisen Ristin Keskustoimistol-
la alkoi toukokuussa Järjestöjen monikielisen 
ja monikanavaisen koronaviestinnän koor-
dinaatio -hanke. STEA:n rahoituksen saa-
nut hanke pyörii vuoden 2022 loppuun saak-
ka. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat 18 
järjestöä, seitsemän SPR:n piiriä sekä THL 
ja kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. 
Hankkeen idea syntyi THL:n pyöreässä pöy-
dässä, jossa järjestöt ilmaisivat erikielisten 
kohderyhmien huolen koronainfon saavutet-
tavuudesta.

Hanke on kartoittanut toukokuussa eri kieli-
ryhmien tarpeita ja haasteita koronaviestin-
tään liittyen. Moni järjestö on jo tehnyt ko-
ronaviestintää, mutta hankkeen tarkoitus on 
yhdistää eri toimijoita tekemään vielä enem-
män yhteistyötä, selkeyttämään viestintää, 
jakamaan ideoita ja materiaaleja sekä oppi-
maan yhdessä. 

Hanke järjestää kesäkuun aikana kaikille 
kiinnostuneille piireille tilaisuuden, jossa ker-
rotaan hankkeen suunnitelmista ja etenemi-
sestä. Kuulemme myös mielellämme piirien 
jo hyväksi havaittuja tapoja monikieliseen ja 

monikanavaiseen koronaviestintään. Punai-
sen Ristin piirien kautta voimme yhdessä le-
vittää entistä paremmin ja tehokkaammin 
tietoa koronasta juuri sitä eniten tarvitseville.

Järjestöjen monikielisen ja monika-
navaisen koronaviestinnän koordi-
nointi -hankkeessa on kaksi työnteki-
jää, hankekoordinaattori Marian Ismail 
(marian.ismail@redcross.fi , ti-to 040 573 
8778 ) ja viestinnän asiantuntija Erika-Evely 
Ee Eisen (erika-evely.eisen@redcross.fi, 
040 578 9197).

K
im

m
o H

olopainen

Kuvassa hankekoordinaattori Marian Ismail ja 
viestinnän asiantuntija Erika-Evely Ee Eisen.

Asunnottomien yö 17.10.
Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyyden 
ja syrjäytymisen vastaista päivää vietetään 
Asunnottomien yön merkeissä 17.10. Punai-
sen Ristin osastot osallistuvat teemapäivän 
tapahtumiin eri puolilla Suomea.

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jo-
kaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, 
omaan kotiin. Osallistuminen on oiva keino 
osoittaa tukea kaikista heikoimmassa ase-
massa oleville ihmisille. Asunnottomuus on 
köyhyyden ja huono-osaisuuden äärimmäi-
simpiä muotoja ja heikentää asunnottoman 
ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista elä-
mää. 

Tänä vuonna 2021 osastot voivat hakea 
asunnottomien yön kuluihin LähiTapiolan 500 
euron avustusta! 

Lue lisää yhteisöllisen ruoka-aputapahtuman 
järjestämisestä ja avustuksen hakemisesta 
Rednetistä

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: 
Rednet > ruoka-apu > asunnottomien yö 

Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvinvoin-
nin koordinaattori, puh. 040-358 3257 
maaret.alaranta@punainenristi.fi
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PAPERITTOMAT

Punainen Risti tukee ja neuvoo 
paperittomuudessa
Suomen Punainen Risti aloitti alku-
vuodesta  valtakunnallisen neuvon-
nan paperittomuudessa tai sen uhan 
alla eläville ja heidän kanssaan toimi-
ville. Neuvontaan voivat olla yhteydes-
sä vapaaehtoiset, järjestötoimijat, vi-
ranomaiset ja yksityishenkilöt kaikissa 
paperittomuuteen liittyvissä asioissa.  
Yhteydenottoihin vastaavat Varsinais-
Suomen, Satakunnan, Oulun ja HUPin 
työntekijät arkisin klo 10-16 puheli-
mitse, sähköpostitse tai Whatsapp-
viestillä. Tarvittaessa käytetään tulkki-
ohjaajaa tai virallista puhelintulkkia. 
  
Punainen Risti auttaa paperittomia monin ta-
voin. Toiminnantavoitteina on neuvonnan ja 
palveluohjauksen antaminen, välttämättö-
mien palvelujen piiriin ohjaaminen tai saat-
taminen sekä palveluiden inhimillisyyteen ja 
tasavertaisuuteen vaikuttaminen. Neuvom-
me asiakkaita turvapaikkaprosessiin ja oles-
kelulupiin liittyvissä asioissa yhteistyössä 
Pakolaisneuvonnan lakimiesten kanssa. Kar-
toitamme kuntien palveluja ja varmistamme 
niiden turvallisuuden. 

Tuemme myös sosiaaliviranomaisia palvelu-
jen kehittämisessä ja varmistamme sujuvan 
viestinnän eri toimijoiden välillä. Lisäksi va-
paaehtoisemme järjestävät erilaista ryhmä-
toimintaa ja toimivat tukihenkilöinä. Vapaa-
ehtoistyö on ammatillisesti tuettua.

Paperittomuus koskettaa tuhansia 
ihmisiä Suomessa
Paperittomuus on uusi, mutta vakiintunut il-
miö Suomessa. Euroopassa paperittomuu-
dessa elää miljoonia ihmisiä. Paperittomaksi 
voi päätyä esimerkiksi kielteisen turvapaik-
ka- tai oleskelulupapäätöksen jälkeen, mutta 
myös viisumin tai oleskeluluvan umpeutumi-
sen takia. Joissakin tapauksissa oleskelulu-
paa ei ole haettu Suomesta ollenkaan, toi-
sissa oikeudellinen status voi olla häilyvä, 
esimerkiksi henkilön odottaessa oleskelulu-
papäätöstä. Ihmiset liikkuvat myös EU:n si-
sällä. 

Paperittomien määrä Suomessa ei  tiedetä, 
mutta  asia koskettaa tuhansia ihmisiä. Eni-
ten paperittomuutta kohdataan pääkaupun-
kiseudulla, mutta kyseessä ei missään tapa-
uksessa ole ainoastaan pääkaupunkiseudun 
ilmiö, vaan asia koskettaa eri kokoisia paik-
kakuntia ympäri Suomea.

Paperittomuus on prosessi ja uuvuttava elä-
mänvaihe. Paperittomuudessa elävät ovat 
haavoittuvassa asemassa, koska he ovat yh-
teiskunnan turvaverkon ulkopuolella. Tällai-
sessa tilanteessa riski hyväksikäytön tai ih-
miskaupan uhriksi päätymiseen  kasvaa. 
Monet ovat entuudestaan traumatisoitunei-
ta ja kärsivät mielenterveyteen liittyvistä on-
gelmista. 

Paperittomuudessa elää myös lapsiperhei-
tä, joiden tilanne on usein kestämätön. Las-
ten kasvua ja kehitystä ei välttämättä seura-
ta, eikä ole olemassa tahoa, joka varmistaisi 
jokaiselle lapselle turvallisen asuinympäris-
tön sekä mahdollisuuden vapaa-aikaan ja le-
poon. 

Lisätietoja: Punaisen Ristin valtakunnal-
linen neuvonta arkisin klo 10-16: Puh 040 
6210706 (myös Whatsapp-viestit) S-posti 
paperittomat@punainenristi.fi
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AUTTAJAT AULANGOLLA 2022 JA BRÄNDIUUDISTUS

Valtakunnallinen vapaaehtoistapahtu-
ma Auttajat ulapalla 2018 saa jatkoa!

Haluatko tavata muita Punaisen Ristin va-
paaehtoisia, oppia uutta ja nauttia viikonlo-
pusta luonnon keskellä? Jos vastasit kyllä, 
olet lämpimästi tervetullut seuraavaan val-
takunnalliseen vapaaehtoistapahtumaan, jo-
ka järjestetään 1.-3.4.2022 Hämeenlinnassa 
Aulangolla!

Tapahtuma on suunnattu kaikille Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille eli juuri Sinulle. Viikon-
lopun aikana pääset innostumaan, keskuste-
lemaan, rentoutumaan ja solmimaan uusia 
tuttavuuksia. Käytössämme on upea Aulan-
gon kokous- ja kylpylähotelli unohtamat-
ta ympäristön lumoavaa luontoa ja lukuisia 
harrastusmahdollisuuksia.

Viime kerralla tapahtuma myytiin loppuun 
ennen ilmoittautumisajan päättymistä, joten 
ole tarkkana ja seuraa tapahtuman tiedo-
tusta osoitteessa rednet.punainenristi.fi/aut-
tajataulangolla. RedNetissä julkaistaan lisä-
tietoa mm. ohjelmasta, ilmoittautumisesta, 
osallistumismaksuista syyskuun puoleen vä-
liin mennessä. Tapahtuma löytyy myös Oma 
Punaisesta Rististä.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 
1.10.-30.11.2021 ja mikäli tilaa jää, tullaan 
ilmoittautuminen avaamaan uudestaan alku-
vuodesta 2022.

Tavoitat tapahtuman tekijät sähköpostilla  
osoitteesta  
vapaaehtoistapahtuma@redcross.fi.

Nähdään Aulangolla!

Auttajat Aulangolla 2022

Suomen Punaisen Ristin brändiä uudistetaan
Olemme käynnistäneet alkuvuodesta brän-
dinuudistusprojektin, jonka tavoitteena on 
saada yhteinen näkemys siitä, millaisena 
haluamme Punaisen Ristin näkyvän ulko-
puolisille. Lisäksi tarvitsemme yhteiset työ-
välineet, joilla haluttu mielikuva voidaan 
saavuttaa. 
 
Haluamme, että luottamus järjestöämme 
kohtaan lisääntyy ja viestinnällinen ilme uu-
distuu. Uudistuksen tulisi auttaa meitä hou-
kuttelemaan toimintaan mukaan lisää va-
paaehtoisia, jäseniä, lahjoittajia ja muita 
kumppaneita, jotta voimme toteuttaa perus-
toimintaamme. 
 
Projektin puitteissa otetaan organisaati-
on eri tasoja mukaan mahdollisimman laa-
jasti haastattelujen ja kyselyiden muodossa. 
Tietoa on kerätty yksiköistä, laitoksista, pii-
reiltä, vokeista sekä toimihenkilöiltä ja va-
paehtoisilta. Brändityön kumppanina toimii 
Miltton, joka työstää haastattelujen ja kerä-
tyn materiaalin pohjalta ehdotukset mieliku-
vasta ja visuaalisesta ilmeestä. 
 

Punaisen Ristin edelliset brändiohjeet ovat 
vuodelta 2003 ja graafiset ohjeet vuodel-
ta 2014. Uudistuksen myötä niin työnteki-
jöille kuin vapaaehtoisillekin saadaan nyky-
aikaiset, selkeät ohjeet ja työvälineet, joiden 
avulla positiivisen mielikuvan rakentaminen 
on kaikille helpompaa. Ohjeiden tulee toi-
mia työkaluna viestinnän ja markkinoinnin 
ammattilaisten lisäksi myös järjestön laajal-
le vapaaehtoiskentälle ja yhteistyökumppa-
neille.
 
