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PÄÄKIRJOITUS 1.11.2021

Yhteisellä matkalla
Oli syksyisen harmaa ilma, kun saavuin alkuillasta Laihialle. Tuuli vih-
moi märkää auton tuulilasiin ja maa oli keltaisenaan jo useita päi-
viä sitten tippuneista, osittain mädäntyneistä lehdistä. Joku saattaa 
nauttia näistä loppusyksyn viileistä ja harmaista päivistä, mutta au-
toa paljon ajavalle ne ovat joskus raskaita. Maisema alkaa olla kaik-
kialla samaa harmaata ja kohta on taas vaikea osua valoisalla ajalla 
tien päälle. Sitten harmauden keskelle piirtyi jotain aivan päinvastais-
ta. Punainen risti. Tai itse asiassa useampia punaisia ristejä. Olin tullut 
Laihialle osaston vuosijuhlaan, mutta en osannut odottaa näin komeaa 
vastaanottoa. Punaisen Ristin lippu liehui tangossa, pihaan pystytettyä 
telttaa koristivat järjestön tunnukset ja sen ympärillä hyöri punaisiin 
päivystysasuihin sonnustautuneita, hymyileviä ihmisiä. Kun astuin au-
tosta ulos, nenääni leijaili vielä paistetun makkaran tuoksua, joka oli 
houkutellut paikalle myös pyörillään vaeltelevan yläkouluikäisen poi-
kaporukan. Tämä luokseen kutsuva ja lämmin tunnelma jatkui sisälle Ristipirttiin, osaston omaan 
toimitilaan asti. Pirtissä minut otettiin iloisesti vastaan ja ladattiin vielä houkutteleva annos kakkua 
ja kahvia nenän eteen. 

1920-luvun puolivälistä alkaen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti toimi-
vat yhtenä järjestönä. MLL oli työskennellyt laaja-alaisesti sosiaalihuollon parissa, kun taas SPR 
oli suuntautunut enemmän terveydenhuoltoon kotimaan toiminnassaan. Toisen maailmansodan 
jälkeen molempien järjestöjen tehtäväkentät näyttivät avartuvan uusiin mittoihin. Punainen Ris-
ti pyrki kasvamaan kansalaisjärjestönä, ja Veripalvelun aloittaminen edellytti järjestöltä lisäksi 
tehokkaasti toimivaa omaa paikallisverkostoa. Niinpä vuonna 1950 järjestöjen tiet erosivat toisis-
taan. Tästä alkaen Mannerheimin Lastensuojeluliitto keskittyi erityisesti lasten olojen parantami-
seen, kun taas Punainen Risti paneutui muihin sosiaali- ja terveydenhuollon asioihin.

Ero Mannerheimin Lastensuojeluliitosta edellytti oman osastoverkoston luomista Punaiselle Ristille. 
Niinpä asia mahdollistettiin sääntöuudistuksella heti vuonna 1950 ja tavoitteeksi asetettiin osas-
ton perustaminen jokaiseen kuntaan. Osastoja perustettiinkin 1950-luvun alussa kovalla vauhdilla 
ja vuoden 1953 lopulla osastoja oli jo 548 ja jäsenmäärä ylitti ensimmäisen kerran 100 000 jäse-
nen rajan. Tämä tarkoittaa, että suurin osa nykyisistäkin osastoista on perustettu tuona ajanjak-
sona ja tämä taas tarkoittaa 70-vuotissyntymäpäiviä ympäri piirin ja maan. Laihia on yksi tuona 
aikana perustetuista osastoista. Juhlassakin esillä olleessa perustamisasiakirjassa komeilee: ”Me 
allekirjoittaneet hyvämaineiset Suomen kansalaiset, jotka haluamme toimia Punaisen Ristin tar-
koitusperien toteuttamiseksi, perustamme täten Suomen Punaisen Ristin Laihian osaston…” Al-
lekirjoittaneita tuolla sopimuksella on 29 ja joukkoon mahtuu niin pankkiiria ja apteekkaria kuin 
maisteria ja rouvaakin. 

Oli sydäntä lämmittävää istua yhdessä iltaa ja katsoa niin osaston peruutuspeiliin kuin ulos tuuli-
lasista tähän hetkeenkin. Jokaisen 1950-luvulla perustetun osaston vaiheisiin kuuluu varmasti niin 
ylä- ja alamäkiä kuin jyrkkiä mutkia ja pitkiä suoriakin. Välillä osastoa on ajettu läpi syksyn har-
mauden, mutta onneksi usein ohjaksissa on istuttu kauniin aurinkoisessa kelissä. Ja aina autos-
sa on ollut porukkaa. Tämä Punaisen Ristin yhteishenki on tärkeä osa osaston ylläpitävää voimaa. 
Laihian osasto sai uutta tuulta purjeisiin osallistumalla innokkaasti piirin muutama vuosi sitten jär-
jestämään jäsenhankintakampanjaan ja osaston seinillä näkyi merkkejä niin ensiapu- ja ystävä-
toiminnasta kuin lasten Reddie Kids -kerhostakin. Oheisessa kuvassa komeilevien SPR Laihian 
osaston Reddie kids -kerhon sääntöjen myötä toivotan onnittelut kaikille vuosia täyttäville osas-
toille. Toivottavasti nähdään juhlissa.

Jooel Niittynen
ohjelmajohtaja  
SPR Länsi-Suomen piiri
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KIITOS NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!

Valtava kiitos kaikille Nälkäpäivään 
osallistuneille! 

S
uvi-Tuuli K

ankaanpää

Korona oli edelleen läsnä lipaskeräys-
viikonloppuna, mutta ei läheskään niin 
voimakkaana kuin viime vuonna. Esi-
merkiksi koulut eivät lähteneet mukaan 
keräykseen niin vahvasti kuin edellisinä 
vuosina, mutta tapahtumia voitiin jär-
jestää useilla paikkakunnilla. Keräystu-
lokset ympäri Suomen ovat lähtökoh-
taisesti parempia kuin viime vuonna, 
mutta koronaa edeltävien keräysten tu-
loksiin jää vielä matkaa.

Syyskuun loppuun mennessä Nälkäpäivän 
tulosarvio on 800 000 euroa. Tarkka tulos 
varmistuu myöhemmin.

Mobiililahjoittaminen jatkaa tasaista kasvu-
aan. Nälkäpäiväksi lanseerattu Avun ketju 
-heijastin tuonee myös lisää varoja katastro-
firahastoon. Lisäksi perinteiset lipaskeräys-
tapahtumat ja myyjäiset tuovat hienon potin 
katastrofirahastoon.

Nälkäpäivä-keräyksen teemoiksi nousivat 
Haitin ja Afganistanin kriisit. Haitin kenttä-
sairaala onkin mitä mainioin esimerkki siitä, 
kuinka katastrofirahasto toimii!
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KIITOS NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 19.11.-24.11.2021

Hyvä Joulumieli -keräys 
alkaa marraskuussa  
– kärkenä on tänä vuonna 
lapsen kokemukset 
ulkopuolisuudesta 

Varainhankinnan 
ajankohtaiset Punaisen 
Ristin kaupasta
Korona toi mukanaan kaikenlaista ikävää, 
mutta joitain positiivisia vaikutuksiakin 
poikkeusoloilla on ollut. Verkkokaupas-
sa huomasimme selkeän myynnin kasvun 
joulukorteissa viime jouluna, kun kulutta-
jat intoutuivat lähettämään taas perintei-
siä kortteja läheisilleen. Nyt osastojenkin 
kannattaa tarttua tilaisuuteen ja hyödyn-
tää joulukorttivalikoimaamme varainhan-
kinnassaan. Joulukorteista osastot saa-
vat suuremman alennuksen kuin monista 
muista tuoteryhmistä, joten niiden avul-
la on helppo hankkia varoja osaston toi-
mintaan.

Myyjäiset ja joulutorit tuovat ihmiset 
yhteen

Rajoitusten helpottaessa on jälleen mahdollis-
ta osallistua joulumyyjäisiin ja joulutoritapah-
tumiin parin vuoden tauon jälkeen. Ihmisillä 
on kaipuu tapahtumiin ja toisten ihmisten seu-
raan, joten joulutapahtumat ovat hyvä tilai-
suus varainhankintaan. Verkkokaupastamme 
löydät hyvän valikoiman myyntituotteita edulli-
silla osastohinnoilla. Olemme lisänneet tiettyi-
hin hyvän menekin tuotteisiin paljousalennuk-
sia, eli mitä enemmän ostat, sitä halvemmalla 
saat. Tällaisia tuotteita ovat esim. osa heijasti-
mista sekä adressit. Osastolle jää isompi kate, 
jos ostat kerralla enemmän. 

Tuotevinkki! 

Olemme alentaneet Punaisen Ristin matkalauk-
kujen hintaa. Saat laadukkaan matkalaukun nyt 
huomattavan edullisesti, hinta vain 50 €! Lauk-
kuun pakkaat vaikka pienikokoisen joulumyy-
jäispisteen tuotteineen. Tartu tarjoukseen, ale-
hinta voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää!

Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme tai eh-
dotuksia valikoimaamme liittyen?  
Ota yhteyttä: myynti@redcross.fi tai puheli-
mitse 020 701 2211 arkisin klo 8.30-15.00.

Hyvä Joulumieli -keräyksellä hankitaan 
vähävaraisille lapsiperheille ruokalahja-
kortteja, joilla voi ostaa syömistä joulu-
pöytään. Keräystavoite tänä vuonna on 
2 500 000 euroa, jolla voidaan jakaa 36 
000 lahjakorttia. 

Tänä vuonna lahjakortin arvo on 70 euroa. Ke-
räyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti yh-
dessä Ylen Puoli seitsemän -ohjelman, Yle Ra-
dio Suomen ja Radio Vegan kanssa. 

Keräyksen kaupallisina partnereina ovat K-ruo-
kakaupat, S-ryhmä ja Lidl. Keräys alkaa tors-
taina 19.11.2021 ja jatkuu jouluaattoon asti. 

Kortit ajoissa perheille

Kortit tilataan sähköisellä lomakkeella 
lokakuussa ja ne toimitetaan MLL:n 
keskustoimistolta tilauslomakkeessa 
ilmoitettuihin osoitteisiin viikoilla 45–46. 

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit yh-
teistyökumppaneiden eli kunnan sosiaalitoi-
men, maahanmuuttopalveluiden, neuvoloiden, 
seurakuntien diakoniatyön tai muun yhteistyö-
kumppanin kautta. Jos osasto tilasi kortit itsel-
leen on tärkeää, että kortit toimitetaan hyvissä 
ajoin kumppaneille, jotta kortti ei jää matkan 
tai muiden joulukiireiden vuoksi käyttämättä. 
Lahjakortti on voimassa 7.–31.12.2021.

K
ristiina H

em
m

inki



66

JOULUMIELTÄ KAHVILOISTA JA SOMESTA

Hyvää joulua! Mitä kuuluu? 
– Joulupuhelu-somehaaste 
tulee jälleen
Jouluna laitetaan jälleen hyvä kiertämään 
soittamalla tutulle yksinäiselle ja kannus-
tetaan myös muita mukaan #Joulupuhelu-
haasteeseen.

Viime vuonna kiitosta kerännyt Punaisen Ristin 
sosiaalisen median haaste soittaa joulupuhelu 
järjestetään jälleen tänä vuonna.

Moni viettää tänäkin vuonna joulua yksin ja 
voisi ilahtua muistamisesta. Joulumieli löytää 
tiensä myös puhelinlinjoja pitkin.

#Joulupuhelu-haasteessa kannustetaan soitta-
maan yksinäiselle tutulle, sukulaiselle tai kenel-
le tahansa, joka saattaisi ilahtua puhelusta. Ky-
symällä kuulumiset voi tuoda valtavasti lohtua 
yksinäisen päivään ja saada itsekin hyvän  
mielen.

Helppo tapa kannustaa osaston jäseniä mu-
kaan on jakaa Punaisen Ristin sosiaalisen me-
dian #Joulupuhelu-julkaisuja ja haastaa kaik-
kia mukaan lievittämään yksinäisyyttä jouluna. 
Osaston vapaaehtoiset voivat tempauksena 
esimerkiksi soittaa paikkakunnan iäkkäille jä-
senille.

Haasteesta voi kertoa myös osaston tapahtu-
missa ja viesteissä. 

Somemateriaaleja #joulupuhelu-haasteesta voi 
ladata Punaisen Ristin aineistopankista.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257  
Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth,  
p. 040 610 9447 

Joulukahvilat tuovat iloa 
monelle yksinäiselle

Punaisen Ristin joulukahvilat tuovat jäl-
leen tänä jouluna iloa monelle yksinäisel-
le. Lämpimät kohtaamiset luovat hyvää 
joulumieltä myös kahviloita pyörittäville 
vapaaehtoisille. 

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestämät 
joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle toivot-
tu valonpilkahdus loputtoman pitkiltä tuntuvien 
joulun juhlapyhien keskellä.  

 Joulukahvilat tarjoavat jouluna seuraa kaipaa-
ville mukavan tilaisuuden viettää aikaa muiden 
ihmisten seurassa. Vapaaehtoisille lämpimät 
kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa luovat 
todellista joulumieltä. 

Mukava tapa olla yhdessä jouluna

Joulukahvilat ovat olleet sekä järjestäjille et-
tä vierailijoille mukava tapa viettää yhdessä ai-
kaa. Kahviloissa on aiempina vuosina ollut jär-
jestäjien mukaan lämmin ja leppoisa tunnelma.