Projektin omistajana toimii varainhankinta-
johtaja Sirpa Solehmainen ja projektipääl-
likkönä viestinnän palvelupäällikkö Merja 
Tummunki. 
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VERKKOKAUPPA

Uusi Punaisenristinkauppa.fi julkaistiin maa-
liskuussa suomeksi ja ruotsiksi. Verkkokaup-
pa-alusta on Kontin kanssa yhteinen, mutta 
asiakkaalle verkkokaupat ovat kaksi erillis-
tä. – Näin saimme kustannussäästöjä ja kun 
teimme yhdessä, opimme yhdessä, toteaa 
keskustoimiston puolella projektia vetänyt 
verkkokauppasuunnittelija Eija Tiittanen.

Uudessa verkkokaupassa on vanhaan tapaan 
kirjautumisen takana osio, joka on vain jär-
jestömme omille toimijoille. Sieltä löytyvät 
järjestötuotteet sekä kampanjamateriaalit. 
Lisäksi kirjautuneena osaston tai piirin tun-
nuksilla näkee kaikista tuotteista edullisem-
mat jälleenmyyntihinnat.

- Aika oli ajanut jo ohi vanhasta kaupastam-
me ja sen nykyaikaistaminen ei ollut enää 
mahdollista. Uusi verkkokauppa-alustamme 
Magento on moderni verkkokauppa, jossa si-

sällöntuotanto ja erilaiset kampanjatyöka-
lut mahdollistavat monenlaisia uusia toi-
mintatapoja. Tavoitteenamme on houkutella 
kauppaan uusia asiakkaita ja tehostaa myös 
osastojen varainhankintaa, kertoo Eija Tiit-
tanen.

Jos osastoltasi puuttuvat vielä tunnukset uu-
teen kauppaan, rekisteröityminen kannat-
taa hoitaa heti kuntoon. Käyttäjätunnuksena 
toimii sähköpostiosoite ja osasto voi teh-
dä useitakin tunnuksia, jos verkkokauppaa 
käyttää aktiivisesti useampi vapaaehtoinen. 
Ohjeet rekisteröitymiseen on lähetetty osas-
tojen puheenjohtajille ja keräysjohtajille. 

Myyntipalvelu auttaa ongelmatilanteissa, lai-
ta vain viestiä myynti@redcross.fi.

Punaisen Ristin verkkokauppa uudistui
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LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Moni Punaisen Ristin ihminen on kuullut pu-
huttavan humanitaarisesta oikeudesta, mutta 
kaikille ei ole ollenkaan selvää, mistä siinä on 
kyse. Selvyyttä ei välttämättä lisää se, että 
aletaan ladella termejä kuten sodan oikeus-
säännöt tai Geneven sopimukset. Kyseinen 
humanitaarinen oikeus on kuitenkin Punaisen 
Ristin toiminnan ytimessä ja sen juuret ovat 
koko järjestön juuria.

Kun Solferinon taistelun jälkimainingeissa Pu-
naisen Ristin perustaja Henry Dunant pohti 
kokemuksiaan, hän päätyi kahteen risteävään 
ja yhtä tärkeään oivallukseen. Ensimmäi-
nen oli, että maailma tarvitsee vapaaehtoi-
suuteen perustuvaa, valtioista riippumatonta 
organisaatiota, joka voi auttaa avun tarvitsi-
joita niin sodan kuin rauhankin aikana. Toinen 
merkittävä ajatus oli, että kehittyvä maailma 
tarvitsee yhteiset säännöt sille, miten sotaa 
käydään ja miten sodan aikainen auttaminen 
toteutetaan. 

Ensimmäisen ajatuksen pohjalta syntyi Punai-
nen Risti niminen järjestö ja toisen ajatuksen 
pohjalta syntyivät Geneven sopimukset. Nä-
mä sopimukset ovat humanitaarisen oikeuden 
ytimessä ja näin myös humanitaarinen oikeus 
on Punaisen Ristin ytimessä. Seuraavassa 
kerron lyhyesti, mitä humanitaarinen oikeus 
on ja missä siitä voi oppia lisää.

Mitä humanitaariset oikeudet ovat?

Humanitaarinen oikeus eli sodan oikeus-
säännöt ovat valtioiden sopimia säännöksiä 
ja näin osa kansainvälistä oikeutta. Vuon-
na 1864 solmittiin Punaisen Ristin perusta-
jan Henry Dunantin aloitteesta Genevessä 
sopimus, joka koski haavoittuneiden ja sai-
raiden sotilaiden huoltoa. Sitä on täydennet-
ty ja laajennettu uusilla sopimuksilla vuosina 
1906, 1929 ja 1949. Toisen maailmansodan 
jälkeen sopimukset koottiin neljäksi yleisso-
pimukseksi. Tänä päivänä humanitaarisen 
oikeuden perustan muodostavat nämä Gene-
ven neljä sopimusta sekä niiden lisäpöytäkir-
jat. Kaikki maailman valtiot ovat ratifioineet 
Geneven sopimukset, eli ottaneet ne osaksi 
omaa lainsäädäntöään. 

Sodan oikeussääntöjen ydinajatus on lie-
vittää sodan aiheuttamaa turhaa ja liiallista 
kärsimystä sekä helpottaa rauhan raken-
tamista. Myös muita sodankäyntimenetel-
miä rajoittavia sopimuksia on solmittu, mutta 
kaikki valtiot eivät ole sitoutuneet niihin. Näi-
täkin maita sitoo kuitenkin niin sanottu tapa-
oikeus, joka muodostuu valtioiden välisestä 
toistuvasta käytännöstä. Näin sodan oikeus-
säännöt toimivat moraalisena mittapuu-
na sille, mikä sodassa on sallittua ja mikä ei. 
Säännöt ovat myös väline, jonka avulla voi-
daan arvioida osapuolten sotilaallisia toimia. 

Humanitaarinen oikeus tunnustaa sodan 
realiteetit ja taistelevien osapuolten tavoit-

HUMANITAARINEN OIKEUS 

Humanitaarinen oikeus  
Punaisen Ristin ytimessä

Humanitaarisen oikeuden alkuperäisiä asiakirjoja  
Punaisen Ristin museossa Italian Solferinossa.
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teet. Sodan oikeussäännöt on laadittu tilan-
teisiin, jossa osapuolet käyttävät tappavaa 
voimaa toisiaan vastaan. Taistelijoiden kes-
ken väkivallan käytöstä ei rangaista. Säännöt 
rajoittavat kuitenkin voimankäyttöoikeutta 
määrittelemällä, kenelle ja millä tavoin voi-
mankäyttö on sallittua. Näin ne pyrkivät es-
tämään sodan aiheuttamaa turhaa ja liiallista 
kärsimystä ja tämän kautta helpottamaan 
rauhan rakentamista.

Mitkä säännöt mihinkin tilanteeseen?

Sodan oikeussääntöjä sovelletaan vain aseel-
lisissa selkkauksissa, kun konflikti on jo alka-
nut. Säännöt ovat samat kaikille osapuolille 
riippumatta siitä, kuka selkkauksen aloit-
ti. Rauhan aikana tapahtuvien mellakoiden ja 
yksittäisten väkivaltaisuuksien sattuessa so-
velletaan valtion omia lakeja ja yleisiä ihmis-
oikeuksia.

Ihmisoikeudet pätevät myös konfliktitilanteis-
sa, vaikkakin niitä voidaan rajoittaa tietyin 
ehdoin. Esimerkiksi kokoontumisvapautta, ih-
misten liikkumista ja omaisuuden suojaa ra-
joitetaan usein konfliktin aikana. Sen sijaan 
humanitaarisen oikeuden säännöistä ei voi 
poiketa missään tilanteessa.

Ihmisoikeudet ja humanitaarinen oikeus täh-
täävät kumpikin ihmisten suojeluun, mutta 
eri lähtökohdista. Yhteistä molemmille sään-
nöksille on Geneven sopimusten yhteinen 
kolmas artikla. Artiklassa määritellään vä-
himmäisvaatimukset ihmisten kohtelulle.

Punaisen Ristin rooli sodan  
oikeussäännöissä

Punainen Risti toimii Geneven sopimusten 
suojelijana ja Punaisen Ristin Kansainvälinen 
komitea tekee säännöllisesti esimerkiksi vie-
railuja sotavankien luona. Myös Punaisen Ris-
tin tunnus, punainen risti valkoisella pohjalla 
on kansainvälinen suojamerkki, joka turvaa 
sodassa lääkintähuoltoa ja Punaisen Ristin 
avustustyötä. Harva tietääkin, että punaisen 
ristin erityinen tehtävä on suojella sodissa ja 
selkkauksissa valtuutettuja avustustyönteki-
jöitä, lääkintälaitoksia ja -kuljetuksia, niiden 
henkilökuntaa ja potilaita. Se suojaa myös 
kansainvälisen Punaisen Ristin avustustyötä..

Punaisella Ristillä on myös paikallisesti tärkeä 
rooli levittää tietoa humanitaarisesta oikeu-
desta, jotta mahdollisimman moni ihminen 
tuntisi edes niiden perusteet. Siksi myös Län-
si-Suomen piirissä järjestetään säännöllisesti 
humanitaarisen oikeuden peruskursseja, joi-
hin kuka tahansa on tervetullut kuulemaan li-
sää sodan oikeussäännöistä. 

Teksti: Jooel Niittynen

Lähteet ja lisätietoa: 
punainenristi.fi/tyomme/ 
humanitaarinen-oikeus 

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

HUMANITAARINEN OIKEUS

Sodan säännöt
• Sodan oikeussäännöt suojelevat niitä, jotka eivät osallistu taisteluihin.

• Säännöt myös rajoittavat sodankäyntikeinoja.

• Suojeltujen henkistä ja fyysistä hyvinvointia on kunnioitettava.

• Suojeltuja on kohdeltava inhimillisesti ja tasapuolisesti.

• Suojeltuja kohteita, esim. sairaaloita tai kouluja, vastaan ei saa hyökätä.

• Suojamerkkejä ovat punainen risti, punainen puolikuu ja punainen kristalli.
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Vihdoinkin – Ensiapuryhmät pääsivät 
harjoittelemaan ihan livenä!

ENSIAPURYHMÄ  

Koronatilanteen helpottaessa ja rajoitusten 
höllentyessä Länsi-Suomen piirin ensiapuryh-
mät pääsivät pitkän tauon jälkeen treenaa-
maan taitojaan ja tietojaan käytännössä.

Yhteisharjoituksia on järjestetty piirin tuella 
loppukevään aikana.

Äänekosken ja Suolahden ensiapuryhmät ko-
koontuivat Kapeenkosken kauniissa järvimai-
semissa ja Äänekosken ensiapuryhmäläiset 
toivat harjoituspotilaina erilaisilla ensiapuras-
teilla Suolahden ensiapuryhmälle.

Rasteilla toimittiin lavastetuissa kesäisissä ta-
paturmatilanteissa muun muassa palovam-
man, kyyn pureman ja haavojen parissa. 

Potilassuoritukset olivat loistokkaita, ja Suo-
lahden ensiapuryhmä saikin osakseen ja 
ratkottavakseen lähes aidoilta tuntuvia tilan-
teita.

Jälkipelit ja palautteet käytiin läpi makka-
raa paistellen ja yhteishenkeä kohotellen. Mi-
ten ihanaa olikaan huomata, että juuri tätä 
olemme kaivanneet ja odottaneet. Toistem-
me kohtaamista, iloista puheensorinaa ja Pu-
naisen ristin aitoa henkeä!

Kuvat: Alisa Vainiontaus
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DEFIBRILLAATTORIT SPR-KIRPPIKSILLE

Defibrillaattori eli sydäniskuri, deffa, defi – 
tärkeällä laitteella on monta nimeä – on laite, 
jolla pyritään palauttamaan sydän lyömään 
normaaliin tahtiin. Defibrillaattorin antama 
sähkövirta on ainut keino käynnistää sydän 
uudelleen. Laitteella ei voi vahingoittaa ke-
tään, päinvastoin esimerkiksi jos defibrillaat-
torin nopea käyttö yhdessä peruselvytyksen 
kanssa saattaa parantaa potilaan selviytymis-
mahdollisuutta jopa yli 50%. 

Länsi-Suomen piirin SPR Kirppiksien ensi-
apuvalmius kohentui hankkimalla yksiköihin 
defibrillaattorit eli sydäniskurit sekä järjestä-
mällä koulutuksen peruselvytyksestä ja defib-
rillaattorin käytöstä.

SPR Kirppiksen työntekijät Arja Petäjävir-
ta ja Jarno Heikkinen Seinäjoelta kertoivat 
laitteeseen tutustumisen jälkeen sen helppo-
käyttöisyydestä ja tärkeydestä. Arja ja Jarno 
totesivat saaneensa rohkeutta auttaa sydän-
pysähdystilanteessa koulutuksen jälkeen. Mo-
lemmat myös olivat sitä mieltä, että kaikilla 
on velvollisuus auttaa.

 
 

Kun sydän on pysähtynyt, on kiire auttaa.  
Sydänpysähdystilanteessa sydän ei pumppaa verta aivoihin  
eikä muualle elimistöön. Apua tarvitaan minuuttien sisällä.

Jos paineluelvytys ja sydäniskurin käyttö aloitetaan 3-5 minuutissa,  
selviytymismahdollisuudet moninkertaistuvat.

TÄRKEINTÄ ON SOITTAA HÄTÄNUMEROON 112  
JA ALOITTAA ELVYTYS.

Jos paikalla on lisäksesi muita, ohjeista joku hakemaan  
sydäniskuri paikalle ja käytä sitä.

Sydänpysähdystilanteissa ensim-
mäinen auttaja on usein ohikulkija. 

Se voit olla seuraavaksi sinä.

Defibrillaattorit SPR-
Kirppiksille
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HILLA22

Valmiustapahtuma HILLA22 14.-15.5.2022
HILLA22 on valmiustapahtuma, jossa vapaa-
ehtoiset pääsevät harjoittelemaan toimimis-
ta suuronnettomuustilanteessa. Viikonloppu 
koostuu lauantain rastikoulutuksesta ja sun-
nuntain suuronnettomuusharjoituksesta, 
jossa simuloidaan Jyväskylän Palokan senio-
ritalon tulipaloa.

Harjoitus toteutetaan yhteistyössä Kes-
ki-Suomen pelastuslaitoksen, Sisä-Suomen 
poliisilaitoksen, Keski-Suomen sosiaalipäi-
vystyksen, Koulutuskuntayhtymä Gradian, 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja SPR Län-
si-Suomen piirin kanssa.

Harjoituspaikka on Gradia Jämsä, Myllymä-
en kampus (Koulutie 12 ja 19, 42300 Jäm-
sänkoski).

Valmiustapahtumaan voivat osallistua kaikki 
15v. täyttäneet (15-17v. huoltajan luvalla). 
Tapahtuma on maksuton toimitsijoille, Gra-
dian opiskelijoille ja henkilökunnalle. Muilta 
osallistujilta laskutetaan 20€ omavastuu il-
moittautumisen päätyttyä.

Osallistujat majoittautuvat sisämajoituk-
seen harjoitusalueella. Peseytymis- ja wc-ti-
lat sijaitsevat majoitustilojen yhteydessä tai 

erikseen ohjeistetussa sauna-/peseytymisti-
loissa.

Kaikki osallistujat vakuutetaan SPR:n harjoi-
tusvakuutuksen kautta.

Ilmoittautuminen 30.4.2022 mennessä:   
https://www.lyyti.fi/reg/HILLA

Lisätietoja:

Aki Valonen
Valmiuspäällikkö
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu,  
SPR Länsi-Suomen piiri
p. 040 528 0902
aki.valonen@redcross.fi

Ohjelma ja aikataulu:  
rednet.punainenristi.fi/node/62676

Eero
 Pykäläin

en
, SPR

 ku
va-arkisto
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HYVÄN MIELEN TYÖPAIKKA

Mieli ry. on antanut Kokkolan SPR-Kirppiksel-
le harvinaista tunnustusta. Hyvän mielen työ-
paikka -merkkiin vaaditaan vahvat perustelut. 
Hakemuksessa tulee monipuolisesti esitellä 
hakijan toimintaa ja suunnitelmia mielenter-
veyden edistämisessä. 

– Tietääkseni olemme ensimmäinen Suomen 
Punaisen Ristin organisaatiossa, jolle Hyvän 
mielen työpaikka -merkki on myönnetty. Tä-
mä on meille tosi iso juttu, toimialapäällikkö 
Outi Hakunti iloitsee.

Tieto merkin myöntämisestä tuli viime keväänä. 

– Upeaa, että olette mukana keventämässä 
suomalaisen työelämän mielijalanjälkeä. Ha-
kemuksestanne henki aito kiinnostus ja in-
nostus mielen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä kohtaan sekä vahva välittämisen 
kulttuuri. Olette jo tehneet paljon henkilös-
tön mielenterveyden vahvistamiseksi ja laati-
manne suunnitelman toimenpiteet kehittävät 
työpaikkaanne yhä mieliystävällisemmäksi, 
kirjoitti suunnittelija Sirpa Väänänen Mielen-
terveys työelämässä -yksiköstä.

– Toivottavasti tämä tunnustus kannustaa tei-
tä viemään suunnitelmat käytäntöön ja in-
nostaa teitä tekemään pitkäjänteistä työtä 
hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistamiseksi 
työpaikallanne.

Hakemuksessa tuli esille, millaista toiminta on 
ja ketkä SPR-Kirppiksellä työskentelevät. Täs-
sä joitakin poimintoja hakemukesta:

SPR-Kirppis Kokkolan myymälässä on täl-
lä hetkellä lähes 70 työntekijää ja vakituista 
henkilökuntaa. Henkilökunnalla on pääsään-
töisesti ammattikorkeakoulututkinto tai si-
tä vastaava tutkinto ja vankka työkokemus jo 
tullessaan järjestöön töihin. 

SPR-Kirppisketjun työnopastajilla on joko so-
siaali- ja terveysalan perustutkinto tai vas-
taava kaupallisen alan perustutkinto, sekä 
vahvaa osaamista omalta toimialaltaan ja oh-
jaus/valmennustyöstä.

SPR-Kirppikset työllistävät vuosittain useita 
satoja henkilöitä palkkatukityöhön, oppisopi-

muskoulutukseen, työkokeiluihin ja kuntout-
tavaan työtoimintaan. SPR-Kirppis Kokkolan 
myymälässä on useita eri työntekijäryhmiä: 
palkkatuetussa työssä, oppisopimuskoulutuk-
sessa ja työkokeilussa työskenteleviä, osal-
listavassa ja kuntouttavassa työtoiminnassa 
olevia, avo- ja terapiatyöntekijöitä ja yhdys-
kuntapalvelua suorittavia. 

Vakituinen henkilökunta pyrkii olemaan mah-
dollisimman helposti lähestyttävää, luotta-
musta herättävää ja kannustavaa, kunkin 
työntekijän tarpeita ja toiveita kuunnellen.

Suunnitteilla on kaksi kertaa vuodessa to-
teutettava kysely työntekijöille, toinen näistä 
vuosittaisen Pulssikyselyn yhteydessä. Ta-
voitteena on saada työntekijöiltä enemmän 
ja kattavammin tietoa mm. mielenterveyteen 
liittyviin asioihin.

Teksti: Outi Rantala

Kokkolan SPR-Kirppis voi käyttää huhtikuussa 
saamaansa Hyvän mielen työpaikka -merkkiä 
eri yhteyksissä. Merkki on voimassa vuoden. 
Merkkikauden päättymisen lähestyessä voi 

hakea uutta merkkiä Mieli ry:ltä.

Kokkolan SPR-Kirppis on  
Hyvän mielen työpaikka
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SPÄRRÄ ÄKSÖNI -KESÄLEIRI 2021

Tunnelmia  
Spärrä Äksöni  
-kesäleiriltä 2021
Länsi-Suomen piirin lasten ja nuorten kesä-
leiri Spärrä Äksöni järjestettiin 11.-15. hei-
näkuuta Vetämäjärven leirikeskuksessa 
Alavudella. Leiri järjestettiin vapaaehtoisvoi-
min jo yhdeksättä kertaa. 

Mukana menossa oli tällä kertaa 34 leiriläistä 
sekä 26 leirihenkilökuntaan kuuluvaa vapaa-
ehtoista. Alaleirejä oli kolme: 6–8-vuotiaat, 
9–11-vuotiaat ja 12–15-vuotiaat. 

Teksti: Vivi Vaissi

1. Leiri alkoi perinteikkäästi lipunnostol-
la sekä leirivalalla.  
Kuva: Saana Masalin

2. Leirillä oli ylimääräisenä toimintatila-
na evakuointiyksikkö. Ohjaajat pääsivät 
harjoittelemaan Kurikan EEC-yksikön 
kokoamista ja purkamista.  
Kuva: Saana Masalin

3. Ensiapu on kansalaistaito ja sitä har-
joiteltiin myös Spärrällä.  
Kuva: Laura Mansikkamäki

1.

2.