 Ystävätoiminnan yhteistyökumppanina toimii 
tänäkin vuonna Tavarataloketju Tokmanni, joka 
tarjoaa taloudellista tukea joulukahviloiden to-
teuttamiseen. 

Saadakseen avustusta osaston tulee ilmoittaa 
kahvilasta ennakkoon ja raportoida siitä tapah-
tuman jälkeen. Tuki maksetaan kuluja vastaan 
ja se voi olla enintään 200 euroa.  

Ilmoituspohjia kahvilan mainostamiselle löytyy 
RedNetistä. 

 – Nyt on hyvä hetki kutsua vapaaehtoiset mu-
kaan järjestelemään tämän vuoden joulukah-
vilaa. Moni heistäkin kaipaa tekemistä pit-
kiin pyhiin ja kohtaamisia korona-ajan jälkeen, 
kannustaa sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaat-
tori Maaret Alaranta. 

Kasvokkaiselle kohtaamiselle on varmasti eri-
tyistä tilausta tänä jouluna. Joulukahviloita voi 
turvallisin mielin järjestää, kunhan huomioi ko-
ronaan liittyvät viranomaisohjeet ja Punaisen 
Ristin vapaaehtoisten Turvallisuus- ja hygienia-
ohjeet.  

Vinkkejä järjestämiseen ja ilmoituspohjat: Red-
Net > Tieto ja taito > Ystävätoiminta > Tapah-
tumamallit. Koronaohjeet: RedNet > Tieto ja 
taito > Korona 2020. Lisätietoja: Maaret Ala-
ranta, p. 040 358 3257 / maaret.alaranta@
punainenristi.fi  
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JOULUMIELTÄ KAHVILOISTA JA SOMESTA

Hyvää joulua! Mitä kuuluu? 
– Joulupuhelu-somehaaste 
tulee jälleen
Jouluna laitetaan jälleen hyvä kiertämään 
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tu valonpilkahdus loputtoman pitkiltä tuntuvien 
joulun juhlapyhien keskellä.  

 Joulukahvilat tarjoavat jouluna seuraa kaipaa-
ville mukavan tilaisuuden viettää aikaa muiden 
ihmisten seurassa. Vapaaehtoisille lämpimät 
kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa luovat 
todellista joulumieltä. 

Mukava tapa olla yhdessä jouluna

Joulukahvilat ovat olleet sekä järjestäjille et-
tä vierailijoille mukava tapa viettää yhdessä ai-
kaa. Kahviloissa on aiempina vuosina ollut jär-
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tuman jälkeen. Tuki maksetaan kuluja vastaan 
ja se voi olla enintään 200 euroa.  

Ilmoituspohjia kahvilan mainostamiselle löytyy 
RedNetistä. 

 – Nyt on hyvä hetki kutsua vapaaehtoiset mu-
kaan järjestelemään tämän vuoden joulukah-
vilaa. Moni heistäkin kaipaa tekemistä pit-
kiin pyhiin ja kohtaamisia korona-ajan jälkeen, 
kannustaa sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaat-
tori Maaret Alaranta. 

Kasvokkaiselle kohtaamiselle on varmasti eri-
tyistä tilausta tänä jouluna. Joulukahviloita voi 
turvallisin mielin järjestää, kunhan huomioi ko-
ronaan liittyvät viranomaisohjeet ja Punaisen 
Ristin vapaaehtoisten Turvallisuus- ja hygienia-
ohjeet.  

Vinkkejä järjestämiseen ja ilmoituspohjat: Red-
Net > Tieto ja taito > Ystävätoiminta > Tapah-
tumamallit. Koronaohjeet: RedNet > Tieto ja 
taito > Korona 2020. Lisätietoja: Maaret Ala-
ranta, p. 040 358 3257 / maaret.alaranta@
punainenristi.fi  

Päivi N
iem

i
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YSTÄVÄNPÄIVÄ – EI JÄTETÄ KETÄÄN YKSIN

Ystävänpäivänä 2022 tuodaan 
esille keinoja taistella 
yksinäisyyttä vastaan

Tule mukaan tekemään 
yhdessä uusi ja parempi 
Rednet. 
Nykyinen Rednet on päässyt jo yli kymmenen 
vuoden ikään, mikä digimaailmassa on jo ai-
kamoinen saavutus. Tutun Rednetin tekniik-
ka on jo kauan ollut vanhentumassa; ja siksi 
sille ollaan rakentamassa seuraajaa Rednet2-
projektin muodossa. Projektin aikana uusitaan 
webbipalvelun keskeisimmät ja tärkeimmät 
toiminnot sekä työkalut. Tarkoituksena on ra-
kentaa nykyaikainen kotipesä kaikelle vapaa-
ehtoisviestinnälle riippumatta siitä, onko kyse 
osastosta, piiristä tai keskustoimiston toimin-
nosta. Uuden Rednetin on tarkoitus olla entis-
tä toimivampi, käytettävämpi ja paikallisempi. 
Uudistuksen myötä palvelussa paranevat niin 
mobiliteetti, saavutettavuus kuin tietoturvalli-
suuskin. 

Uutta Rednettiä rakennettaessa on ensisijai-
sen tärkeää, että käyttäjien ääni kuuluu alusta 
pitäen palvelukokonaisuutta mietittäessä. Voit 
osallistua Rednetin uudelleenrakennukseen 
monella tapaa. Jos sähköpostilaatikkoosi tipah-
taa kysely, niin vastaa siihen empimättä, sil-
lä jokainen vastaus tuo meille tietoa siitä mil-
lainen uuden palvelun pitäisi olla. Voit vastata 
kyselyyn myös menemällä Rednettiin projek-
tisivuille Sivuilla voit liittyä Rednetin postitus-
listalle, ilmoittautua työpajoihin ja lukea kes-
keiset uutiset ja dokumentit. Näin tiedät missä 
mennään ja miten olla mukana, sillä kaikki nä-
kemykset, kokemukset ja ajatukset ovat ar-
vokkaita. Rednetin projektisivut löytyvät luon-
nollisesti Rednetistä: rednet.punainenristi.
fi/Rednet2.

Ystävänpäivänä meillä on jälleen tilaisuus 
yhdistää voimamme ja nostaa esiin ratkai-
suja vakavaan yhteiskunnalliseen ongel-
maan: yksinäisyyteen. 

Ystävänpäivän kampanjassa herätellään kes-
kustelua yksinäisyyden seurauksista niin yksi-
lölle kuin yhteiskunnalle, kannustetaan ihmisiä 
muistamaan toisia sekä kutsutaan kaikkia mu-
kaan Punaisen Ristin ystävätoimintaan.

Ystävänpäiväkampanja syntyy yhdessä 
tehden

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voi-
vat osallistua kaikki eli myös ne osastot, joil-
la ei ole varsinaista ystävätoimintaa. Some-
viestinnässä auttavat keskustoimiston 
tuottamat valmiit materiaalit.

Verkkoystävän voi saada tai toimia itse verk-
koystävänä paikasta riippumatta, joten toimin-
nasta kannattaa kertoa aivan kaikkialla. 

Kampanjamateriaaleja voi tilata Punaisen Ristin 
verkkokaupasta, ja niitä kannattaa hyödyntää 
monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa. 

Paikallismedia kaipaa erityisesti tarinoita ihmi-
sistä, ja ne kiinnostavat myös suurta yleisöä. 
Löytyisikö paikkakunnaltanne avoin ja inno-
kas ystävätoiminnan vapaaehtoinen ystävineen 
paikallismedian haastateltavaksi? 

Tapahtumat houkuttelevat mukaan 
ystävätoimintaan

Viime vuosina suosittuja ovat olleet Ystävän-
päiväkahvilat ja Tutustu tuntemattomaan 
 tapahtumat. 

Poikkeusaikojen jälkeen ihmisillä on suuri tarve 
kohdata muita kasvokkain ja siksi tapahtumien 
järjestäminen on nyt entistä tärkeämpää. Ide-
oita tapahtumiin löydät RedNetistä.

Keskustoimisto tukee osastojen tapahtumia 
150 eurolla. 

Uudet toiminnasta kiinnostuneet 
kutsutaan heti mukaan

Ystävänpäivän aikaan tuhannet ihmiset ovat ol-
leet kiinnostuneita yksinäisyyden lievittämises-
tä ja Punaisen Ristin toiminnasta ja ovat jättä-
neet meille yhteystietonsa. 

Onkin tärkeää, että toiminnasta kiinnostuneil-
le tarjotaan heti ystävänpäivän jälkeen lisätie-
toa ja kursseja. 

Ystävänpäivätapahtumat ovat oiva paikka 
markkinoida kursseja. 

Koronan myötä ystävätoiminnassa on pidetty 
paljon etäkursseja, joille voi osallistua mistä-
päin tahansa. 

Muistakaa tehdä kursseista tapahtumat myös 
Omaan! 

Lue lisää: RedNet > Tieto ja taito > Ystävän-
päivä. Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori Maaret Alaranta, p. 040 358 
3257. Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth, 
p. 040 610 9447
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VAPAAEHTOISEKSI NUORTEN TURVATALOON

Vapaaehtoisuus - Vastalääkettä hektiselle arjelle
Työelämä on monelle kuormittavaa. Jat-
kuva kiire, keskeytykset, työn sirpaleisuus 
ja yksin puurtaminen aiheuttavat stressiä. 
Töitä tehdään intensiivisesti koneen ää-
rellä ja päivän aikana tapahtuvat kohtaa-
miset voivat jäädä pintapuolisiksi. 

Kohtaamiset ovat kuitenkin olennainen osa pa-
lautumista ja hyvinvointia. Sosiaalisuus on 
meidän ihmisten elinehto ja mieli kaipaa sitä 
palautuakseen kuormituksesta. Toisten kans-
sa vietetty merkityksellinen ja läsnäoleva het-
ki saa stressin helpottamaan. Harva tulee aja-
telleeksi, että vapaaehtoistoiminta onkin mitä 
parhainta vastalääkettä hektiselle arjelle. Pu-
naisen Ristin Nuorten turvatalojen majoitusva-
paaehtoisen tärkein tehtävä on olla läsnä.

Mindfulness-vapaaehtoisuus

Majoitusvapaaehtoiset viettävät turvatalolla il-
lan ja yön nuorten sekä vuorossa olevan kriisi- 
ja perhetyöntekijän kanssa. Illan aikana teh-
dään asioita, joista rento koti-ilta muodostuu: 
kokataan, pestään pyykkiä, katsotaan televisi-
ota ja jutellaan päivän kuulumisista. Tällä kai-
kella vapaaehtoinen luo turvallista ilmapiiriä, 
jossa nuori voi rentoutua ja levätä, kuvaa eräs 
turvatalon vapaaehtoisista.

Kiire ja hötkyily jäävät turvatalon ovelle. ”Ta-
vallisesta kotielämästäni olennaisesti toisenlai-
nen ympäristö”, kertoo toinen vapaaehtoinen 
palautteessaan, kun kysytään mikä toiminnas-
sa motivoi. Ja tämä on varmasti monille vapaa-
ehtoisille tärkeä seikka: turvatalon illassa oman 
arkielämän saa hyvällä omatunnolla jättää syr-
jään ja keskittyä hetkeen. Majoitusvapaaeh-
toisuutta voisi kutsua siis todelliseksi mindful-
ness-harjoitteluksi.

Merkityksellinen tehtävä 

Turvatalovapaaehtoisuus tuo elämään läsnä-
olon lisäksi merkitystä. Turvatalojen vapaa-
ehtoisilta kerätyssä palautteessa vapaaeh-
toistoiminnan parhaaksi puoleksi kuvataan 
konkreettista auttamisen mahdollisuutta. Li-
säksi vapaaehtoiset kertovat saavansa mieli-
hyvää vapaaehtoisuudesta, koska tietävät ole-
vansa tarpeellinen osa turvataloyhteisöä.

Vapaaehtoisella on oma tärkeä tehtävänsä tur-
vatalon kriisiavun mahdollistajana. Nuoret voi-
vat tulla turvataloille ilman ajanvarausta ja 
lähes mihin vuorokauden aikaan tahansa. Krii-
si- ja perhetyöntekijän on tarkoitus kyetä otta-
maan nuori tai hänen läheisensä vastaan no-

peallakin aikataululla. Vapaaehtoinen luo siis 
rauhaa kriisityöhön, kun työntekijän ei tarvit-
se hämmentää kiehuvaa soppakattilaa samalla 
kun kohtaa nuoren.

Haluaisitko lisätä omaa hyvinvointiasi, tarttua 
kauhan varteen ja viettää nuorten kanssa rau-
hallisen koti-illan kerran kuussa? Espoon, Hel-
singin, Turun ja Tampereen turvataloilla kaiva-
taan majoitusvapaaehtoisia juuri nyt.

Joonas B
randt

Nuorten turvatalojen 
majoitusvapaaehtoisuus:
• Vapaaehtoinen on turvatalon kriisi- ja 

perhetyöntekijän aisapari, jonka tehtä-
vänä olla läsnä nuorille turvallisena ai-
kuisena, vastata päivällisen ja iltapa-
lan järjestelyistä, vastailla tarvittaessa 
talon puhelimeen ja toimia työntekijän 
apuna tilanteen mukaan.

• Vapaaehtoinen saapuu klo 17, ja viet-
tää illan sekä yön turvatalolla. Vuoro 
päättyy sovitusti vapaaehtoisen omien 
aikataulujen mukaan.