3.
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KIRPP SPÄRRÄ ÄKSÖNI -KESÄLEIRI 2021

4. Etsintää harjoiteltiin ensin leirikes-
kuksen kentällä. Sen jälkeen etsintä-
partiot siirtyivät etsimään kumiankkoja 
maastosta.  
Kuva: Laura Mansikkamäki

5. Nallesairaalassa leiriläisten unilelut 
saivat hellää huolenpitoa. Mia Lindh kir-
jaa tarkasti ylös Alma Antilan pehmo-
eläimen terveystarkastuksen tuloksia. 
Kuva: Minna Lindberg

6. Kaikki leiriläiset pääsivät harjoit-
telemaan Trangian käyttöä ohjaajien 
opastuksella. Itsetehty ruoka maistuu 
parhaalta Linnea Mäki-Kalan mielestä.  
Kuva: Tea Antila

4.

5.

6.
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7. Ohjelmaan kuului tietysti myös letut 
leirinuotiolla.  
Kuva: Iiris Yli-Rahnasto

8. Leirin viimeisenä iltana oli vuorossa 
festarit! Vapaaehtoisten ohjaajien alter 
egot nousivat lavalle ja viihdyttivät Vetä-
mäjärven festarikansaa.  
Kuva: Tea Antila

9. Myös järjestyksenvalvonta toimi fes-
tarialueella. Kuvassa järkkärit Mia Lindh 
(vas.) ja Jan-Peter Biskop (oik.). Keskellä 
artisti Iiris Yli-Rahnasto.  
Kuva: Sarinka Kokkinen

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

SPÄRRÄ ÄKSÖNI -KESÄLEIRI 2021

7.

8.

9.
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Länsi-Suomen piirin kautta on pääs-
syt Sekasin-chatin vapaaehtoiseksi ke-
väästä 2020 alkaen. Toimintaa koordi-
noi piirin nuorisotoiminnan kehittäjä.

Nuorten mielenterveyden haasteet ovat pu-
huttaneet läpi poikkeusolojen. Sekasin-chat 
on valtakunnallinen, 12-29-vuotiaille nuoril-
le tarkoitettu päivittäin avoinna oleva palve-
lu, jossa tuetaan nuorten mielen hyvinvointia 
ja mielenterveyden ongelmista selviämistä. 
Sekasin Kollektiivi koostuu useista eri toimi-
joista, jotka yhdessä mahdollistavat sen, et-
tä chat on auki maanantaista perjantaihin 
klo 9-24 ja viikonloppuisin klo 15-24 ympäri 
vuoden osoitteessa: sekasin247.fi

Yhteydenottoja chattiin tuli viime vuonna en-
nätykselliset 170 000. Heistä 18 % pystyttiin 
ottamaan vastaan chatissa ja jonotusaika on 
jopa tunteja. Jonoa on etenkin iltaisin ja vii-
konloppuisin, joten vapaaehtoisia päivystäjiä 
tarvitaan jatkuvasti lisää.

Sekasin Kollektiivin koordinaatiosta vastaa-
vat MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen 
Punainen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-
lapsikylä. Punaisen Ristin Nuorten turvata-
loilla on toiminut vapaaehtoisia päivystäjiä 
jo usean vuoden ajan. Koronan myötä myös 
päivystäjät siirtyivät verkkoon, ja tätä ny-
kyä suurin osa vapaaehtoisista päivystääkin 
kotoa käsin, omien aikataulujensa mukaan. 
Chatissa on kuitenkin aina vapaaehtoisten tu-

kena ammattilaisista koostuva Sekasin-tiimi, 
joka auttaa myös chat-keskustelujen aikana.

Vielä yhteispäivystäminen paikanpäällä ha-
kee muotoaan, mutta todennäköisesti yh-
teispäivystyksiä tullaan järjestämään aika 
ajoin Jyväskylässä ja Seinäjoella. Tavoittee-
na on laajentaa toimintaa myös Vaasaan ja 
Kokkolaan. Myös näillä paikkakunnilla suu-
rin osa päivystämisestä tapahtuu etänä. Päi-
vystäjäksi haluavat voivat kysyä lisätietoa 
tai ilmoittautua suoraan piirin nuorisotoimin-
nan kehittäjän sijaiselle, Vivi Vaissille. Päi-
vystäjäksi verkon kautta voi ryhtyä kuitenkin 
mistä päin piiriä (ja Suomea!) tahansa osoit-
teessa: sekasin247.fi/fullpage-section/pai-
vystajaksi

Sekasin-vapaaehtoisten mukaan päivystämi-
sessä parasta on työn merkityksellisyystästä 
vaihtoehdosta kannattaa vinkata eteenpäin 
nuorten auttamisesta kiinnostuneille poten-
tiaalisille vapaaehtoisille! Mukaan pääsee 
ympäri vuoden. Kaikki vapaaehtoiset haasta-
tellaan ja perehdytetään tehtävään Moodle-
koulutuksen jälkeen.

Kiinnostuitko? 

Kysy lisää tai ilmoittaudu:

Vivi Vaissi
vivi.vaissi@redcross.fi
040-5792771

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

SEKASIN-CHAT

Sekasin-chatin vapaaehtoiset päivystäjät 
tarjoavat anonyymia keskusteluapua nuorille
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SEKASIN-CHAT

PÄIVYSTÄJÄ:
On turvallinen, anonyymi aikuinen, 
jonka roolina on kuunnella ja kohdata 
chattiin tuleva nuori. Päivystäjän ei pi-
dä (eikä hän voi) ratkaista kaikkia nuo-
ren ongelmia, eikä hänen tarvitse olla 
mielenterveyden tai muiden keskuste-
luissa eteen tulevien aiheiden erityis-
asiantuntija. Koulutuksen aikana ja sen 
jälkeen on mahdollista tutustua erilai-
siin tukimateriaaleihin, joissa on yksi-
tyiskohtaisempaa tietoa keskusteluissa 
usein esiintyvistä aiheista.

Saattaisit sopia Sekasin- 
päivystäjäksi, jos:

 + sinua kiinnostaa tukea nuoria elä-
män haasteissa, muutoksissa ja 
kriiseissä

 + olet hyvä kohtaamaan ihmisiä ja 
osaat kuunnella

 + elämässäsi on tilaa antoisalle ja vä-
lillä haastavallekin henkisen tuen 
vapaaehtoistyölle

 + pärjäät yllättävissä tilanteissa: päi-
vystäjän työssä ei koskaan tiedä, 
mitä keskusteluissa tulee vastaan 
ja taito reagoida luovuutta käyttä-
en on ehdoton etu

Vapaaehtoisilta pyydämme:

 + aikuista asennetta
 + vakaata elämäntilannetta
 + perusymmärrystä mielenterveyden ja 
nuoruuden teemoista

 + kiinnostusta oppia verkkotukityön osaa-
jaksi

 + sitoutumista verkkotyön eettisiin peri-
aatteisiin

 + sitoutumista päivystämään säännölli-
sesti, omiin aikatauluihisi sopivalla ta-
valla

Mitä saat:

 + Merkityksellisiä kohtaamisia tärkeän ja 
tarpeellisen vapaaehtoistyön kautta

 + Ymmärrystä nykynuorten elämästä ja 
sen ilmiöistä, iloista ja suruista

 + Mukavia päivystystuokioita muiden va-
pareiden ja työntekijöiden kanssa

 + Onnistumisen ja omien taitojen kehitty-
misen kokemuksia

 + Kattavan peruskoulutuksen päivystyk-
seen ja mahdollisuuden suorittaa osan 
tai koko koulutuksen verkossa

 + Joustavat mahdollisuudet tehdä päivys-
tysvuoroja omien aikataulujen mukaan

 + Reaaliaikaista tukea päivystysvuorojen 
aikana Sekasin-tiimilta chat-alustalla tai 
oman järjestösi Sekasin-vastaavalta

 + Säännöllistä työnohjausta
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”Aikuisetkaan eivät aina  
tunnista väkivallan  
eri muotoja”
Rikosuhripäivystyksen Seinäjoen toimipisteen 
toiminnanohjaaja Tiina Autio on havainnut, 
että tilastojen mukaan nuorten vakavat väki-
vallan teot ovat lisääntyneet.

– Vakavat väkivallan teot ovat lisääntyneet 
kaikissa ikäryhmissä. Meillä RIKUssa asiak-
kaina on väkivallan uhreina nuoria eri syistä, 
mutta en pysty sanomaan, onko nuorten te-
kemä väkivalta lisääntynyt, koska tekijät ei-
vät ole kohderyhmäämme. Poliisin antamista 
haastatteluista näin voisi päätellä.

Väkivaltaa esiintyy eri muodoissa, mutta vä-
kivallan tunnistaminen vaihtelee.

– Aikuisetkaan eivät aina tunnista kaikkia vä-
kivallan eri muotoja. Esimerkiksi aika mones-
ti, kun käyn turvakodilla tapaamassa ihmistä, 
joka on kotona kokenut väkivaltaa, hän saat-
taa luetella nyrkillä lyömiset, mutta jättää 
kertomatta läpsimiset tai että on joutunut 
antamaan pankkitunnukset puolisolle. Lie-
vempää väkivaltaa, kuten henkistä tai talou-
dellista väkivaltaa, ei pidetä enää väkivaltana 
ollenkaan, kun väkivalta on ollut niin raakaa 
ja pitkäkestoista. Miten sitten lapsi tai nuo-
ri voi tunnistaa, että teko, johon yllytetään 
tai jonka kohteeksi on joutunut, on väkival-
taa? Oireilu kasvaa, mutta vanhemmat eivät 
aina tiedä, mistä se johtuu, koska aikuisille ei 
kaikkea kerrota.

Petokset ja huijaukset ovat lisääntyneet

Koronan myötä netin kautta tapahtuvat ri-
kokset, kuten petokset ja huijaukset ovat Au-
tion mukaan lisääntyneet.

– Lapsiin ja nuoriin kohdistuu netissä lähinnä 
seksuaalista hyväksikäyttö ja ns. groomingia 
eli houkuttelua seksuaalisiin tekoihin. Myös 
kiusaamista ja henkistä väkivaltaa tapahtuu 
netin kautta. Nuoret ovat paljon pelimaail-
massa, ja valitettavasti aikuiset ovat pihalla 
siitä maailmasta.

Autio kuvailee, että nuoret pelaavat ryhmissä 
ja käyttävät raakaa kielenkäyttöä. Tätä on jo 
pienilläkin lapsilla.

– Asiakkaanamme voi olla esimerkiksi van-
hempi, jonka lapsi on pelannut vanhemmille 
nuorille tai aikuisille tarkoitettua peliä. Hän-
tä on pyydetty riisumaan, ja sitten kuvaa le-
vitellään netissä. Lapsi ei uskalla kertoa, kun 
pelkää, ettei saa enää pelata sitä peliä. Van-
hempien ensimmäinen reaktio on äkkiä sul-
kea netti lapselta, ja lapselle kauheinta on, 
jos kaikki kaikki yhteydet kielletään.

Autio ottaa esille myös Tiktokin haastevilli-
tykset.

– Me aikuisethan emme tiedä, mitä on me-
neillään. Lapsilla taas ei ole arviointikykyä sii-
hen, onko sillä, joka haasteen käynnistää, 
hyvä tarkoitus.