• Turvatalolla on vapaaehtoiselle oma 
huone, johon talon toiminnan rauhoi-
tuttua voi käydä nukkumaan.

• Vapaaehtoinen toimii vuorossaan noin 
kerran kuukaudessa.

• Vapaaehtoinen saa kattavan perehdy-
tyksen paikallisen turvatalon majoi-
tustoiminnan arkeen. Työntekijältä saa 
myös tarvittaessa neuvoja, ohjausta ja 
tukea jokaisessa vapaaehtoisvuorossa.

• Nuorten turvataloilla on tarjolla monen-
laista vapaaehtoistoimintaa ja verkko-
vapaaehtoisena voi tukea nuoria mis-
täpäin Suomea tahansa. Lisätietoja 
täältä: punainenristi.fi/vapaa- 
ehtoiseksi/nuortenturvatalot/ 
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VAPAAEHTOISEKSI NUORTEN TURVATALOON

Vapaaehtoisuus - Vastalääkettä hektiselle arjelle
Työelämä on monelle kuormittavaa. Jat-
kuva kiire, keskeytykset, työn sirpaleisuus 
ja yksin puurtaminen aiheuttavat stressiä. 
Töitä tehdään intensiivisesti koneen ää-
rellä ja päivän aikana tapahtuvat kohtaa-
miset voivat jäädä pintapuolisiksi. 

Kohtaamiset ovat kuitenkin olennainen osa pa-
lautumista ja hyvinvointia. Sosiaalisuus on 
meidän ihmisten elinehto ja mieli kaipaa sitä 
palautuakseen kuormituksesta. Toisten kans-
sa vietetty merkityksellinen ja läsnäoleva het-
ki saa stressin helpottamaan. Harva tulee aja-
telleeksi, että vapaaehtoistoiminta onkin mitä 
parhainta vastalääkettä hektiselle arjelle. Pu-
naisen Ristin Nuorten turvatalojen majoitusva-
paaehtoisen tärkein tehtävä on olla läsnä.

Mindfulness-vapaaehtoisuus

Majoitusvapaaehtoiset viettävät turvatalolla il-
lan ja yön nuorten sekä vuorossa olevan kriisi- 
ja perhetyöntekijän kanssa. Illan aikana teh-
dään asioita, joista rento koti-ilta muodostuu: 
kokataan, pestään pyykkiä, katsotaan televisi-
ota ja jutellaan päivän kuulumisista. Tällä kai-
kella vapaaehtoinen luo turvallista ilmapiiriä, 
jossa nuori voi rentoutua ja levätä, kuvaa eräs 
turvatalon vapaaehtoisista.

Kiire ja hötkyily jäävät turvatalon ovelle. ”Ta-
vallisesta kotielämästäni olennaisesti toisenlai-
nen ympäristö”, kertoo toinen vapaaehtoinen 
palautteessaan, kun kysytään mikä toiminnas-
sa motivoi. Ja tämä on varmasti monille vapaa-
ehtoisille tärkeä seikka: turvatalon illassa oman 
arkielämän saa hyvällä omatunnolla jättää syr-
jään ja keskittyä hetkeen. Majoitusvapaaeh-
toisuutta voisi kutsua siis todelliseksi mindful-
ness-harjoitteluksi.

Merkityksellinen tehtävä 

Turvatalovapaaehtoisuus tuo elämään läsnä-
olon lisäksi merkitystä. Turvatalojen vapaa-
ehtoisilta kerätyssä palautteessa vapaaeh-
toistoiminnan parhaaksi puoleksi kuvataan 
konkreettista auttamisen mahdollisuutta. Li-
säksi vapaaehtoiset kertovat saavansa mieli-
hyvää vapaaehtoisuudesta, koska tietävät ole-
vansa tarpeellinen osa turvataloyhteisöä.

Vapaaehtoisella on oma tärkeä tehtävänsä tur-
vatalon kriisiavun mahdollistajana. Nuoret voi-
vat tulla turvataloille ilman ajanvarausta ja 
lähes mihin vuorokauden aikaan tahansa. Krii-
si- ja perhetyöntekijän on tarkoitus kyetä otta-
maan nuori tai hänen läheisensä vastaan no-

peallakin aikataululla. Vapaaehtoinen luo siis 
rauhaa kriisityöhön, kun työntekijän ei tarvit-
se hämmentää kiehuvaa soppakattilaa samalla 
kun kohtaa nuoren.

Haluaisitko lisätä omaa hyvinvointiasi, tarttua 
kauhan varteen ja viettää nuorten kanssa rau-
hallisen koti-illan kerran kuussa? Espoon, Hel-
singin, Turun ja Tampereen turvataloilla kaiva-
taan majoitusvapaaehtoisia juuri nyt.

Joonas B
randt

Nuorten turvatalojen 
majoitusvapaaehtoisuus:
• Vapaaehtoinen on turvatalon kriisi- ja 

perhetyöntekijän aisapari, jonka tehtä-
vänä olla läsnä nuorille turvallisena ai-
kuisena, vastata päivällisen ja iltapa-
lan järjestelyistä, vastailla tarvittaessa 
talon puhelimeen ja toimia työntekijän 
apuna tilanteen mukaan.

• Vapaaehtoinen saapuu klo 17, ja viet-
tää illan sekä yön turvatalolla. Vuoro 
päättyy sovitusti vapaaehtoisen omien 
aikataulujen mukaan.

• Turvatalolla on vapaaehtoiselle oma 
huone, johon talon toiminnan rauhoi-
tuttua voi käydä nukkumaan.

• Vapaaehtoinen toimii vuorossaan noin 
kerran kuukaudessa.

• Vapaaehtoinen saa kattavan perehdy-
tyksen paikallisen turvatalon majoi-
tustoiminnan arkeen. Työntekijältä saa 
myös tarvittaessa neuvoja, ohjausta ja 
tukea jokaisessa vapaaehtoisvuorossa.

• Nuorten turvataloilla on tarjolla monen-
laista vapaaehtoistoimintaa ja verkko-
vapaaehtoisena voi tukea nuoria mis-
täpäin Suomea tahansa. Lisätietoja 
täältä: punainenristi.fi/vapaa- 
ehtoiseksi/nuortenturvatalot/ 
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OSASTOT JA PIIRIT MUKANA SOTE-UUDISTUKSESSA. ALUEVAALIT 23.1.2022.

Tehdäänkö osastossanne 
katutyötä tai suunnitellaanko 
jalkautuvaa työtä?

Aineistoja päihdeteeman 
käsittelemiseen

Aluevaalit 23.1.2022. 
Olemmeko valmiina 
vaikuttamaan?
Sote-uudistuksen lainsäädäntö hyväksyttiin 
kesäkuussa eduskunnassa ja nyt uudistus ete-
nee toimeenpanoon. Uudistuksen etenemis-
tä voi seurata virallisilta sivuilta soteuudistus. 
fi/etusivu. Vielä tärkeämpää on seurata, mi-
ten omalla hyvinvointialueella uudistukseen 
valmistaudutaan soteuudistus.fi/mika-
on-hyvinvointialue. Aluevaalit järjestetään 
23.1.2022.

Hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevat 
väliaikaiset valmistelutoimielimet, joiden työ 
käynnistyi syksyllä 2021. Hyvinvointialue on 
vastuussa sille lailla säädetyistä tehtävistä, joi-
ta ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe-
lastustoimen järjestäminen. 

Sekä uudet hyvinvointialueet että kunnat ovat 
jatkossa vastuussa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä. Vielä ei ole varmaa, miten jär-
jestöjen resurssit tulevat asettumaan uudes-
sa organisaatiossa. Väestön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen kuluu Punaisen Ris-
tin keskeisimpiin vapaaehtoistoiminnan tavoit-
teisiin. Siksi on tärkeää seurata oman kunnan 
ja alueen suunnittelua ja tehdä omaa toimin-
taa näkyväksi. Samalla säännöllinen yhteistyö 
toisten järjestöjen kanssa tulee yhä tärkeäm-
mäksi. RedNetistä löytyy sote-uudistus sivujen 
alta materiaalipohjia, joita voi käyttää oman 
toiminnan kuvaamisen tueksi. 

Verkostoituminen toisten järjestöjen kanssa

Olkaa aktiivisesti yhteydessä oman alueen-
ne muihin järjestöihin. Kannattaa kysellä tois-
ten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Jokaisella 
alueella on myös erityisiä, Järjestöjen sote-
muutostukihankkeen työntekijöitä, jotka jär-
jestävät verkostotapaamisia alueen järjestötoi-
mijoille. Kannattaa olla aktiivinen ja selvittää, 
millaisia verkostoja omassa kunnassa tai alu-
eella on. 

Mitä piireissä ja osastoissa voisi tehdä? 

• Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään net-
tisivuilta. 

• Toisten järjestöjen kanssa kannattaa kes-
kustella ja verkostoitua. 

• Tarjottavat palvelut on hyvä kertoa selkeästi.
• Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitel-

miin.
• Alueilla voi järjestää toisten järjestöjen 

kanssa yhdessä esimerkiksi kuntakierros. 

Jos osastossanne tehdään jo katutyö tai 
sitä on suunniteltu jossain muodossa, niin 
käykää täyttämässä kysely toiminnasta: 
www.lyyti.fi/questions/c8baed3098

Toivomme mahdollisimman monen osaston 
vastaavan, jotta saamme kokonaiskuvan katu-
työn tilanteesta.

Korona on lisännyt nuorten pahoinvointia ja 
partiointi on noussut monessa osastossa esiin. 
Toimintaa voitaisiin toteuttaa osastossa eri toi-
mintamuotojen yhteistyönä vastaten alueelli-
seen tarpeeseen. Lisätietoja voi kysyä  
kati.laitila@redcross.fi

Punaisen Ristin kaupasta voi osastotunnuksilla 
tilata katutyön selkämerkkejä:  
punaisenristinkauppa.fi

Suomen Punaisen Ristin oppimateriaalialustal-
la Cloubissa on julkaistu Päihteet ja minä -ai-
neisto. Materiaali tarjoaa tietoja ja harjoituksia 
päihdeteeman käsittelyyn yläasteikäisten ja si-
tä vanhempien kanssa. Se sisältää tieto-, toi-
minta- ja keskusteluosioita tarjoten kattavan, 
monipuolisen ja toiminnallisen kokonaisuuden 
oppitunneille. Myös vapaaehtoiset voivat käyt-
tää aineistoa oppilaitosyhteistyössä.

Cloubin osoite on sproppimateriaalit.fi

Ehkäisevän päihdetyön viikko 8.-14.11.2021

Kampanjan verkkosivuilla on tarjolla tukea ja 
apua omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön 
liittyviin huoliin ja ajatuksiin. Sivuilla on myös 
aineistoja asian puheeksi ottamiseen. 
www.ept-verkosto.fi/ept-viikko/

On OK
kieltäytyä jointista.

On OK puhua kannabiksesta. On myös OK olla kavereiden kanssa eri mieltä  
päihteistä. Apua ja tukea saat verkkosivulta www.kysyminenkannattaa.fi

On OK
olla eri mieltä kavereiden kanssa.

On OK puhua kannabiksesta. On myös OK olla kavereiden kanssa eri mieltä  
päihteistä. Apua ja tukea saat verkkosivulta www.kysyminenkannattaa.fi
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AUTTAJAT AULANGOLLA

Seuraavan valtakunnallisen vapaaehtois-
ten koulutustapahtuman Auttajat Aulan-
golla ilmoittautuminen on nyt auki! Voit il-
moittautua tapahtumaan 30.11.2021 asti 
osoitteessa rednet.punainenristi.fi/autta-
jataulangolla, josta löydät myös lisätietoa 
tapahtumasta.

Ohjelma

Auttajat Aulangolla on avoin kaikille Suomen 
Punaisen Ristin vapaaehtoisille eli mukaan voi-
vat tulla sekä osastojen konkarit että satunnai-
sesti toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset. Oh-
jelma on antoisa meille jokaiselle ja se koostuu 
kolmesta eri teemasta:

• Varautuminen muuttuvaan maailmaan

• Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

• Hyvinvoiva vapaaehtoinen

Yksi tapahtuman pääpuhujista on sunnuntain 
päätösohjelmassa esiintyvä tunnettu yhteis-
kunnallinen keskustelija Jani Toivola, joka pu-
huu meille erilaisuuden kohtaamisesta ja moni-
naisuuden hyödyntämisestä toiminnassamme. 
Ohjelman lomaan jää myös vapaa-aikaa, jon-
ka voi hyödyntää esimerkiksi pulahtamalla ho-
tellin kylpylään tai retkeilemällä Aulangon nä-
kötornille.

Vastuullisuus

Vastuullisena tapahtumana Auttajat Aulangolla 
toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja il-
mastoystävällisesti. Tunnistamme tapahtuman 
ympäristövaikutukset suunnittelu- ja toteutus-
vaiheessa ja teemme töitä vaikutusten pienen-
tämiseksi.

Edistämme vastuullisuutta mm. tarjoamalla ta-
pahtumassa ravitsevaa ja monipuolista kas-
vispainotteista ruokaa ja toimittamalla ta-
pahtumamateriaalit osallistujille ensisijaisesti 
sähköisinä. 