Järeämpiä keinoja lainsäädännöllä

Muutama vuosi sitten RIKUn nuorille suunna-
tussa hankkeessa on luotu RIKU-chatti, jo-
ka kohdennettiin nuorille. Nuorille chatti on 
luontevampi paikka kysyä neuvoja. Hank-
keessa kehitettiin myös materiaalipaket-
ti, joka on ladattavissa ilmaiseksi opettajille, 
nuorisotyöntekijöille ja vapaaehtoisille nuor-
ten parissa toimiville. Paketin materiaalien 
avulla voidaan nuorten kanssa käsitellä esi-
merkiksi seurusteluväkivaltaan, seksuaali-
seen väkivaltaa liittyviä asioita ja sitä miten 
auttaa kaveria tai mistä voi pyytää apua.

– Hankkeen taustalla on tutkimus, jossa ky-
syttiin, kenelle nuori kertoisi, jos kohtaisi vä-
kivaltaa. Kävi ilmi, että suurin osa kertoisi 
kaverilleen. Moni asia menee eteenpäin vas-
ta sitten, kun tämä kaveri on puhunut jolle-
kin aikuiselle. 

Aution mukaan nuoria pitää tukea, että he 
osaavat toimia aktiivisesti avun hakemisessa.

RIKOSUHRIPÄIVYSTYS

❜❜ Kaverin rooli voi olla alulle pa-
neva voima siihen, että väkivallan 
kierre saadaan katkaistua. ❜❜
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– RIKUssa voi olla anonyymisti asiakkaana. 
Meiltä voi kysyä neuvoa chatissa. Mietin, että 
voisimmeko vielä kehittää jotain yhteistyötä 
SPR:llä esimerkiksi nuorisotoiminnan kaut-
ta tai voisiko hyödyntää verkkoa ja some-
alustoja? Olen aiemmin tehnyt myös nuorten 
projektien kanssa töitä, ja huomannut, et-
tä tehokkainta on, kun nuori saa itse kehittää 
palveluja. 

Yhteistyöstä tuore esimerkki on Seinäjoen 
RIKUssa SPR:n elokuisille kiltapäiville työs-
tetty tehtävärasti RIKUn materiaalipaketin 
pohjalta aiheesta Seksuaalista häirintää tai 
väkivaltaa kohdanneen henkilön kohtaami-
nen/auttaminen. 

– Tarjoamme tarvittaessa sidosryhmillemme 
myös koulutusta esimerkiksi rikosprosessista, 
RIKUn palveluista tai väkivallasta.

Autio miettii myös, miten saada järeämmät 
otteet vaikkapa eri nettipalvelujen tarjoajiin. 
Yksi esimerkki siitä, mitä on jo tehty, on tie-
tosuojalainsäädäntö EU-tasolla. 

– Vanhemmat eivät pysty kaiken aikaan val-
vomaan lasten ja nuorten tekemisiä. Vas-
tuuta voisi vierittää enemmän myös eri 
palvelualustojen tarjoajille netissä esimerkik-
si tuntuvat sanktiot, mikäli palvelun tarjoa-
ja ei ole tehnyt kaikkea voitavaa esimerkiksi 
ehkäistäkseen rikoksen tekemisen mahdollis-
tamisen palvelunsa kautta. Meillä kaikilla ai-
kuisella on velvollisuus reagoida ja puuttua 
heti, kun väkivallan rajat on ylitetty. Ennal-
ta ehkäisevä työ on tehokkainta. Tärkeää on, 
että aikuisilla säilyy keskusteluyhteys ja tun-
tuma nuorten maailmaa ja että nuoret tietä-
vät, kuka tai mikä taho voi auttaa, kun apua 
tarvitsee.

Erityisen vaativaa vapaaehtoistyötä

Autio on työskennellyt Seinäjoen toimipis-
teessä vuosia ainoana työntekijänä. Vuodesta 
2020 hänellä on ollut työparina Mirja Kallio. 
Autio voi työssään yhdistää aiemman moni-
puolisen työkokemuksensa  sosiaali- ja terve-
ysalalta sekä koulutus- ja projektitöistä.

– Tämä työ on itsenäistä ja omatoimista. Sii-
nä tarvitaan vuorovaikutustaitoja ja verkos-
toitumista.

RIKUn Seinäjoen yksikössä on noin 15 koulu-
tettua vapaaehtoista.

– Tämäntyyppinen vapaaehtoistyö määritel-
lään erityisen vaativaksi. Asiakasmäärät ovat 
kasvaneet, ja Seinäjoella on isoimpia asia-
kasmäärien kasvuja viime vuosilta. Valtakun-
nallisten suositusten mukaan me työntekijät 
teemme mahdollisimman vähän suoraa asia-
kastyötä, vaan pyrimme ohjaamaan asiak-
kaan vapaaehtoisellemme tukisuhteeseen 
tai järjestämme asiakkaalle vapaaehtoisem-
me lyhyelle keikalle tukihenkilöksi esimer-
kiksi poliisilaitokselle tai oikeudenistuntoon. 
Asiakas tulee aina RIKUn palvelupisteen asi-
akkuuteen ensin työntekijän kontaktoimana. 
Toiminnanohjaajina koordinoimme toimintaa 
ja olemme vahvasti vapaaehtoisten tukena. 

Osa vapaaehtoisista tekee puhelinpäivys-
tystyötä ja osa tukihenkilötyötä asiakkaiden 
kanssa. 

– Heille, jotka tekevät tukisuhdevapaaeh-
toistyötä, annamme tiivistä yksilöllistä am-
matillista ohjausta, ja puhelinpäivystäjämme 
saavat reaaliaikaista ohjausta päivystäes-
sään. Lisäksi heille on ammattilaisen purku-
keskustelut heti kunkin vuoronsa jälkeen. 
Meillä toiminanohjaajille kuuluu myös vuoro-
tella valtakunnallisissa palveluissamme oh-
jaamassa päivystäjiä ja tarvittaessa myös 
päivystämme. 

Tällä hetkellä RIKU järjestää Seinäjoen va-
paaehtoisilleen yhteisiä koko porukan Teams-
tapaamisia kaksi kertaa kuukaudessa ja 
kaksi kertaa vuodessa he tapaavat virkis-
täytymisen merkeissä. Vapaaehtoisilla on 
mahdollisuus hyödyntää lisäksi ulkopuolista 
työnohjausta.

Vapaaehtoiset ovat sitoutuneita ja useimmilla 
on vuosien kokemus.

– Meillä on hyvä vapaaehtoisten porukka. Yk-
si vapaaehtoisista on ollut mukana pian 10 
vuotta. Viimeisin kurssi Seinäjoella järjestet-
tiin syksyllä 2020 etänä Teamsilla ja Vaasassa 
etäkurssi oli keväällä 2021. RIKUn Seinäjoen 
ja Vaasan toiminnanohjaajat ovat toteutta-
neet kurssit yhteisvoimin. Lisäksi vapaaehtoi-
sille järjestetään täydennyskoulutusta kuusi 
kertaa vuodessa. Webinaarit ovat tulleet hy-
vin käyttöön koronan myötä ja osa webinaa-
reista tallennetaan, joten se helpottaa paljon 
täydennyskoulutusten järjestämistä.

Teksti: Outi Rantala

RIKOSUHRIPÄIVYSTYS
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Vaasan suomalainen osasto ja Vaasan ruot-
sinkielinen osasto (Vasa svenska avdelning) 
aloittivat keväällä 2021 yhteisen kertaluon-
teiseen avustamiseen suuntautuneen toimin-
nan nimeltään Arjen apu/ Hjälp i vardagen.

Vaasassa on aiemmin toiminut Pohjanmaan 
Yhdistysten koordinoima Keikka-apu-toi-
minta. Tämän toiminnan päättyessä Vaasan 
suomalainen osasto aloitti vastaavan toimin-
nan. Vapaaehtoisten joukko oli kuitenkin ai-
ka pieni, joten kaikkiin avustuspyyntöihin ei 
voitu vastata.

– Oli mahtavaa, kun Vasa svenska avdel-
ning ehdotti yhteistyötä. Osastojen vapaaeh-
toisvoimat yhdistämällä toimintaan tuli lisää 
vaikuttavuutta, kertoo osastokoordinaattori 
Kirsi Wik Vaasan suomalaisesta osastosta. 

Osastojen vapaaehtoiset auttavat ensisi-
jaisesti ikääntyneitä pienimuotoisissa teh-
tävissä, kuten esimerkiksi palohälyttimen 
pariston vaihtamisessa, tv-kanavien haussa, 
saattamisapuna lääkäri-, apteekki- tai muilla 
asiointireissuilla tai ulkoiluapuna.    

Molempien osastojen vapaaehtoisista on 
koottu yhteinen vapaaehtoisrinki. Molemmat 
osastot ottavat vastaan avustuspyyntöjä ja 
osastojen koordinaattorit ilmoittavat avus-
tuspyynnöt vapaaehtoisille.

– Tekemällä yhteistyötä osastojen kesken 
saimme rinkiin useamman vapaaehtoisen ja 
paremmat mahdollisuudet auttamiselle. Yh-
teistyö on sujunut hyvin ja on ilo saada teh-
dä avustamistyötä yhdessä, Wik sanoo.

Kertaluonteinen ystävätoiminta on 
helppoa ja vapaata

Vaasan suomalaisen osaston vapaaehtoi-
nen Seija Hakola on tehnyt vuosien varrella 
monenlaista vapaaehtoistyötä. Seija halu-
aa olla omalta osaltaan mukana auttamassa 
toisia. Seijaa houkutteli mukaan Arjen apu/ 
Hjälp i vardagen -toimintaan toiminnan help-
pous ja vapaus. 

– On hyvä, että avustustehtäviä voi ottaa 

LÄNSI-SUOMEN PIIR
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APUA ARKEEN KAHDELLA KIELELLÄ
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vastaan silloin kun itselle sopii. Avustusteh-
tävät rytmittävät eläkeläisen arkea ja lisäk-
si vapaaehtoistyön tekemisestä saa itsellekin 
hyvän mielen, Seija kertoo. 

Pirkko Nordström kuuluu puolestaan Va-
sa svenska avdelning -osastoon. Pirkko 
on jäänyt alkuvuodesta eläkkeelle ja liitty-
nyt SPR:ään. Pirkko tunsi ennestään Vaasan 
ruotsinkielisen osaston vapaaehtoisaktiivin 
Solveig Nylundin, joka koordinoi toimin-
taa ruotsinkielisellä puolella, ja Pirkko tu-
li hänen kauttaan mukaan tähän toimintaan. 
Eläkkeellä ollessaan Pirkolla on nyt aikaa ja 
jaksamista tehdä asioita. Arjen apu/ Hjälp i 
vardagen sopii hänelle hyvin, koska toimin-
nassa saa tavata uusia ihmisiä ja tuoda mie-
lihyvää ja voi auttaa. Eli siis win-win tilanne 
autettavien kanssa.