Kannustamme myös osallistujia vastuullisiin 
valintoihin mm. saapumalla tapahtumapaikal-
le yhteiskuljetuksilla tai julkisilla kulkuvälineillä. 
Järjestämme tapahtumapaikan ja Hämeenlin-
nan keskustan sekä rautatieaseman välillä ta-
pahtuman osallistujille maksuttoman bussikul-
jetuksen jokaisena tapahtumapäivänä ennen ja 
jälkeen ohjelman. 

Kiitos-illallinen

Sinä olet meille tärkeä ja haluamme kiittää Si-
nua tekemästäsi vapaaehtoistyöstä! Tarjo-
amme tapahtumaan Aulangolla osallistuville 
herkullisen Kiitos-illallisen Scandic Aulangon ra-
vintolassa lauantaina 2.4.2022.  

Illallinen on jatkoa aiemmin kolmen vuoden 
välein pidetyille vapaaehtoisten Kiitos-gaaloille. 
Illallisen aikana voit nauttia tapahtuman tun-
nelmasta vanhojen ja uusien vapaaehtoisystä-
viesi kanssa ja sen jälkeen jatkaa iltaa hotellin 
yökerhossa, joka on varattu käyttöömme.

Alle 29-vuotiaiden vapaaehtoisten 
stipendi

Tuemme nuorten vapaaehtoisten osallistumis-
ta Auttajat Aulangolla -tapahtumaan. Kaikki 
vuonna 1993 tai sen jälkeen syntyneet vapaa-
ehtoiset voivat hakea ilmoittautumisen yhte-
ydessä stipendiä, jolla on mahdollista kattaa 
80% tapahtuman osallistumismaksusta. 

Stipendit jaetaan Folke Bernadotte muistosää-
tiön apurahoituksesta, joten mahdollistamme 
tapahtuman osallistujille myös kansainvälisiä 
kokemuksia.

Auttajat Aulangolla on kaikkea tätä ja vielä pal-
jon enemmän! Tapahtumatiedot löytyvät suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta  
rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla. 
Tule sinäkin mukaan!

Auttajat Aulangolla 1.-3.4.2022
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KUULUMISIA KILTAPÄIVILTÄ

Lämpökeskuksella räjähtää, loukkaantu-
neita on useita. Tuulisella rannalla apua 
tarvitsee perhe, jonka kanssa yhteisen 
kielen löytyminen ja luottamuksen synty-
minen ottaa aikaa. Golfkentällä pallo osuu 
katsojaa, ja myös pelaajan sydänoireet 
työllistävät ensiapupäivystäjiä. 

Tätä kaikkea ja paljon muuta sattui ja tapah-
tui harjoituspäivän aikana, kun Punaisen Ristin 
ryhmänjohtajakoulutetut kokoontuivat vuosit-
taisille koulutuspäivilleen Kiltapäiville, Lappa-
järvelle. Harjoituspäivän annin lisäksi pitkään 
viikonloppuun mahtui luentoja, joissa käsitel-
tiin Punaisen Ristin ajankohtaisten kuulumisten 
lisäksi muun muassa yhteistyötä viranomais-
ten kanssa ja auttajan jaksamista. Elvyttämis-
tä päästiin luonnollisesti harjoittelemaan, tällä 
kertaa pienen kilpailun merkeissä. Selvisi, että 
ryhmänjohtajat ovat melkoisia elvytyskoneita. 

Kiltapäivien järjestelyistä vastasivat tällä ker-
taa Nynäs Killan Länsi-Suomen piirin kiltalai-
set. Punaisen Ristin ryhmänjohtajakoulutuk-
sen käyneet vapaaehtoiset perustivat Nynäs 
Killan vuonna 1973. Vuosittain eri puolilla Suo-
mea järjestettävillä koulutuspäiville kokoontuu 
yleensä noin sata ryhmänjohtajaa Ivalosta Han-
koon. Yksi Killan tärkeimmistä tehtävistä on-
kin verkostoitua eri puolilla Suomea asuvin kil-
talaisten kesken ja pitää yllä yhteishenkeä sekä 
vaihtaa ajatuksia ryhmän johtamisesta sekä sii-
hen liittyvistä asioista. Lauantaisessa iltajuhlas-
sa myös palkittiin ansioituneita kiltalaisia.

Päivät avannut Länsi-Suomen piirin toiminnan-
johtaja Tero Hintsa painotti puheessaan ensi-
apuryhmien sekä ensihuollon ja henkisen tu-
en ryhmien merkitystä nopeasti muuttuvassa 

maailmassa. Ensiapuryhmätoiminta on ollut 
Punaisen Ristin auttamisen ytimessä koko jär-
jestön olemassaolon ajan, yli 150 vuotta. 

– Ryhmänjohtajat toimivat usein vastuunkan-
tajina päivystyksissä ja auttamisoperaatioissa. 
Kiltapäivillä on suuri merkitys ryhmänjohtajien 
korvaamattoman tärkeän työn jatkumisen var-
mistamisessa, Hintsa totesi. 

Ylisukupolvisuus onkin yksi kiltapäivien tär-
keimmistä arvoista. Mukana Killan toiminnas-
sa on yhä muutamia perustajajäseniä ja uusim-
mat nyt Kiltapäivillä olleista ovat osallistuneet 
viimeisimmälle järjestetylle Punaisen Ristin ryh-
mänjohtajakurssille. Kun mukana on eri ikäi-
siä ihmisiä, osaaminen siirtyy tehokkaasti ikä-
polvelta toiselle. Tosin vanhimpien toiveena on, 
että yhä useampi uusi, ryhmänjohtajakoulu-
tuksen saanut lähtisi aktiivisesti mukaan Killan 
toimintaan, perustuuhan se täysin jäsentensä 
omaehtoiseen haluun pitää osaamistaan yllä.

Seuraavan kerran Kiltapäiviä vietetään en-
si vuoden elokuussa Leppävirralla, ja vuon-
na 2023 kokoonnutaan Killan 50-vuotisjuhlien 
merkeissä jossain päin Lappia. 

Osaamisen ja yhteishengen ylläpitoa

Osastojen Hyväpäivä avustukset 2021-2023
Kaipaako osastosi taloudellista tukea toi-
minnan kehittämiseen ja uuden toimin-
nan käynnistämiseen? Hakekaa Hyväpäi-
vä-avustusta!

Avustuksia myönnetään vuosina 2021-2023 
kertaluonteisina

• ensiapuryhmätoimintaan,
• monikulttuurisuustoimintaan,
• nuorisotoimintaan,  

• terveyden edistämisen toimintaan  
(terveyspisteet) ja 

• ystävätoimintaan. 

Avustuksiin on erilliset hakukriteerit ja -ohjeet, 
jotka löytyvät RedNetin osastotoimistosta osoit-
teesta rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva. 
Kertaluonteista avustusta myönnetään vuosit-
tain samalle toiminnalle enintään 300 euroa. 
Avustusten haku on jatkuva ja se tulee tehdä 
sähköisellä lomakkeella ennakkoon. 
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MAAILMAN AIDS-PÄIVÄ

Maailman aids-päivää 
vietetään 1.12.

Maailman Terveysjärjestö WHO julis-
ti vuonna 1988 Maailman aids-päivän 1. 
joulukuuta vietettäväksi kansainvälisek-
si terveyden edistämisen teemapäiväksi. 
Päivän tavoitteena on lisätä ihmisten tie-
toisuutta hivistä ja aidsista sekä kampan-
joida hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn ja 
hiv-positiivisten oikeuksien puolesta. 

Suomen Punainen Risti osallistuu Maailman 
aids-päivän viettoon valtakunnallisesti ja vai-
kuttavasti. Vapaaehtoiset järjestävät kyntti-
lätapahtumia ja glögitarjoiluja sekä tarjoavat 
tietoa, tukea ja keskustelumahdollisuuden päi-
vän teemaan liittyen ympäri Suomen. Kam-
panja on näkyvillä sosiaalisen median eri 
kanavilla. Tänä vuonna päästään myös päivit-
tämään hiviin liittyviä tietoja uuden Maailman 
aids-päivän toimikunnan laatiman materiaali-
paketin avulla. 

Maailman aids-päivän toimikunta haastaa päi-
vittämään tiedot hivistä

Hiv sairautena on mullistunut hyvän lääkehoi-
don ansiosta, mutta toisinaan tiedot ja asen-
teet kaipaavat yhä päivitystä. 

Asiantuntijoiden laatimaa monipuolista ja help-
pokäyttöistä materiaalipakettia voi hyödyn-
tää eri toiminnoissa, seksuaaliterveystyön kou-
lu- ja nuorisotilavierailuilla sekä omien tietojen 
päivittämisessä. Materiaalipaketti sisältää toi-
minnallisia harjoituksia ja tietovisoja, faktatie-
toa hivistä, somejakokuvia sekä julisteita tu-
lostettavaksi käyttöön. Harjoitukset soveltuvat 
sekä lähi- että etätoimintaan.

Tänä vuonna Maailman aids-päivän toimikun-
ta kannustaa erityisesti nuorten parissa toimi-
via työntekijöitä ja vapaaehtoisia päivittämään 
nuorten tiedot hivistä nuorisotiloilla ja kouluis-
sa, materiaalipakettia hyödyntäen. 

Lisätietoja aiheesta löytyy verkosta! Rednetis-
tä, Punaisen Ristin oppimateriaalipalvelusta ja 
Maailman aids-päivän sivuilta.

Rasisminvastainen viikko 
jälleen maaliskuussa

Maahanmuuttajan 
kotoutumiskaari visualisoitu

Rasisminvastaista viikkoa vietetään ensi 
vuonna 21.-27. maaliskuuta. Kampanjan 
teema tarkentuu syksyn kuluessa.

Voit tutustua kampanjaan RedNetissä: rednet.
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko.

Viime vuonna julkaistut Rasisminvastaiset toi-
mintaohjeet ovat verkkosivuillamme:  
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko

Kampanja-aineistoja voi ladata aineistopankis-
ta helmi-maaliskuussa 2022. Lisätietoja kam-
panjasta voi kysyä piirien monikulttuurisuus-
toiminnan kehittäjiltä.

Maahan muuttaminen ja Suomeen kotou-
tuminen voi tuntua vuoristoradalta: siihen 
kuuluu nousuja ja laskuja. Punaisen Ristin 
kotoutumiskaari kuvaa prosessia, joka on 
jokaisella erilainen. Nousuihin ja laskui-
hin vaikuttavat oman elämän tapahtumat, 
mutta myös ulkopuoliset asiat ja tahot. 

Mieti, missä tilanteessa sinä voisit tukea maa-
han muuttanutta kotoutumisessa. Tutustu So-
maliasta Suomeen tulleen perheen kotoutu-
miskaareen ja katso Punaisen Ristin tuottama 
uusi video: youtu.be/eICieNHfp_M

Lisätietoja kotoutumiskaaresta:  
rednet.punainenristi.fi/kotoutumiskaari 

Maailman aids-päivän toimikuntaan kuuluvat 
Suomen Punainen Risti, Hivpoint, Positiiviset 
ry, Pro-tukipiste ja Väestöliitto.

Petra Lemmetty, terveyden edistämisen 
suunnittelija, petra.lemmetty@redcross.fi
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Taina Hämäläinen  
varapuheenjohtaja  
Karstula

Olen Taina Hämäläinen Karstulasta. Olen 
kohta 46-vuotias ja perheeseeni kuuluvat 
puoliso, 19-vuotias tytär ja 16-vuotias poika. 
Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (YAMK) 
ja opiskellut mm. sote-alan johtamista ja ke-
hittämistä. Työskentelen ikäihmisten parissa 
palveluohjaajana. Olen kiinnostunut ihmisis-
tä ja haluan työskennellä heitä auttaakseni. 
Olen reipas ja yhteistyökykyinen. Vapaa-
ajallani touhuan mökillä, liikun luonnossa ja 
teen pienimuotoisesti käsitöitä. Lasten har-
rastustoiminnan parissa on myös vierähtänyt 
iso osa vapaa-ajasta vuosien varrella.

Olen Punaisen Ristin Karstulan osaston jäsen 
ja toiminut osastoni veripalvelun yhdyshen-
kilönä yli 20 vuotta. Hallitustyöskentelys-
sä olen ollut mukana vuodesta 2012 alkaen, 
osaston puheenjohtajana olen ollut noin viisi 
vuotta ja nykyisin olen varapuheenjohtaja. 

Valintaani varapuheenjohtajan tehtävään 
suhtaudun nöyrällä ja kiitollisella mielel-
lä. Olen innokas oppimaan ja haluan kehit-
tää itseäni sekä osaamistani. Vaikka edessä 
on varmasti paljon uutta, koen Punaisen Ris-
tin järjestönä turvalliseksi paikaksi oppia ja 
opetella. Luotan saavani tukea tarvittaessa 
ympäriltäni. Nykyisen elämäntilanteeni ko-
en mahdollistavan tämän luottamustehtävän 
hoitamisen.

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

LÄNSI-SUOMEN PIIRIN HALLITUS 

Piirin hallitus esittäytyy

Harri Jokiranta  
puheenjohtaja 
Seinäjoki

Elämä on kuljettanut opiskelun ja työtehtä-
vien myötä Lappajärveltä Tampereen, Ro-
vaniemen ja Kokkolan kautta Seinäjoelle. 
Perhe, työelämä ja opinnot ovat matkal-
la rytmittyneet vaiheittain. Perheemme on 
asettunut asumaan Seinäjoelle. Työelämäs-
sä olen siirtymässä Seinäjoen kaupungin so-
siaali- ja terveysjohtajan virasta sosiaali- ja 
terveysministeriön ohjelmapäällikön tehtä-
vään. 

SPR:n toiminta on minulle kovin tuttua työ-
elämässä yhteistyökumppanina sekä luot-
tamustehtävistä SPR:n Länsi-Suomen piirin 
hallituksessa, SPR:n hallituksessa ja nyt 
myös Veripalvelun johtokunnassa. Vapaa-ai-
kaani sisältyvät valokuvaus ja musiikki. 

Piirin toiminnan lähivuosien isoja asioita ovat 
toiminnan ja talouden tasapainon varmista-
minen, valmiuden ja vapaaehtoistoiminnan 
ylläpitäminen piirin ja osastojen välillä sekä 
piirin ja keskustoimiston yhteistyön vankista-
minen. Länsi-Suomen piirin osastot ovat  ai-
noina Suomessa onnistuneet pysäyttämään 
jäsenmäärän laskun. Piirin tulee vahvistaa 
tukeaan osastojen jäsenhankinnassa.
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LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

LÄNSI-SUOMEN PIIRIN HALLITUS

Kristiina  
Brisk-Mosander  
Vaasa

Olen toista vuot-
ta ja ensimmäistä 
kautta piirihalli-
tuksen jäsenenä. 
SPR:n jäsen ja ak-
tiivi olen sen sijaan 
ollut jo 90-luvun 
puolivälistä, yli kak-
si kolmasosaa elä-
mästäni. Sinä 
aikana olen ehti-
nyt ainakin kokei-
lemaan melkein 
kaikkia SPR:n toi-

mintamuotoja, kultaisen iän kerhon jäsenek-
si minua ei vielä ole huolittu. Tällä hetkellä 
toimin Vaasan suomalaisen osaston puheen-
johtajana ja ensiapuryhmäläisenä. Toimin 
myös vankilavierailijana sekä Ensihuollon ja 
Henkisen tuen kouluttajana. Yhdessä poika-
ni kanssa ollaan myös innokkaita nälkäpäi-
väkerääjiä. 

Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK) ja 
teen töitä nuorten parissa. Tällä hetkellä olen 
virkavapaalla työstäni nuorisotyönohjaajana 
ja täydennän osaamistani työskentelemällä 
lastensuojelussa. Työn ja SPR:n lisäksi päi-
väni täyttävät 9-vuotias poika, koiranpentu, 
intohimoinen sukkien neulominen ja vapaa-
ehtoistyö Hope yhdessä ja yhteisesti ry:ssä. 

Punaisessa Ristissä parasta minusta on se, 
että hyvin erilaiset ihmiset voivat löytää pai-
kan toimia yhdessä. Meillä on monipuolista 
toimintaa, ja hieno arvopohja, josta am-
mentaa. Piirihallituksen jäsenenä haluan olla 
vaikuttamassa ja mahdollistamassa edelly-
tykset erilaisille osastoille ja ihmisille toimin-
taan yhdessä. 

Minna Heinonen 
Laukaa

Olen kohta 43-vuotias iloinen ja energinen 
kolmen teinin äiti. Muutimme Vaasasta takai-
sin lapsuuteni maisemiin vajaat kaksi vuot-
ta sitten. Vielä on se unelmakoti löytymättä, 
mutta eiköhän sekin sitten aikanaan. 

Olen sosionomi. Minulla on Laukaassa virka 
sosiaalitoimistossa. Työskentelen sosiaalisen 
kuntoutuksen ohjaajana mielenterveys- ja 

päihdeasiakkai-
den kanssa. Täl-
lä hetkellä olen 
virkavapaalla ja 
työskentelen Jyväs-
kylän kaupungin 
työllisyyspalveluis-
sa omavalmenta-
jana. 

Harrastan käsitöitä, 
lukemista ja olen 
mukana SPR eri 
toiminnoissa. Kou-
lutan henkistä ensi-
apua, olen mukana 
Vapepa-toimin-
nassa, Laukaan osaston ensiapuryhmässä, 
Laukaan osaston hallituksessa toimin tiedot-
tajana ja jäsenmestarina. Tällä hetkellä kou-
luttaudun myös Varpu-kouluttajaksi. 

Tuon mukanani vapaaehtoisen näkökulmaa 
ja sitä, miten voisi vielä enemmän hyödyn-
tää erilaisten ihmisten osaamista toimin-
nassa. Haluan olla mukana osallistamassa 
vapaaehtoisia toimintaan, jonka on mahdol-
lisuus tuoda sisältöä heidän elämäänsä. Vah-
vuutenani on se, että osaan ohjata ihmisiä 
toimimaan kriisitilanteissa ja huomaamaan 
ihmisten omat vahvuutensa.

Marko Järvenoja 
Toholampi

Olen 43-vuotias 
aktiivinen SPR:n 
vapaaehtoinen To-
holammilta. Per-
heeseeni kuuluvat 
vaimo sekä 14-, 
17-, ja 19-vuotiaat 
lapset. Koulutuk-
seltani olen sosio-
nomi (AMK), lisäksi 
olen suorittanut so-
siaalityö aineopin-
not, joiden myötä 
minulla on sosiaa-
lityöntekijän sijais-
kelpoisuus. Toimin 

SPR Toholammin osaston puheenjohtajana 
sekä SPR Kannuksen ja Toholammin osasto-
jen ensiapuryhmän ryhmänjohtajana. Luon-
nossa liikkuminen on myös lähellä sydäntäni. 
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SPR Länsi-Suomen piirihallituksen jäsenyy-
den lisäksi olen myös SPR:n valtuuston va-
rajäsen. 

Tuon monipuolista yhteiskunnallista näke-
mystä sekä järjestötoiminnan osaamista. 
Pitkäaikaisena hallituksen jäsenenä tun-
nen paitsi Länsi-Suomen piirin myös osas-
tojen haasteet. Oma vahvuuteni on nähdä 
asiat laajempina kokonaisuuksina ja tarkas-
tella niitä kriittisesti. Suhtaudun elämään ja 
sen ilmiöihin terveellä uteliaisuudella. Piiri-
hallituksen jäsenenä olen aktiivinen ja kan-
taa ottava. 

Raimo Keskinen 
Jalasjärvi

Minulle vapaaeh-
toisuus on aina ol-
lut sydäntä lähellä. 
Meillä Jalasjärvel-
lä osasto järjestää 
kaksi verenluovu-
tustapahtumaa 
vuodessa sekä ys-
tävätoimintaa, 
myös nälkäpäivä-
keräyksessä olim-
me mukana hyvällä 
tuloksella.

Piirihallituksen jäsenenä haluan edistää jä-
senhankintaa. Piirimme on aktiivinen, toivon 
että saadaan korona voitettua mahdollisim-
man pian ja päästään normaalitoimintaan ja 
jatkamaan koulutuksia.

Harri Koivisto 
Keuruu

Olen 53-vuoti-
as keuruulainen 
eläkeläinen. Keu-
ruun (Keuruu-Mul-
tia) osasto tarvitsisi 
myös, niin kuin mo-
ni muukin osasto, 
lisää aktiivisia jä-
seniä toimintaan 
mukaan. Pienenä 
osastona olemme 
aktiivisia niin Va-
pepan, SPR:n en-
siapupäivystysten, 

ystävätoiminnan sekä monen muun toimin-
nan kehittämiseen, joissa pystymme ole-
maan avuksi.

Piirihallituksen jäsenenä pyrin edistämään ja 
korostamaan SPR Länsi-Suomen piirin ja pii-
rin osastojen välisen yhteistyön tärkeyttä se-
kä tuoda SPR:n vapaaehtoisten ajatuksia 
osastojensa kehittämisestä hallituksen tie-
toon.

Suomen Punaista Ristiä tarvitaan jatkossakin 
ja enemmän kuin ennen epidemiaa. Laina-
takseni Sulo Vilenin sanoja: ”Jos tämä ny-
kyinen tulevaisuus yhtään muistuttaa niitä 
aikaisempia, niin eiköhän me pärjätä tälläkin 
kertaa.” Minä uskon vahvasti piirimme tule-
vaisuuteen!

Sinikka Koivumäki  
Ilmajoki

Toimin Leader Lii-
verin toiminnanjoh-
tajana Ilmajoella. 
Olen koulutukseltani 
elintarviketieteilijä 
ja tehnyt työuraani 
maaseudun kehittä-
mistehtävissä lä-
hes 30 vuoden ajan. 
Perheeseeni kuuluu 
kolme aikuista lasta, 
aviomies ja koira. 
Harrastan kävele-
mistä ja mökkei-

lyä sekä yhdistystoimintaa. Olen ollut neljä 
vuotta SPR Ilmajoen osaston hallituksen pu-
heenjohtaja, mikä sai minut kiinnostumaan 
myös aluetason toiminnasta.  Työhömme Lii-
verissä kuuluu myös yhteistyö SPR Länsi-
Suomen Piirin kanssa.  

Pidän vaikuttamisesta yhdistys- ja järjestö-
toiminnan kautta. Työ on konkreettista, siinä 
saa näkyvää aikaiseksi ja se palkitsee.  Koen 
tämän tyyppisen vaikuttamisen sopivan it-
selleni paremmin kuin poliittisen päätöksen-
teon, vaikka sekin on mielenkiintoista. On 
tärkeää, että ihmisillä on eri kanavia, mis-
sä toimia ja vaikuttaa ja rakentaa merkityk-
sellistä elämää.  Minulla on halu parantaa 
elinympäristöä ja osallistua yhteisöjen toi-
mintaan. Siksi koen SPR:n toiminnan tär-
keäksi ja kiinnostavaksi.  

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

LÄNSI-SUOMEN PIIRIN HALLITUS  
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SPR:n Länsi-Suomen piirin toimintaan tuon 
osaamista niin hallinnosta kuin kehittämis-
työstä.  Lukuista luottamustehtävät niin kun-
tapuolella kuin yhdistystoiminnassa ovat 
luoneet laajat verkostot, joista koen olevan 
hyötyä tässä tehtävässä.

Ville Lahti  
Seinäjoki

Olen 43-vuotias kol-
men pojan isä. Har-
rastan jalkapallon 
valmentamista ja 
elämäntapani on lii-
kunnallinen. Olen 
aktiivinen järjestö-
toimija, mutta läh-
den mukaan vain 
sellaiseen toimin-
taan, joka vastaa 
omia arvojani. 

Osaamiseni liittyy talouden ja ihmisten joh-
tamiseen. Olen ammatiltani vakuutusyhtiön 
liiketoimintajohtaja ja koulutukseltani kaup-
patieteiden maisteri. Toimin myös Etelä-Poh-
janmaan Uusyrityskeskuksen ja Seinäjoen 
Jalkapallokerhon junioreiden hallituksissa 
sekä SPR:llä esimerkiksi valtakunnallises-
sa talous- ja kehittämisvaliokunnassa. Tuon 
hallitukseen järjestötyön hallinnon osaamista 
ja melko laajat verkostoni.

Maija Linnala  
Suolahti

Osastoni Suolah-
den osasto nykyisen 
Äänekosken kau-
pungin Suolahden 
taajamassa on pie-
ni, mutta aktiivinen. 
Osaston sydän on 
ensiapu- ja valmius-
ryhmä.

Haluaisin keventää 
osastojen hallintoon 
liittyviä tehtäviä ja 

lisätä osastojen välistä yhteistoimintaa.

Maailma muuttuu ja myös Punaisen Ristin 
tulee muuttua. Uskon Länsi-Suomen piirin 
löytävän keinot pysyä menossa mukana.

Sami Luoma-Aho  
Jyväskylä

Olen 43-vuotias kah-
den lapsen isä Keski-
Suomesta Laukaasta. 
Kuulun Jyväskylän 
osastoon ja olen mu-
kana ensiapuryhmäs-
sä sekä Jyväskylän 
osaston hallitukses-
sa. Työskentelen 
ohjelmistokehityk-
sessä ja vapaa-aika-
ni, SPR:n toiminnan 
lisäksi, kuluu paljol-

ti crossfitin ja valokuvauksen parissa. Vaimo-
ni kuvailee minua sanoilla auttamishaluinen, 
huolehtiva ja luotettava.

Mielestäni terve ja toimintakykyinen piiri tar-
vitsee toimivat osastot. Osastojen toiminta-
edellytykset taas riippuvat vapaaehtoisista ja 
heidän jaksamisestaan. Juuri osastojen toi-
mintaedellytykseen ja vapaaehtoisten jaksa-
miseen täytyy kiinnittää huomioita. 

Vaikka vallitseva taloustilanne Suomessa 
asettaa piirimme tielle myös taloudellisia uh-
kia, näen kaikesta huolimatta tulevaisuu-
temme valoisana. Edessä on todennäköisesti 
monia haasteita niin taloudessa kuin vapaa-
ehtoisten rekrytoinnissakin, mutta haasteet 
on tehty voitettaviksi. Uskon että Punaisen 
Ristin vahva brändi, yhdessä vahvan yhteis-
hengen ja oikeiden toimintatapojen kanssa 
kantaa pitkälle.

Matti Mustajärvi 
Kaustinen

Olen yrittäjä Kaus-
tiselta. Tarjoan 
rakennusalan asian-
tuntijapalveluita 
yrittäjän ominaisuu-
dessa. Harrastan 
retkeilyä, elokuvia, 
kotiseututyötä, his-
toriaa ja yhdistys-
toimintaa. 