– Ei ole väliä onko asiakas suomen- vai ruot-
sinkielinen, on hyvä, että osastojen resursse-
ja käytetään ristiin, Pirkko sanoo.

Kertaluonteinen ystävätoiminta on yksi 
SPR:n ystävätoiminnan muoto. Monelle va-
paaehtoiselle kertaluonteinen avustustoimin-
ta sopii hyvin, sillä avustuskeikoille voi lähteä 
silloin, kun itselle sopii, eikä tarvitse sitoutua 
esimerkiksi säännöllisesti jatkuvaan toimin-
taan. Vapaaehtoiset saavat tarvittaessa tu-
kea, neuvontaa ja ohjausta osastolta. 

Uudet vapaaehtoiset ovat tervetulleita mu-
kaan toimintaan. Jos kiinnostuit vapaaeh-
toistoiminnasta Arjen apu/ Hjälp i vardagen 
-ryhmässä, niin yhteyttä voi ottaa joko Vaa-
san suomen- tai ruotsinkieliseen osastoon ja 
kerromme lisää – tervetuloa mukaan.

Teksti: Kirsi Wik

Apua arkeen  
kahdella kielellä

Seija Hakola saa 
vapaaehtoistoi-

minnasta itsekin 
hyvän mielen. 
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Olen aloittanut heinäkuun alussa Susanna 
Uusi-Pohjolan sijaisena piirin sosiaalisen hy-
vinvoinnin päällikkönä. Sijaisuuteni kestää 
vuoden 2022 loppuun.

Olen 36-vuotias valtiotieteilijä ja asun täl-
lä hetkellä perheeni kanssa Jämsässä. Toimin 
syksyyn 2020 saakka Jämsän vastaanot-
tokeskuksen johtajana ja tähän työhön 
Länsi-Suomen piiriin tulen suoraan Kristii-
nankaupungin terveysaseman yhteisyhtiön 
palvelupäällikön paikalta. Tulen työskentele-
mään Jyväskylän toimistolla, mutta luvassa 
on toki myös maakuntamatkailua.

Olen ehtinyt tekemään aika monenlaista työ-
urani aikana, mutta mukavimpia töitä ovat 
aina olleet ne, joissa saa tutustua mah-
dollisimman moneen ihmiseen. Tartun in-
nokkaasti uusiin mahdollisuuksiin, ja olen 
mielelläni mukana pohtimassa toiminnan ke-
hittämistä. Kun toivottavasti syksyn myötä 
koronatilanne helpottaa, pääsen tutustu-
maan Länsi-Suomen piirin paikallistoimintaan 
laajemminkin. SPR on minulle uusi työnanta-
jana, mutta vapaaehtoistyö on muuten tut-
tua.

Minulla on savolaiset sukujuuret eli puhet-
ta kyllä riittää. Tarvittaessa muillakin kielillä 
kuin suomeksi. Tavataan pian!

Emma Selenius
sosiaalisen hyvinvoinnin päällikkö 
p. 040 143 1255

Sosiaalisen hyvinvoinnin 
päällikön sijaisena  
Emma Selenius

Miehiä kaivattaisiin lisää 
verenluovuttajiksi

Suomessa tarvitaan joka arkipäivä noin 800 
verenluovuttajan apua. Verivalmisteita tarvi-
taan esimerkiksi leikkauspotilaiden ja onnet-
tomuusuhrien hoitoon. Luovuttamalla verta 
voi pelastaa toisen ihmisen hengen. 

Verenluovuttajista on valtaosa naisia, näin 
myös Keski-Suomessa, jossa luovuttajista 
on tällä hetkellä naisia 60 prosenttia ja mie-
hiä 40.

– Olemme miettineet mistä tämä johtuu ja 
miten saisimme myös miehet innostumaan 
luovuttamisesta, kertoo Jyväskylän Veripal-
velutoimiston esimies Liisa Romo.

Romo korostaa, että kyse ei ole siitä, että 
naisia luovuttajina jotenkin väheksyttäisiin. 
Asiaa on vain yleisesti pohdittu, kun luovut-
tajista tehtyjä tilastoja on tutkittu.  

Naisella hemoglobiinin pitää olla vähintään 
125, jotta verta voi luovuttaa. Miesten he-
moglobiinin alaraja verenluovutukselle on 
135. Miehet voivat luovuttaa verta 61 vuoro-
kauden välein ja naiset 91 vuorokauden vä-
lein.

– Nykyään alle 26-vuotiaita naisia ohjeiste-
taan luovuttamaan vain kerran vuodessa, 
koska nuoret naiset ovat alttiimpia raudan-
puutteelle, Romo sanoo. 

Jyväskylän Veripalvelutoimistoon voi tulla 
luovuttamaan verta ajanvarauksella. 

– Korona-ajan perintönä olemme päättäneet, 
että ajanvarauksella toimitaan jatkossakin. 
Toki pääsee luovuttamaan ilmankin ajanva-
rausta, jos meillä on hiljaista, Romo jatkaa.

Verenluovutukseen liittyviä ohjeita ja  
lisätietoja löytyy Veripalvelun sivulta: 
veripalvelu.fi/verenluovutus/ 
sinua-tarvitaan/

Teksti ja kuva:  
Erja Salmela

VERIPALVELU/ EMMA
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Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vapaa-
ehtoinen Sanna Sinkkonen on innokas li-
paskerääjä ja hän osallistuukin vuosittain 
Nälkäpäivä-, Nenäpäivä- ja Hyvä Joulumie-
li -keräyksiin. Lisäksi Sanna suuntaa kadulle 
lippaan kanssa aina, kun apua tarvitaan jos-
sain. Tämänkin haastattelun jälkeen Sanna 
on lähdössä keräämään rahaa Myanmarin hä-
täapukeräykseen. 

Sanna asuu Jyväskylässä Lutakossa, joten 
kaupungille on lyhyt matka ja keräämään 
pääsee helposti. Jyväskylän osastossa San-
na on toiminut viiden vuoden ajan. Punaisen 
Ristin toiminnassa hän on ollut mukana jo 
1990-luvulta lähtien.

Sanna kannustaa ihmisiä paitsi tarttumaan 
rohkeasti keräyslippaaseen myös tutustu-
maan Punaisen Ristin ystävätoimintaan. San-
nalla nämä kaksi toimintamuotoa yhdistyvät 
hienosti. Sannan kokemuksen mukaan kau-
pungilla näkee paljon yksinäisiä ihmisiä. 
Sanna on saanut ystäviä, jotka tulevat kerto-
maan kuulumisia muutenkin. 

– Ihmiset tulevat juttelemaan, vaikka muka-
nani ei ole lipastakaan, kun olen jo niin tuttu, 
Sanna kertoo hymyillen.

– Suurin osa ihmisistä on positiivisella mie-
lellä. Joskus kuitenkin joku purkaa huonoa 
päivää lipaskerääjälle. Tästä saa kuitenkin it-

sekin paljon, kun tapaa ihmisiä ja voi tehdä 
jotain hyvää.

Sannalla on ystävävälityksen kautta 77-vuoti-
as oma ystävä, jonka kanssa hän on korona-
aikana jutellut puhelimessa säännöllisesti.

– Toivottavasti syksyllä pääsemme myös ta-
paamaan, kun emme ole koronan vuoksi 
tavanneet kasvokkain vielä ollenkaan. Van-
hemmilla ihmisillä on paljon sellaista elämän-
kokemusta mikä meiltä nuoremmilta puuttuu 
ja heidän kanssaan on mukava jutella.

Sanna kävi ennen koronaa myös Salmirannan 
vastaanottokeskuksen naisten ryhmässä oh-
jaajana.

– Maahanmuuttajille on tärkeää saada suo-
malaisia ystäviä ja oppia meidän kulttuuriam-
me. Meidänkin on hyvä tietää jotain heistä. 
Se vähentää ennakkoluuloja ja pelkoja, joita 
turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuut-
tajia kohtaan tunnetaan.

Syyskuussa järjestettävä Nälkäpäivä-keräys 
saa Sannan taas kadulle lippaan kanssa, sa-
malla voi keskustella ihmisten kanssa ja ker-
toa Punaisen Ristin tärkeästä työstä.

– Kannattaa ottaa Punaisen Ristin paikallis-
osaston keräysjohtajaan yhteyttä, häneltä voi 
kysyä tarkempia ohjeita ja saa lippaan sekä 
keräysliivin. 

Lipaskerääjän olisi hyvä tietää kulloisesta-
kin keräyksestä perusasioita, kuten minne 
kerätyt varat menevät ja mitä niillä saadaan 
hankittua, jotta osaa kertoa kysyjille oikeaa 
tietoa.

– Osa kyselee hyvinkin tarkkaan. Hyvä Jou-
lumieli-keräyksessä on selkeä kohderyhmä, 
mutta esimerkiksi katastrofirahastosta on eh-
kä vaikeampaa kertoa, Sanna pohtii.

– Jos saa yhdenkin ihmisen päivän pelastet-
tua niin hyvä juttu.

Teksti ja kuva: Erja Salmela

SANNA

Sannalla on aina aikaa jutella
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Ystävätoimintaa tiiminä ja huumorilla 
Punaisen Ristin ystävätoiminta on saanut 
Jämsän seudulla uutta virtaa kahden osas-
ton, Jämsän ja Jämsänkosken, yhdistyttyä 
vuonna 2020. Punaisen Ristin Jämsän osas-
ton ystävävälittäjätiimin vapaaehtoiset Arja 
Airevuo, Eija Saharinen ja Terttu Laak-
sonen vastaavat osaston ystävätoiminnasta. 
Jämsän osaston ystävävälityksellä on oma 
puhelinnumero, johon voi soittaa päivystys-
aikoina.

– Ystävävälitystiimi on tosi hyvä. Silloin yh-
den ihmisen ei tarvitse tehdä kaikkea tai päi-
vystää koko ajan, kolmikko kuvailee.

Tällä hetkellä Jämsän osastossa on 40 va-
paaehtoista ystävää. Korona on tietysti 
vaikuttanut toimintaan ja esimerkiksi kas-
vokkaiset tapaamiset ovat olleet tauolla. 
Mutta nyt on osaston ystävävälitystiimin kat-
se suunnattu tulevaisuuteen ja ensi syksyyn.

– Syksyllä on tarkoitus järjestää ystävätoi-
minnan koulutus ja muutakin toimintaa on 
luvassa. Suunnitteilla on esimerkiksi yhteis-
työtä Hyvinvointitorin kanssa, Eija kertoo.

Jämsän osaston ystävätoiminnan kautta voi 
myös osallistua kertaluonteiseen ystävätoi-
mintaan.

– Vapaaehtoinen voi lähteä mukaan esimer-
kiksi lääkäriin tai muille asioille. Meillä on jo 
muutama keikka ollutkin, Arja kertoo.

Ystävätoiminnasta saa hyvän mielen

Arjalla, Eijalla ja Tertulla on myös jokaisella 
oma ystävä, jonka luona he käyvät. Koronan 
aikana on pidetty yhteyttä puhelimitse, mut-
ta nyt on pikkuhiljaa myös alettu tapailla.