Toimin SPR Kaustisen osastossa ensiapupäi-
vystäjänä, vapaaehtoisessa pelastuspalve-
lussa ja nälkäpäiväkerääjänä. Lisäksi toimin 
SPR Kaustisen osaston hallituksessa ja olen 
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Henna Timonen 
Kurikka 

Olen 27-vuotias, 
Kurikan osastosta. 
Olen ahkera, yh-
teistyökykyinen, in-
nokas.

Kurikan osasto on 
pieni, mutta aktii-
vinen alle parin sa-
dan jäsenen osasto 
Etelä-Pohjanmaalla. 
Osastossamme on 
monipuolisesti toi-
mintaa, josta ensi-
apuryhmätoiminta 
on merkittävin.

Mielestäni olisi tärkeää löytää keinoja saada 
mukaan uusia jäseniä ja vapaaehtoisia. Var-
sinkin nuorten mukaan saamiseen on panos-
tettava toiminnan jatkuvuuden vuoksi.

Koronan vaikutukset varmasti tulevat nä-
kymään meidän piirissämme, niin kuin kai-
kessa muussakin, mutta näen tulevaisuuden 
kuitenkin valoisana. Meillä on hyvä ja vahva 
piiri. Yhdessä kaikesta kyllä selvitään!

siinä varapuheenjohtaja. Olen toiminut SPR 
Länsi-Suomen piirihallituksessa yhden kauden. 
Olen yhteistyöhakuinen ja tulen hyvin toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa. 

Tarkastelen mielelläni kokonaisuuksia, mut-
ta osaan nähdä myös toimintaan liittyvät yk-
sityiskohdat. Olen myös helposti lähestyttävä 
ja varsin huumorillinen. Hallituksen jäsenenä 
haluan vahvistaa yhteisöllisyyttä, talousosaa-
mista, kiinteistötuntemusta, vapaaehtoistietä-
mystä, ja luovaa työskentelyä. 

Jarmo Ojajärvi 
Alajärvi

Olen 62-vuotias, per-
heellinen. Olen syn-
tynyt ja kasvanut 
Alajärvellä, nykyisin 
asutaan taas Alajär-
vellä. Varusmiespal-
veluksen jälkeen jäin 
Puolustusvoimien 
palvelukseen. 2010 
aloitin vakuutusedus-
tajana silloisessa Ta-
piolassa Alajärvellä. 
Fuusion myötä Tapio-
lasta tuli LähiTapiola. 

Tehtävänimike vaihtui myöhemmin myynti-
päälliköksi ja nyt toimin maatilaneuvojana.

Kokonaisturvallisuus on aiheena ollut aina lä-
hellä sydäntä. Kaikki siihen liittyvä saa minut 
innostumaan. Toimin muun muassa Liiken-
neturvalla liikenneturvallisuuskouluttajana, 
SPEK:llä Kyläturvallisuus ja 72 tuntia -koulut-
tajana ja Vapepassa valmiuskouluttajana, Va-
pepa-johtajana ja varalla valmiuspäivystäjänä. 

Toimin aikaisemmin muutaman vuoden ajan 
Pohjanmaan Vapepan maakuntatoimikun-
nan puheenjohtajana. Autoliitossa toimin 
pitkään tiepalvelumiehenä, olin mukana val-
takunnallisessa tiepalvelutoimikunnassa, sekä 
eri tehtävissä Lapuan ja Järviseudun osasto-
jen hallituksissa. Kuulun SPR Alajärven osas-
ton hallitukseen. Luottamustoimia on joitakin. 
Osaamisalueinani ja vahvuuksinani on valmi-
uden ja varautumisen kehittäminen, järjeste-
ly- ja organisointiosaaminen sekä tiimityö ja 
verkostoituminen.

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

LÄNSI-SUOMEN PIIRIN HALLITUS
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HUOMIONOSOITUKSET 

Samuli Ikäläinen, Juhani Mönttinen sekä 
Manu Varis palkittiin Suomen Punaisen Ris-
tin ensiavun huomionosoituksilla. Huomion-
osoitus myönnetään henkilölle tai yhteisölle, 
joka omalla ensiaputoiminnallaan on pelasta-
nut toisen ihmisen hengen ja osoittanut aut-
tamistilanteessa rohkeutta sekä ehkäissyt 
vakavien vammojen syntymistä.

– Ensiaputaidot ovat kansalaisvelvollisuus ja 
ensiaputaitoja kannattaa harjoitella, muistut-
taa Punaisen Ristin ensiaputoiminnan asian-
tuntija Virve Karling.

 
 

Hätätilanteessa tärkeintä on  
pysähtyä auttamaan ja  

soittaa hätänumeroon 112. 

SPR:n huomionosoituksella palkitut Samuli Ikäläinen (vas.), Manu Varis ja Juhani Mönttinen. Kuva: Tero Hintsa.

Ensiavun huomionosoitukset jaettiin kolmelle 
– Ensiaputaitoja ei kukaan toivo joutuvansa 
käyttämään, mutta vahinko ei tule kello kau-
lassa, Karling jatkaa.

(Lähde: KSML 4.10.2021)
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Yhteiset pelastusharjoitukset tärkeitä

SPR:n Suolahden osaston ensiapuryhmä, 
Ala-Keiteleen järvipelastajat ja Suolahden 
palokunta järjestivät ensimmäisen yhteisen 
vesipelastusharjoituksen Suolahden sata-
massa elokuun lopussa. 

Jo etukäteen yhteistä harjoittelua pidettiin 
tärkeänä, sillä kaikki kolme ryhmää toimi-
vat samalla alueella ja mahdollisesti myös 
samoissa tilanteissa. Keskiviikkoilta olikin 
sopivan kesäinen vesipelastusharjoituspäi-
vä: vettä satoi reippaasti ja tuuli oli kovaa ja 
puuskaista.

Harjoituksen suunnittelijana toimi Erkki Lii-
matainen Suolahden palokunnasta.

Kuvitteellinen vesipelastusharjoitustilan-
ne lähti liikkeelle sataman kesäpäivien yh-
teydessä, jolloin vedessä huomattiin apua 
huutava ihminen. Näytteilleasettajina pai-
kalla olivat SPR:n Suolahden ensiapuryhmän 
nallesairaala ja Ala-Keiteleen järvipelasta-
jat omalla osastolla. Ensiapuryhmä teki il-
moituksen hätäkeskukseen, kertoi asiasta 
järvipelastajille ja molemmat lähtivät paikal-
le. Palokunta sai hälytyksen hätäkeskuksen 
kautta ja lähti satamaan. Vedestä pelastet-
tiin kaksi henkilöä.

Vesipelastusharjoituksen jälkeen tunne yh-
dessä harjoittelemisen tärkeydestä vain 
vahvistui. Kaikenlainen ja monipuolinen har-
joittelu on tärkeää, jotta tositilanteessa on 
kokemusta siitä, miten toimitaan.

Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että ko-
konaisuutena kaikki meni hyvin. Uhrit saatiin 

nopeasti paikannettua, pelastettua veneisiin, 
kuljetettua rantaan ja annettua heille tarvit-
tavaa ensiapua.

– Suolahden ensiapuryhmässä harjoittelem-
me joka toinen viikko. Tällaiset yhteisharjoi-
tukset ovat myös todella tärkeitä. Opimme 
tuntemaan toisiamme ja toimintatapojam-
me. Avun pyytäminenkin on sitten tarvit-
taessa helpompaa, ensiapuryhmän vetäjä 
Riinukka Liimatainen jatkoi.

Pelastettavina henkilöinä olivat päänsä lou-
kannut Toni Järvinen Suolahden palokun-
nasta ja vedestä pelastettu Mia Irtamo 
SPR:stä. 

– Olin vakaissa käsissä koko ajan ja tuntui, 
että minut pelastettiin helposti veneeseen. 
Oli turvallinen olo, kun minua autettiin. Kom-
munikointi toimi mielestäni hyvin, Irtamo to-
tesi.

– On onnettomuus- ja pelastustilanteita, 
joissa me kaikki olemme mukana ja jokaisel-
la on oma osaamisalue. Yhdessä toimimista 
on tärkeää harjoitella jatkossakin, totesi Ni-
ko Huhtanen järvipelastajista.

Järvipelastajien, SPR:n ensiapuryhmän ja 
Suolahden palokunnan edustajat päättivät 
jatkaa yhteisiä pelastusharjoituksia. Tulevai-
suudessa yhteisharjoituksia pidetään vuosit-
tain 1-2 kertaa.

Teksti ja kuvat: Eija Varteva
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Seinäjoella toimii kolmen ystävävälittäjän tii-
mi. Nykyisellä kokoonpanolla tiimi on toimi-
nut keväästä 2020. Vapaaehtoisina tiimissä 
toimivat Elisa Lahdenmaa, Tuija Isoaho 
ja Miisa-Maria Haapoja. 

– Tuija on vielä tämän vuoden loppuun 
saakka, ja hänen tilalleen tulee ensi vuo-
den alusta Heli Mäntynen. Tuija perehdyt-
tää loppuvuoden aikana Helin, niin hänen on 
sitten helpompi päästä alkuun, Lahdenmaa 
kertoo.

Lahdenmaa koordinoi ystävävälittäjien toi-
mintaa ja tekee aina ensikäynnin ystävää 
tarvitsevan luo. 

– Ystävää tarvitsevat erityisesti iäkkäät ihmi-
set. Yksinäisyys on suurin syy siihen, miksi 
otetaan yhteyttä. Yhteydenottaja voi olla yk-
sinäisen ihmisen läheinenkin. 

Haapoja ja Isoaho vastaavat yhteydenot-
topyyntöihin, joita tulee ystävävälityksen 
puhelimeen. Ystävävälittäjät kartoittavat, 
haastattelevat ja tapaavat vapaaehtoisia ys-

Seinäjoen ystävävälittäjätiimi sai vahvistusta
täviä ja ystäväasiakkaita sekä tekevät sopi-
mukset heidän kanssaan.

Ystävävälittäjät etsivät ”matcheja” eli toisil-
leen sopivia ystävyksiä. Oma Punainen Risti 
-sivuston kautta löytyvälle lomakkeelle kir-
jataan esimerkiksi harrastukset ja mielen-
kiinnon kohteet, ikä, asuinalue ja käytännön 
asioita eli esimerkiksi miten laajalle alueel-
le vapaaehtoinen on valmis liikkumaan. Kone 
ehdottaa sopivia yhdistelmiä, mutta ystävä-
välittäjät valitsevat sopivat parit.

Kokemus antaa hyvät valmiudet

Lahdenmaa ja Haapoja ovat itsekin toimineet 
vapaaehtoisina ystävinä Seinäjoella. Lah-
denmaalle vapaaehtoistyö toi tullessaan ai-
don ystävyyssuhteen. Hän oli vuosia iäkkään 
ihmisen ystävänä aina tämän kuolemaan 
saakka. Haapoja löysi SPR:n nimenomaan 
ystävätoiminnan kautta seitsemän vuotta 
sitten, jolloin hän oli vasta 18-vuotias.

– Halusin tehdä jotain toisten ihmisten hy-
väksi. Sain tietää SPR:n ystävätoiminnasta, 

Pia Kantola, Elisa Lahdenmaa, Tuija Isoaho ja Heli Mäntynen lähtivät retkikokoukseen. Laavulla paistettiin makka-
raa, tutustuttiin toisiinsa ja suunniteltiin Seinäjoen ystävätoimintaa.

YSTÄVÄTOIMINTA
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ja se tuntui sopivalta tavalta tehdä vapaaeh-
toistyötä, kertoo Seinäjoen ammattikorkea-
koulussa sosionomiksi opiskeleva Haapoja.

It-alan yrityksessä toimistosihteerinä työs-
kentelevälle Lahdenmaalle SPR:n toiminta 
tuli aikanaan tutuksi Vähänkyrön ensiapu-
ryhmän kautta, jossa jo hänen äitinsä oli 
mukana. Ensiapuryhmä on tuonut myös Iso-
ahon mukaan SPR:n toimintaan.

– Olin opiskeluaikoina mukana SPR:n ensi-
apuryhmässä Kemissä. Seinäjoella olen toi-
minut ensiapuryhmässä ja myös SPR:n 
Seinäjoen osaston hallituksessa, sanoo fysio-
terapeuttina työskentelevä Isoaho.

Ystävätoiminnan koulutuksia pystytään jäl-
leen järjestämään lähikoulutuksina. En-
simmäiset lähikurssit on pidetty lokakuun 
lopulla.

– Pitkän tauon jälkeen on marraskuulle tu-
lossa myös ystävätoiminnan vapaaehtoisten 
vertaistukitapaaminen. Ystävävälittäjät soit-
tavat vapaaehtoisille henkilökohtaisesti ja 
kutsuvat mukaan. Samalla voidaan vaihtaa 
kuulumisia, Lahdenmaa sanoo.

– Vapaaehtoisina on sekä naisia että miehiä, 
mutta miehet ovat vähemmistössä. On ollut 
tarkoitus järjestää ystävätoiminnan kurssi 
miehille, joka jouduttiin koronan takia siirtä-
mään.

Uusia ideoita ystävätoimintaan

Seinäjoen ystäväryhmän ohjaajana toimiva 
Haapoja suunnitteli viime joulun alle kukka-
tempauksen. Se on tarkoitus toteuttaa tänä-
kin vuonna. 

– Ideana on se, että vapaaehtoiset voivat 
viedä ystävälleen joulukukan. 

Haapoja kehitti myös ulkoilutoimintaa, jos-
ta saatiin pysyvä ja korona-aikanakin turval-
linen toimintatapa. Ulkoiluystävätoiminnan 
ryhmänvetäjänä on aloittanut Jaana Kota-
la.

Ensi kertaa muutamia maahanmuuttajia on 
haastateltu ystävätoiminnan vapaaehtoisiksi.

– Haluamme tarjota toimintaa maahan-
muuttajillekin. Vaikka monikulttuurisuustyö-
tä muuten on tehty, niin tämä on uusi asia 
ystävätoiminnassa. Moni maahanmuuttaja 

tuntee Punaisen Ristin järjestönä, joten toi-
mintaperiaatteet ovat tiedossa ja he luotta-
vat järjestöön, Lahdenmaa sanoo.

Elokuussa Punaisen Ristin Seinäjoen osasto 
sai ystävätoimintaan myös palkatun työnte-
kijän Pia Kantolan, joka tukee vapaaehtois-
ten ystävien ja ystävävälittäjien toimintaa. 
Vapaaehtoiset ovat iloisia siitä, että toiminta 
saa nyt ansaitsemaansa vahvistusta. Kanto-
la kertoo omassa esittelyssään tarkemmin it-
sestään ja uudesta pestistä.

– Työnkuvani on verkostoituminen eri toimi-
joiden kanssa, mutta myös ystävätoiminnan 
tuki ja innostaminen. SPR:n arvot vastaavat 
täysin omia arvojani, ja mitä vanhemmak-
si tulen, sitä tärkeämpi asia tämä on työssä, 
Kantola toteaa.

Kantola järjesti Seinäjoen ystävävälittä-
jätiimille ja ulkoiluystävätoiminnan ryh-
mänvetäjälle retken Aarnikotkan laavulle 
Jouppilanvuoren maastoihin lokakuun puoli-
välissä.

– Olimme tavanneet alkusyksystä, mutta 
varsinaista kokousta emme olleet aiemmin 
pitäneet. Laavuretki oli mukava tapa koko-
ustaa ja tutustua toisiimme. Oli hienoa, että 
uusinkin tiimin jäsen pääsi mukaan.

Ystävätoiminta on tilastojenkin valossa ilmei-
sen tarpeellista.

– Vuoden 2020 aikana vapaaehtoisten ys-
tävien määrä ohitti ystävää tarvitsevien 
määrän Seinäjoella. Meille korona-aika ai-
heutti paljon ylimääräistä järjestelyä, kun 
toimintaa piti sopeuttaa rajoituksiin. Edel-
leen joihinkin hoitolaitoksiin on vierailukielto. 
Olemme todella iloisia siitä, että ystävätoi-
mintaan saatiin palkattu työntekijä. Meidän 
aikamme on vapaaehtoisina rajallinen, kun 
jokaisella on omat työnsä ja opiskelunsa, 
Lahdenmaa tuumaa.

Teksti ja kuva: Outi Rantala
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Ystävätoiminnan aluetyöntekijä esittäytyy
Olen aloittanut syyskuun alussa työni Ys-
tävätoiminnan aluetyöntekijänä, Hetken 
merkitys -hankkeen parissa. Hankkeen on 
mahdollistanut testamenttilahjoitus, joka on 
kohdistettu seinäjokisten ikäihmisten hyvin-
voinnin edistämiseksi. Hanke kestää vuoden 
2024 loppuun saakka.

Olen kotoisin Soinista, naapurikaupungis-
sa Ähtärissä kasvatin lapseni, ja nyt olen jo 
vuosia asunut Seinäjoella. Työkokemusta on 
kertynyt monelta eri alalta. Viimeiset vuoteni 
olen kuitenkin viihtynyt ikäihmisten parissa 
kotihoidon kentällä sekä jonkun aikaa myös 
asiakasohjaajana asiakasohjausyksikössä. 

Koulutukseltani olen lähihoitaja ja geronomi 
(AMK). Tunnen Seinäjoen alueen palvelujär-
jestelmää ja koenkin nyt, että verkostoitu-

minen eri toimijoiden kanssa on hankkeessa 
ensisijaista. Yhteistyötä tekemällä on mah-
dollisuus saavuttaa hyvää ja toivottavasti 
uusia, pysyviä toimintamalleja myös. 

Ikäihmiset ja heidän hyvinvointinsa on mi-
nulle sydämen asia. Toivon, että tässä hank-
keessa voin vaikuttaa asioihin siten, että 
aidoista kohtaamisista ja merkityksellisistä 
hetkistä voisi nauttia mahdollisimman moni 
seinäjokinen ikäihminen, tavalla tai toisella. 

Hymyillään, kun tavataan!

Pia Kantola
Ystävätoiminnan aluetyöntekijä
Hetken merkitys -hanke
p. 040 657 1113
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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:  
https://www.ok-sivis.fi 

Osastoviestinnän perusteet ja somen 
käyttö -koulutukset

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

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

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

Lisätietoja: 

Erja Salmela
erja.salmela@redcross.fi 
p.040 627 8810

YSTÄVÄTOIMINTA

Ystävätoiminnan koulutukset 
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Vapaaehtoisten kuukausittaiset Teams- 
tapaamiset alkavat tammikuussa 2021

Tervetuloa vapaaehtoisten kuukausitapaamisiin Teamsissa!
 
Kokoonnumme tammikuusta lähtien joka kuun viimeisenä torstaina kello 18-19.30 ennak-
koon ilmoitetun teeman ympärille. Jokaiseen tapaamiseen varataan aikaa myös kuulumisten 
vaihtamiselle ja ajankohtaisille kysymyksille. 

Tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki Länsi-Suomen piirin alueella toimivat vapaaehtoiset, joita 
kuukauden teema kiinnostaa. Tapaamisia vetävät piirin sosiaalisen hyvinvoinnin työntekijät.

Kuukausitapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, vaan mukaan pääsee koko kevään 
saman linkin kautta: https://bit.ly/ls-kk-teams21

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

VAPAAEHTOISTEN TEAMS-TAPAAMISET

Kevään Teams-tapaamisten päivämäärät ja teemat:

 + to 27.1. Ystävänpäivä-kampanja ja tapahtumien ideointi

 + to 24.2. Ystävänpäivän kuulumiset ja rasisminvastaiseen viikkoon  
 valmistautuminen

 + to 31.3. Nuoret ystävätoiminnassa

 + to 28.4. Teema ilmoitetaan myöhemmin
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NÄLKÄPÄIVÄ 2021

Nälkäpäivänä tapahtui taas ympäri piiriä, 
vain osa tunnelmista päätyi tähän juttuun 
asti. 

Kiitos kaikille kerääjille ja osastoille jälleen ker-
ran tärkeästä panoksestanne. Ensi vuonna taas 
uudestaan.

1. Saarijärven osaston Nälkäpäivänkeräyksen 
koordinoija Leena Häkkinen valmiina ohjeista-
maan ja jakamaan lippaita kerääjille. 
Kuva: Anne Pälve

2. Kirkkopuiston kojulla Jyväskylässä pitkän lin-
jan Nälkäpäivä-vapaaehtoiset Irma ja Kaija.
Kuva: Emma Selenius

3. Alavudelta Liisa ja Mirjami keräämässä S-
marketilla. 
Kuva: Jooel Niittynen

Nälkäpäivä 2021 tunnelmia  
Länsi-Suomen piirissä

1.

2. 3.
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NÄLKÄPÄIVÄ 2021

4. Tuulikki Pihlajamäki (vas.), Aino Meh-
to, Sirpa Sorsa Muuramen Nälkäpäivän 
leivänmyynnissä, jossa käy iloinen pu-
heensorina. Pitkäaikaiset vapaaehtoiset 
kertoilevat kokemuksistaan Nälkäpäivä-
keräyksestä vuosien varrelta ja juttele-
vat tottuneesti ohikulkijoille. Tämä on 
vuoden tärkein tapahtuma ja aina tän-
ne mielellään lähtee. Kun on vuosia ollut 
mukana, niin ei voi olla pois. 
Kuva: Milla Ukkonen

5. Laukaan osaston keräysjohtaja Päi-
vi Majava ja puheenjohtaja Eeva Vuori-
mies vastasivat leivänmyynnistä. 
Kuva: Anja Saksola 

6. Laukaan osaston Arja Paakkinen ja 
Auli Manninen lipaskerääjinä S-marketin 
edustalla. Manninen on toiminut lipaske-
rääjänä vuodesta 1995 lähtien. "Tämä 
on mukava tapa tehdä hyvää. Pääsee 
juttelemaan ihmisten kanssa, jos vain 
ehtivät pysähtymään juttusille." 
Kuva: Anja Saksola

6.4.

5.
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NÄLKÄPÄIVÄ 2021

8. 9.

7. Toiminnanjohtaja Tero Hintsa 
keräsi Seinäjoen Järjestötalolla. 
Lahjoittajina Jarmo Vesa (vas.), 
Tarja Kulmala ja Sarita Vihtonen.

8. Seinäjoella porisi myös puuro-
tykki. 
Kuva: Pia Kantola

9. Marketta on kerääjänä kol-
matta vuotta Ilmajoella. Hänel-
le on jäänyt aina mukava tunne 
jälkeenpäin keräyksestä. Ihmiset 
ovat ystävällisiä. 
Kuva: Pia Kantola

7.
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JÄRJESTÖPÄIVÄT 2022

Ennakkotiedotus SPR Länsi-Suomen piirin 
järjestöpäivistä keväällä 2022 

Punainen Risti on harrastamisen paikka eri 
ikäisille ja eri taustoista tuleville vapaaeh-
toisille. SPR Länsi-Suomen piirin alueella 
kaikessa tekemisessä korostuu toimintalinja-
uksen tavoite (visio) tuoda iloa sekä ylläpitää 
toivoa ja luottamusta. Piirinä haluamme olla 
kehittämässä osaamista sekä tekemässä va-
paaehtoistoimintaa näkyväksi koko toiminta-
alueellamme. 

Tavoitteena on osastotoiminnan kokonaisval-
tainen kehitys, tasapaino ja järjestön elin-
voimaisuuden parantaminen kehittämällä 
suorituskykyä ja toimintatapoja alueellisen 
yhteistyön ja verkostoitumisen muodossa.

VAHVISTAMME

VERKOSTOIMME

VAIKUTAMME

Tule mukaan kuulemaan, kertomaan, ideoimaan, innostumaan ja vaikuttamaan!

Järjestämme keväällä 2022 SPR 
Länsi-Suomen piirin osastoille 
suunnatut alueelliset Järjestö- 

päivät seuraavasti: 

● Lauantai 19.02.2022 
JYVÄSKYLÄ

● Lauantai 19.03.2022 
ILMAJOKI

● Lauantai 26.03.2022 
KANNUS

Tilaisuuden ohjelma, alkamisajankohta, 
osoite ja ilmoittautumisohje jne. 

 tiedotetaan myöhemmin. 

Tervetuloa Järjestöpäivään!
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Syksyinen tervehdys! Olen Teija Matalamä-
ki, teille monelle entuudestaan tuttu. Aloitin 
juuri omaishoitajien tukitoiminnan suunnit-
telijana Länsi-Suomen piirissä. Toimipisteeni 
sijaitsee Seinäjoen aluetoimistolla. Olen siis 
palannut kotiin!

Viime viikolla kävin onnittelemassa 70-vuoti-
asta Laihian osastoa. Tiedättehän, ihan sillä 
lailla kunnolla. Sanottiin käsipäivää ja ha-
lattiin. Sydämessä läikähti, kun ihanat va-
paaehtoiset ottivat niin lämpimästi vastaan. 
Minut muistettiin vuosien takaa ystävätoi-
minnan aluetyön ajoilta. Olin täällä aluetyön-
tekijänä Ystävätoiminnan alueellisen tuen 
kehittämisprojektissa vuosina 2012-2016. 
Ystävätoiminnan kouluttajana olen toiminut 
vuodesta 2009 alkaen.

Olen saanut olla monessa mukana. Puolet 
työurastani olen tehnyt kuntoutusta yksityi-
sellä, perusterveydenhuollossa ja erikois-
sairaanhoidossa, toiset puolet olen ollut 
järjestötoiminnan parissa erilaisissa pro-
jekteissa ja kehittämistehtävissä. Syvensin 
omaistyön osaamista Mielenterveysomaisten 
yhdistys FinFamin aluetyössä, josta jatkoin 
psykososiaalisen tuen koordinaattorin teh-

Teija Matalamäki aloitti omaishoitajien 
tukitoiminnan suunnittelijana

täviin Punaiseen Ristiin Hämeen piiriin. Syn-
nyinseutu veti minua voimakkaasti takaisin 
ja tulin Seinäjoelle Järjestöt mukana muu-
toksessa -hankkeeseen järjestöagentiksi ja 
siitä asiantuntijaksi Etelä-Pohjanmaan sote-
rakenneuudistukseen. 

Olen vuotta vaille viisikymppinen ja perhee-
seeni kuuluu mies, kaksi täysi-ikäistä poikaa 
ja 13-vuotias tiibetinterrieri – rouva Nata. 
Koulutukseltani olen fysioterapeutti ja kun-
toutuksen ohjaaja (AMK). Omaishoitajuu-
teen, ammatillisen kokemuksen lisäksi, olen 
päässyt tutustumaan oman äitini Parkinsonin 
taudin myötä. Välillä on vaikeaa ja raskasta 
taistella tautia vastaan, joka vie rakkaan ih-
misen hitaasti toimintakyvyttömäksi. Kuiten-
kin äidin kanssa kohdatessa löydämme aina 
ilonaiheita ja unohdamme hetkellisesti ”her-
ra Parkinsonin”.  