–  Ystävätoiminnasta saa hyvän mielen ja 
toiminta antaa enemmän kuin ottaa, Arja tii-
vistää.

– Ja tässä tutustuu uusiin ihmisiin, Terttu 
jatkaa.

Ystävätoiminnassa tärkeintä on läsnäolo ja 
toisen ihmisen kuunteleminen. Ystäväparit 
voivat kahvitella, käydä vaikka museoissa tai 
ulkoilla.

– Minulla on koira, josta ystävänikin tykkää 
ja käymmekin yhdessä lenkillä, Eija kertoo.

Arja on ollut mukana Punaisen Ristin toimin-
nassa kolme vuotta.

– Olin aluksi vapaaehtoisena Jämsänkosken 
Terveyspisteellä ja sitten innostuin myös ys-

YSTÄVÄTOIMINTAA JÄMSÄ

Eija Saharinen (vas.), Arja Airevuo ja Terttu Laaksonen kannustavat mukaan ystävätoimintaan.
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tävätoiminnasta. Terveyspisteellä olen toki 
mukana vieläkin. 

– Minä kävin ensin ystävätoiminnan kurssin 
ja siitä sitten tulin mukaan kolmisen vuotta 
sitten, Eija puolestaan kertoo.

Kolmikon varsinainen konkari on Terttu, joka 
on ollut Punaisen Ristin aktiivinen vapaaeh-
toinen jo kymmenen vuoden ajan.

– Heti kun pääsin eläkkeelle, niin aloitin va-
paaehtoisena ja kaikkea on tullut tehtyä, 
Terttu muistelee nauraen. 

Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaeh-
toiset ovat aina koulutettuja. Vapaaehtoisille 
järjestetään myös erilaisia vertaistukitapaa-
misia. 

– Ystävätoimintaa tarvitaan ja vapaaehtoiset 
ovat tärkeitä. Mitään erikoistaitoja ei tarvita 
ja huumorilla pärjää joka tilanteessa, kolmik-
ko kannustaa.

Teksti ja kuvat: Erja Salmela 

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

YSTÄVÄTOIMINTAA JÄMSÄ/ KAVERITAITOJA

Jämsän osasto
• Vuonna 2020 Jämsän ja Jämsänkos-

ken osastojen yhdistyminen (mo-
lemmat osastot perustettu vuonna 
1950)

• Jäseniä 471, puheenjohtaja  
Hannu Ahonen

• Toiminta: ensiapupäivystykset, 
ystävätoiminta, kotimaan apu, 
terveyspiste, Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun (Vapepan) toimintaan 
osallistuminen, Veripalvelua avusta-
va toiminta, keräyksetTerttu Laaksonen (vas.), Eija Saharinen ja Arja Airevuo 

Jämsän osaston tilojen edessä. 

Nuorten ystävätoiminnan tueksi kehitettyä 
Kaveritaitoja-ohjelmaa (punainenristi.fi/
kaveritaitoja) on päästy pilotoimaan sekä 
ystäväparitoiminnassa että ryhmissä. Vapaa-
ehtoisten ohjaamat valtakunnalliset verk-
koryhmät alle 18-vuotiaille nuorille ja yli 
18-vuotille nuorille aikuisille toteutettiin ke-
väällä. Seuraavat verkkoryhmät käynnistyvät 
jälleen lokakuussa. 

Vapaaehtoisten ja osallistujien antama palau-
te ryhmistä oli erittäin positiivista. Toiveissa 
on myös kasvokkaisten ryhmien käynnis-
tyminen eri paikkakunnille. Mikäli osaston-
ne on kiinnostunut Kaveritaitoja-ohjelman 
hyödyntämisestä, tervetuloa torstaina 
16.9. järjestettävään Kaveritaitoja-ohjel-

ma osana ystävätoimintaa -Teams-koulu-
tukseen: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/11546 

Mikäli osastossanne on kiinnostusta yleensä 
nuorten ystävätoiminnan kehittämiseen, voi-
daan ystävätoiminnan peruskursseja järjes-
tää myös nuorten ystäväksi -painotuksella. 
Myös ystävävälittäjäkoulutuksia järjestetään 
tarvittaessa nuoriin keskittyen.

Lisätiedot:
Anja Saksola
anja.saksola@redcross.fi
p. 040 702 9706

Kaveritaitoja-ohjelma ja  
nuorten ystävätoiminta
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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: vapaaehtoi-
set.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: 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
erja.salmela@redcross.fi 
p.040 627 8810

YSTÄVÄTOIMINTAA

Ystävätoiminnan koulutukset 
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ITSENÄISTYMISEN TUKI 

Sulje hetkeksi silmät ja palaa aikaan, jolloin 
aikuisuuden kynnyksellä olit muuttamassa 
ensimmäistä kertaa omaan kotiin tai opiskeli-
ja-asuntoon. Mitkä muistot nousevat päällim-
mäisenä mieleesi?

Itsenäistyminen on muutosvaihe, johon liit-
tyy iloa, innostusta ja unelmia. Samalla se 
tuo nuoren elämään uusia velvoitteita ja vas-
tuita. Uudelle paikkakunnalle muutto saattaa 
nostaa pintaan myös yksinäisyyden koke-
muksia. Yhteiskuntamme on tänään monella 
tapaa pirstaleinen ja nuoret ovat jatkuvas-
ti erilaisten valintojen pakkojen ja mahdolli-
suuksien äärellä. On tärkeää, että jokaisella 
nuorella on mahdollisuus saada turvallisia ai-
kuisia tai vertaisi tueksi tähän ilon ja joskus 
myös haasteiden täyttämään elämänvaihee-
seen. 

Koulutus antaa valmiudet  
itsenäistymisen tukeen

Suomen Punainen Risti kouluttaa vapaaeh-
toisia tukikummeja itsenäistymisen tueksi 
18-25-vuotiaille nuorille aikuisille. Länsi-Suo-
men piirissä koulutukset järjestetään syys-
lokakuussa Jyväskylässä, Seinäjoella ja 
verkkokoulutuksena. Koulutukseen osallis-
tumisen edellytyksenä on suoritettu ystävä-
toiminnan peruskurssi. Tukikummi-koulutus 
antaa vapaaehtoisille valmiuden toimia nuor-
ten aikuisten parissa ja tukena itsenäistymi-
sen elämänvaiheessa. Tukikummi voi toimia 
lisäksi ryhmänohjaajana itsenäistymisen tu-
en ryhmissä. Koulutukseen voivat osallistua 
myös 18-25-vuotiaat nuoret aikuiset, jotka 
haluavat toimia itsenäistymisen tuen vertais-
tukikummeina. 

Tukikummi ja nuori tapaavat 1-4 kertaa kuu-
kaudessa. Tapaamisia voidaan toteuttaa 
myös etätapaamisina kännykän tai tietoko-
neen välityksellä. Tukikummilla ja nuorella on 
käytössä 15 euron kuukausittainen toimin-
taraha, joka mahdollistaa esimerkiksi kahvi-
lassa käyntejä tai harrastuksiin tutustumista. 
Monella nuorella aikuisella taloudellinen ti-
lanne estää itseä kiinnostavaan toimintaan 
osallistumisen vapaa-ajallaan. Toimintaraha 
mahdollistaa osaltaan nuoren toiveiden mu-
kaisen toiminnan. 

Eteenpäin-hanke tukikummitoimintaa 
kehittämässä

Tukikummeja koulutetaan osana Punaisen 
Ristin Nuorten turvatalojen koordinoimaa 
Eteenpäin-hanketta. Hankkeen tavoitteena 
on vahvistaa nuorten aikuisten hyvinvointia 
ja arjen taitoja sekä luoda valtakunnalli-
nen itsenäistymisen tuen malli, joka hyödyn-
tää kasvokkaisia ja digitaalisia menetelmiä ja 
ympäristöjä. Nuorten turvatalojen ja Länsi-
Suomen piirin lisäksi hankkeessa ovat muka-
na Lapin piiri sekä Diakonissalaitoksen Vamos 
nuorten palvelut Jyväskylässä ja Rovaniemel-
lä. Lisätietoja hankkeesta ja itsenäistymisen 
tuesta voi lukea piirin kotisivuilta. 

Milla Ukkonen
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Eteenpäin-hanke
milla.ukkonen@redcross.fi
040 620 7754

Itsenäistymisen tuen Länsi-Suomen piirin työntekijä 
Milla Ukkonen ja Jyväskylän Vamos nuorten palveluiden 
työntekijä Kim Hokkanen. 

Tukikummiksi Itsenäistyvälle nuorelle

Tukikummi-koulutukset
Ilmoittautuminen ja lisätiedot OMA Pu-
naisessa Ristissä: vapaaehtoiset.pu-
nainenristi.fi

+ Jyväskylä lauantai 18.9.2021  
klo 10-16

+ Seinäjoki syys-lokakuussa  
(päivämäärä ilmoitetaan Oma:ssa)

+ Verkkokoulutus keskiviikko 
6.10.2021 klo 17-20

Ku
va: A

ki R
an

tala
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Salmirannan vastaanottokeskuksen johtajana 
aloitti helmikuun alussa Tomi Martikainen. 
Martikainen on tyytyväinen Salmirannan hy-
vää henkeen ja sujuvaan arkeen.

– Tänne on ollut helppo tulla ja itse koen työ-
yhteisön hyvänä. Hommat sujuvat hyvin ja 
henkilökunta on ammattimaista ja osaa työn-
sä, Martikainen kiittelee.

Martikaisella on aikaisempaa kokemusta vas-
taanottokeskustoiminnasta Kontiolahden ja 
Lieksan vastaanottokeskuksista. Martikainen 
toimi Lieksassa muun muassa kotoutumis-
koulutuksen opettajana sekä vastaanotto-
keskuksen johtajana. Mielenkiintoinen työ toi 
miehen Pohjois-Karjalasta Keski- Suomeen.

– Asun vakituisesti Joensuussa vaimon kans-
sa ja täällä Jyväskylässä on reissukämppä, 
jossa asun viikolla. 

Salmirannan vastaanottokeskuksen kirjoilla 
on tällä hetkellä parisen sataa henkilöä: noin 
sata asuu itse vastaanottokeskuksessa ja vä-
hän alle sata asuu muualla. Korona-aika on 
tuonut omat haasteensa myös vastaanotto-
keskustoimintaan, mutta tilanne on kaiken 
kaikkiaan pysynyt Jyväskylässä hyvänä.

– Täällä selvittiin vähällä tartuntojen mää-
rässä, mutta tietysti meillä on noudatettu 
tarkasti varotoimenpiteitä. Käsidesit ja mas-
kit ovat olleet käytössä. Lisäksi vierailijoiden 
määrää on rajoitettu sekä lähikontakteja väl-
tetty, Martikainen kuvailee.

– Helpottaa, kun asukkailla on omat asunnot, 
joihin pääsee ulkokautta. Täällä ei olla niin 
laitosmaisessa ympäristössä kuin monessa 
muussa paikassa eikä asukkaiden ole tarvin-
nut käyttää yhteisiä tiloja, vaan he ovat voi-
neet seurustella omissa asunnoissaan.

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

SALMIRANTA

Salmirannassa tehdään töitä hyvässä hengessä
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Faktaa vastaanottokeskuksista

• Salmirannan vastaanottokeskus on aloittanut toimintansa Jyväskylässä marraskuussa 
2015. Vastaanottokeskuksella tarkoitetaan paikkaa, johon kansainvälistä suojelua 
hakeva ja tilapäistä suojelua saava majoitetaan ja joka järjestää kansainvälistä 
suojelua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan vastaanottopalvelut.

• Asiakkaana turvapaikanhakija

• Toimii osana Migrin (Maahanmuuttoviraston) vastaanottojärjestelmää

• Laajamittaisen maahantulon valmius ja varautuminen

• Perustuu toimeksiantosopimukseen piirin ja Migrin välillä

> Migri vastaa toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta

> Toimintaa säätelee vastaanottolaki, hallintolaki ja hallintolainkäyttölaki

> Vastaanottokeskus järjestää asiakkaille vastaanottolain mukaiset 
vastaanottopalvelut: majoitus, sosiaali -ja terveyspalvelut, tulkkauspalvelu, 
vastaanottoraha, työ- ja opintotoiminta, vapaaehtoisen paluun ohjaus ja neuvonta

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

SALMIRANTA

Vapaa-ajallaan Martikainen tunnustautuu ur-
heilun ja kulttuurin ystäväksi.

– Tykkään liikkumisesta ja normaaliolosuh-
teissa etenkin joukkueurheilu on lähellä sy-
däntä. Näinä aikoina myös kirja on kätevä. 
Sain edellisestä työpaikasta läksiäislahjaksi 
lahjakortin Jyväskylän kaupunginteatteriin, jo-
ten odotan jo, että pääsen käyttämään sen.

Syksyn tapahtumista Martikainen nostaa 
esiin Punaisen Ristin ja Vapepan HILLA 21 
-valmiustapahtuman syyskuussa.

– Siellä on esillä myös laajamittaiseen maa-
hantuloon liittyviä valmiusasioita, esimerkiksi 
hätämajoitus- ja vastaanottotoiminnan har-
joittelua ja olen mukana tapahtumassa, Mar-
tikainen kertoo.

Teksti ja kuva: Erja Salmela
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HUOMIONOSOITUKSET 

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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OSASTOT 70 VUOTTA

70 vuotta täyttäneet / täyttävät osastot
Kiitos paikallisesta korvaamattoman tärkeästä auttamistyöstä ja onnittelut kaikille 70-vuoden 
merkkipaalun saavuttaville osastoille! Länsi-Suomen piirin osastoista 28 on perustettu vuon-
na 1950 ja 27 on perustettu 1951

Vuonna 1950 Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto eriytyivät omiksi 
järjestöikseen toimittuaan yhdessä 1920-luvun puolivälistä alkaen.

Aktiivinen auttamistyö, varainkeruu ja veripalvelun käynnistäminen edellyttivät Suomen Pu-
naiselta Ristiltä tehokkaasti toimivaa omaa paikallisverkostoa. Sen rakentamiseksi 1950 
toteutettiin sääntöuudistus. Yksi sääntöuudistuksen tavoite oli saada oma paikallisosasto jo-
kaiseen Suomen kuntaan.

Sääntöuudistus osui napakymppiin. Kolmessa vuodessa päästiin jo 548 osastoon ja yli 100 
000 jäseneen. 1950-luvulla Suomen Punaisen Ristin pääteemoja olivat mm. avun ja ystävien 
saaminen vanhuksille, nuorisotoiminta, johon kuului mm. uimaopetus sekä uusien ensiapu-
ryhmien perustaminen. Osastojen perustaminen paransi merkittävästi auttamisvalmiutta ja 
monipuolisti Punaisen Ristin toimintaa Suomessa.

Vuonna 1950 ja 1951 perustettiin seuraavat osastot:

OSASTO

SPR Alajärven osasto 28.12.1950

SPR Alavuden osasto 24.2.1951

SPR Evijärven osasto 12.6.1950

SPR Haapamäki-Pihlajaveden osasto 6.2.1951

SPR Hankasalmen osasto 14.9.1951

SPR Himangan osasto 22.2.1951

SPR Härmäin osasto 18.10.1950

SPR Ilmajoen osasto 31.10.1950

SPR Isojoen osasto 17.11.1950

SPR Isokyrön osasto 5.4.1951

SPR Jalasjärven osasto 10.1.1950

SPR Joutsan-Luhangan-Toivakan osasto 26.9.1950

SPR Jurvan osasto 23.10.1950

SPR Jyväskylän osasto 11.2.1950

SPR Jämsän osasto 11.8.1950

SPR Kannonkosken osasto 18.2.1951

SPR Kannuksen osasto 5.9.1951

SPR Karstulan osasto 26.11.1950

SPR Kauhajoen osasto 15.2.1951

SPR Kauhavan osasto 27.11.1950

PERUSTAMISPVM
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OSASTO

SPR Kaustisen osasto 26.10.1950

SPR Keuruun osasto 12.4.1950

SPR Kinnulan osasto 16.10.1950

SPR Kivijärven osasto 28.6.1951

SPR Kokkolan osasto 25.1.1951

SPR Konneveden osasto 10.9.1951

SPR Korpilahden osasto 11.9.1950

SPR Kouran osasto 15.10.1951

SPR Kuortaneen osasto 18.12.1950

SPR Kurikan osasto 13.11.1950

SPR Kyyjärven osasto 29.10.1950

SPR Laihian osasto 1.10.1951

SPR Lappajärven osasto 18.2.1951

SPR Lapuan osasto 26.1.1951

SPR Lehtimäen osasto 6.11.1951

SPR Leivonmäen osasto 26.9.1950

SPR Lohtajan osasto 20.11.1950

SPR Muuramen osasto 11.9.1950

SPR Perhon osasto 30.10.1950

SPR Petäjäveden osasto 19.12.1950

SPR Pihtiputaan osasto 28.9.1951

SPR Saarijärven osasto 27.11.1951

SPR Seinäjoen osasto 21.11.1951

SPR Soinin osasto 3.1.1951

SPR Suolahden osasto 15.12.1950

SPR Teuvan osasto 18.2.1951

SPR Toholammin osasto 6.7.1951

SPR Uuraisten osasto 18.12.1950

SPR Vaasa suom. osasto 20.2.1951

SPR Viitasaaren osasto 3.8.1951

SPR Vimpelin osasto 17.11.1950

SPR Vähäkyrön osasto 20.10.1950

SPR Ylistaron osasto 26.4.1951

SPR Ähtärin osasto 25.2.1951

SPR Äänekosken osasto 16.3.1951

Teksti: Tero Hintsa.
Lähde: Punaisen Ristin nettisivut ja Länsi-Suomen piirin arkisto.

PERUSTAMISPVM
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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 
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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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KOULUTUS / TAPAHTUMA AIKA PAIKKA

ELOKUU 

Koulu- ja oppilaitoslaitosyhteistyön yhdys- 
henkilöiden valtakunnallinen etätapaaminen 19.8. Teams 

Ollikkalan messut 20.-21.8. Kannus

Etsinnän peruskurssi 21.8. Jyväskylä 

Etsintäharjoitus 22.8. Jyväskylä

Ea-3 25.-29.8. Ähtäri 

Ystävätoiminnan peruskurssi - ystäväksi nuorelle 26.8.  Teams 

Etsinnän peruskurssi Karstula 

Etsinnän peruskurssi 29.8. Jyväskylä 

Piirin valmiusryhmän koulutusilta 30.8. Teams 

Lakeuden paikallistoimikunnan kokous 31.8. Seinäjoki

Keski-Pohjanmaan paikallistoimikunnan kokous 31.8. Keski-Pohjanmaa

Piirin valmiusryhmän koulutusilta 30.8. Teams

Lakeuden paikallistoimikunnan kokous 31.8. Seinäjoki

Keski-Pohjanmaan paikallistoimikunnan kokous 31.8. Keski-Pohjanmaa

SYYSKUU

Itsenäistymisen tuen tukikummi -koulutus Avoin Seinäjoki 

Piirin vuosikokous 4.9. Seinäjoki 

Jämsä-Keuruun paikallistoimikunnan kokous 6.9. 

Ensiapuryhmänjohtajien (+vararj:t) RJ-ilta  
(Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi) 7.9. Teams 

EVY-kurssi alkaa 8.9. Teams 

Ensiapuryhmänjohtajien (+vararj:t) RJ-ilta  
(Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) 9.9. Teams 

Ystävätoiminnan peruskurssi - ystäväksi nuorelle 9.9. Jyväskylä 

Kaveritaitoja-ohjelma osana ystävätoimintaa 16.9. Teams 

Vapepan peruskurssi 17.9. Kauhava 

Ystävätoiminnan perus- ja jatkokurssi 17.-18.9. Jyväskylä

Ensiapupäivystäjän peruskurssi (osa 1) 18.9. Seinäjoki 

Etsintäkurssi 18.9. Kauhava 

Itsenäistymisen tuen tukikummi -koulutus 18.9. Jyväskylä 

Henkisen tuen peruskurssi 18.9. Kauhava 

Kotoutumisen tukena 21.9. Jyväskylä 

TAPAHTUMAKALENTERI 2021

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

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I
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LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

TAPAHTUMAKALENTERI

Ystävätoiminnan peruskurssi 21.9. Jämsä

Ystävätoiminnan peruskurssi 23.9. Kokkola 

Taajamaetsintäharjoitus 23.9. Lapua 

Vankilavierailijakoulutus 25.9. Jyväskylä

Etsintäkurssi 25.9. Ilmajoki

LOKAKUU

EVY-kurssi (vain Keski-Suomen osallistujille) 1.10. Jyväskylä

EVY-kurssi (vain Keski-Suomen osallistujille) 2.10. Jyväskylä

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa1) 2.10. Jyväskylä

Itsenäistymisen tuen tukikummi -koulutus 6.10. Teams

Piirin valmusryhmän koulutusilta 7.10. Teams

EVY-kurssi (vain Pohjanmaan osallistujille) 8.10. Seinäjoki

EVY-kurssi (vain Pohjanmaan osallistujille) 9.10. Seinäjoki

Ensiapupäivystyksen peruskurssi 9.-10.10. Seinäjoki

Toimikuntatapaaminen 9.10. Jyväskylä

Toimikuntatapaaminen 10.10. 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.

EVY-kurssi (HUOM. Molempien kurssien osallistujille) 6.-7.11. Ähtäri

Vapepa-valmiusryhmän tapaaminen 11.11. Jyväskylä

Ryhmänjohtajakurssi 13.11. Lapua

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
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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.
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