Voisiko olla hienompaa ajankohtaa jatkaa 
työtä Punaisessa Ristissä. Koronapandemia 
on muuttanut vapaaehtoistyön toimintata-
poja, on jouduttu sopeutumaan etäyhteyk-
siin ja otettu digiloikkaa. Tämä aika on myös 
tarjonnut uusia osallistumisen ja osallisuu-
den mahdollisuuksia. Moni kuitenkin kaipaa 
lähikontakteja. Kasvokkain kohtaamiset eri 
toiminnoissa kuten vertaistukiryhmissä tun-
nistetaan entistä tärkeämmiksi. Tämä työ, 
jossa saan olla vahvistamassa ja kehittä-
mässä vapaaehtoistoimintaa, jolla tuetaan 
ja edistetään omaishoitajien hyvinvointia ja 
jaksamista on minulle kunniatehtävä. 

”Kaikki meistä eivät voi tehdä suuria asioita, 
mutta voimme jokainen tehdä pieniä asioita 
suurella rakkaudella.” 

– Äiti Teresa –

Nähdään kasvokkain pian! 

Teija

UUSI OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINNAN SUUNNITTELIJA
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PULLONPALAUTUSKUITTIEN LAHJOITTAMINEN

Osaston talous koostuu usein pienistä purois-
ta, jotka ovat kaikki tärkeitä kokonaisuuden 
kannalta. Näitä voi olla esimerkiksi erilai-
set myyjäiset, tapahtumat, arpajaiset ja tie-
tysti jäsenhankinta. Moni osasto hyödyntää 
myös yhteistyötä paikallisen kaupan kans-
sa. Toki kaupalta harvemmin saa suoraan 
rahallista tukea, vaan tuki saattaa tulla tuot-
teiden, kuten esimerkiksi kahvin ja kerta-
käyttömukien muodossa. Tämän yhteistyön 
avulla on kuitenkin mahdollista myös saada 
suoraan rahallista tukea osastolle. Nimittäin 
pullonpalautuskuittien muodossa. Tämä va-
rainhankintakeino on käytössä Länsi-Suomen 
piirinkin alueella joissain osastoissa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pul-
lonpalautusautomaatin vieressä on laatik-
ko, johon pulloja palauttanut asiakas voi 
halutessaan tiputtaa kuittinsa. Näistä laati-
koista on useilla kaupoilla jo kokemusta, jo-
ten malleja on saatavilla osaston käyttöön. 
Laatikko voi olla läpinäkyvä tai esimerkiksi 
punainen, mutta tärkeää on, että siinä ker-
rotaan lyhyesti varojen käytöstä. Jos osasto 
tekee esimerkiksi ystävätoimintaa, voi laa-
tikossa lukea varojen menevän paikallisten 
yksinäisten auttamiseksi. Jos taas ensiapu-
toiminta on osaston pääasiallinen toimin-
tamuoto, voi tekstissä kertoa avustuksen 
menevän esimerkiksi viranomaisten tukemi-
seen tai paikallisten turvallisuudesta huoleh-
timiseen. Paikallisuus on valttia, joten tämän 
tyyppinen lahjoittaminen houkuttelee ihmi-
siä antamaan omastaan. Varsinkin kun kuitti 
on helppoa tiputtaa laatikkoon ja saada sitä 
kautta kokemus osallistumisesta hyvän teke-
miseen.

Kaikki ymmärtävät, että asiasta on sovittava 
kauppiaan kanssa, mutta tällaisessa varain-
hankinnassa on myös muuta huomioitavaa. 
Vaikka keräykseen lahjoitetaan vain kuitteja, 
on kyse kuitenkin rahankeräys. Toki yleis-
hyödylliseen toimintaan voidaan järjestää 
rahankeräys, mutta tätä varten on haettava 
viranomaiselta lupa. Punaisen Ristin valta-
kunnallinen lupa on tarkoitettu katastrofira-
haston keräyksiin, joten tässä tapauksessa 
osaston on haettava lupaa itse.

Onneksi luvan hakeminen on tehty nykyään 
huomattavasti helpommaksi, kun mitä se oli 

Osaston varainhankinnan kanavana pullokuitit

vielä joitakin vuosia sitten.  Rahankeräyslu-
paa haetaan tekemällä kirjallinen hakemus 
Poliisihallitukselle. Voitte hakea rahankerä-
yslupaa joko postitse, sähköpostitse tai po-
liisin sähköisessä asiointipalvelussa. Tästä 
löytyy hyvin tietoa poliisi.fi nettisivuilta. Lu-
van lisäksi on huomioitava, että jokaiseen 
uuden rahankeräyslain mukaiseen lupaan 
liittyy vuosi-ilmoitusvelvollisuus. Toisin kuin 
ennen, kun luvat olivat voimassa esimerkik-
si vuoden kerrallaan, uudet rahankeräysluvat 
ovat voimassa toistaiseksi ja vuosi-ilmoituk-
set tehdään tilikausirytmin mukaisesti kerran 
vuodessa. Viimeistään toiminnantarkastaja 
saattaa puuttua tähän, jos vuosi-ilmoitus on 
jäänyt tekemättä.

Aiemmin voimassa olleen rahankeräyslain 
mukaisiin lupiin liittyy aina tilitysvelvollisuus. 
Vanhan lain mukaiset luvat ovat voimas-
sa lupaehdoissa määrätyn ajan ja tilitykset 
tehdään luvan päättymisen jälkeen. Lisäk-
si osaan vanhoista rahankeräysluvista liittyy 
lupaehdoissa määrätty välitilitysvelvollisuus. 
Muistakaa myös tehdä tilitys ja vuosi-ilmoi-
tus ajallaan, riippumatta siitä onko keräystä 
järjestetty tai lahjoituksia saatu.

Teksti ja kuva: Jooel Niittynen

Joutsan K-Marketilla on voinut jo useita vuosia lahjoit-
taa pullonpalautuskuitti SPR Joutsan osastolle.
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KAVERITAITOJA NUORILLE

Keväällä 2020 käynnistyneessä Kaveritaito-
ja nuorille -hankkeessa on pyritty löytämään 
uudenlaisia tapoja vähentää nuorten yksi-
näisyyttä, vahvistaa nuorten kaveritaitoja 
sekä tukea nuorten parissa toimivia vapaa-
ehtoisia. Vuosi sitten perustetussa Jyväskylä 
tutuksi -toiminnassa nuoret aikuiset kohtaa-
vat erilaisen tekemisen merkeissä tutustuen 
samalla kaupungin tarjoamiin harrastus-
mahdollisuuksiin. Toimintaa ohjaavat ystä-
vätoiminnan nuoret vapaaehtoiset. Toiminta 
sopii toteutettavaksi erityisesti isommissa 
kaupungeissa, joihin muuttaa paljon opiske-
lijoita. Seuraavaksi toimintaa ollaan käynnis-
tämässä mm. Vaasassa. 

Helmikuussa julkaistiin maksuton ja vapaas-
ti käytettävissä oleva Kaveritaitoja-ohjelma, 
jota voidaan toteuttaa niin itseopiskeluna, 
ystäväparin kanssa tai ryhmässä. Vapaaeh-
toisten ohjaamat Kaveritaitoja-verkkoryh-
mät käynnistyivät syksyllä toista kertaa ja 
niitä suunnataan sekä alle 18-vuotiaille et-
tä täysi-ikäisille nuorille aikuisille. Ohjelma 
on herättänyt paljon kiinnostusta erityises-
ti oppilaitoksissa, ja syksyn aikana Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun sosionomiopiskeli-
jat ovatkin perehtyneet ohjelman hyödyn-
tämiseen ja ohjanneet Kaveritaitoja-tunteja 
eri puolilla Seinäjokea. Ohjelmasta ja sen 
hyödyntämisestä ystävätoiminnassa pää-
see kuulemaan lisää 8.12. järjestettävässä 
Teams-koulutuksessa. Ohjelma löytyy osoit-
teesta www.punainenristi.fi/kaveritaitoja

Kaveritaitoja nuorille -hankkeen yksi tavoi-
te on lisätä nuorten ystävävapaaehtoisten ja 
-asiakkaiden määrää paikallisosastojen ys-
tävätoiminnassa. Usein haasteena on nuor-
ten tavoittaminen mukaan toimintaan. Oman 
haasteensa nuorten parissa tehtävään ystä-
vätoimintaan tuo myös se, että yksinäisyyttä 
kokevilla saattaa olla monenlaisia sosiaali-

Kaveritaitoja nuorille -hankkeen kuulumisia

siin tilanteisiin liittyviä jännityksiä sekä epä-
varmuutta, joskus myös sosiaaliset taidot 
kaipaisivat vahvistusta. Länsi-Suomen piirin 
alueella kaksi osastoa on nimennyt ystävä-
välittäjät nimenomaan nuorten ystäväparien 
välittämiseen. Ystävävälityksen tiimiajattelu 
onkin järkevää, mikäli toimintaa ollaan laa-
jentamassa uusille kohderyhmille. Kaveritai-
toja nuorille -hanke järjestää marraskuussa 
(7. ja 9.11.) nuorten ystävävälitykseen liit-
tyvän Teams-koulutuksen, johon ovat 
tervetulleita niin uudet kuin nykyiset ystävä-
välittäjät. 

Mikäli haluat kuulla lisää nuorten parissa 
tehtävästä ystävätoiminnasta, ole rohkeasti 
yhteydessä Kaveritaitoja nuorille -hankkeen 
työntekijään!

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

V
ilm

a Sap
p
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en
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VeriVeljet-haastekampanja starttasi 
4.10.2021. Kampanjan tarkoituksena on 
saada uusia verenluovuttajia ja erityisesti 
miehiä mukaan verenluovutukseen. 

Tällä hetkellä verivalmisteita tarvitsevien 
potilaiden auttamisessa naiset ovat selkeä 
enemmistö myös Keski-Suomessa  ja halu-
ammekin kannustaa entistä enemmän myös 
miehiä mukaan verenluovutukseen.

Mukaan kampanjaan ovat lähteneet vii-
si mahtavaa VeriVeli-kisailijaa, joiden avulla 
puretaan verenluovutukseen liittyviä  ennak-
koluuloja ja uskomuksia. 

Kaikki verenluovuttajat voivat antaa äänensä 
suosikilleen osoittamalla luovutuksensa ha-
luamalleen kisailijalle eli verenluovutus kirja-
taan suosikin VeriRyhmään. 

Eniten kampanja-aikana verenluovutuksia 
VeriRyhmälleen saanut kisailija on vuoden 
VeriVeli. Muut luovuttajat siis ratkaisevat ki-
san! 

Kampanja on käynnissä 31.3.2022 saakka ja 
osallistua voi missä tahansa Veripalvelun toi-
mipisteellä. Lisätietoja kampanjasta löydät 

Veriveljet -kampanja:
Viisi VeriVeljeä, kenestä vuoden VeriVeli?

VERIVELJET-KAMPANJA 4.10.2021–31.3.2022

kampanjan omalta Instagram-tililtä @veri-
veljetkampanja.

Toivomme, että VeriVeljien esimerkki kan-
nustaa mukaan uusia verenluovuttajia sekä 
innostaa myös aiemmin käyneitä, joilla on 
syystä tai toisesta tullut taukoa verenluovu-
tuksesta. 

Teksti ja kuvat:  
Jyväskylän veripalvelutoimisto
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OHJE TIETOJEN ILMOITTAMISESTA

Osastojen luottamus- ja yhteyshenkilöiden 
tietojen ilmoittamisesta 2022

Ohjeet osastojen luottamus- ja yhteyshenkilöiden tietojen ilmoittamisesta

• Luottamus- ja muut yhteyshenkilöt ilmoitetaan heti valinnan jälkeen 

• Osaston tulee toimittaa piiriin myös kopio pöytäkirjasta siitä kokouksesta,  
jossa valinnat on tehty

Osaston nimenkirjoittajat, luottamus- ja yhteyshenkilöt 

• Osasto ilmoittaa luottamus- ja yhteyshenkilöiden (nk. J1-ja J2-kortit) tiedot valta-
kunnalliseen rekisteriin heti tehtyjen valintojen jälkeen. Velvollisuus ilmoittaa ni-
menkirjoittajat rekisteriin perustuu asetukseen Suomen Punaisesta Rististä. Ajan 
tasalla olevat yhteystiedot takaavat paremman yhteydenpidon, tuen ja ohjauksen 
osastolle. 

• Huomaattehan, että osaston hallituksella on mahdollisuus valtuuttaa keskuudes-
taan kaksi nimenkirjoittajaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan 
ja toiminnanjohtajan lisäksi. Osaston sihteeri ei ole automaattisesti osaston nimen-
kirjoittaja. Hänet voidaan kuitenkin valtuuttaa nimenkirjoittajaksi olettaen, että hän 
on osaston hallituksen jäsen.

Kaikki tarvittavat lomakkeet ja liitteet löytävät sähköisessä muodossa  
Rednetin osastotoimistosta - https://rednet.punainenristi.fi/toimintatilasto

J-kortit sekä pöytäkirjat toimitetaan:
⊲  lansisuomi@punainenristi.fi
⊲  SPR Länsi-Suomen piiri, Sakari Karvo, Laturitie 2, 60510 HYLLYKALLIO

Tämä viesti esimerkkitiedostoilla on lähetetty osastojen puheenjohtajille, varapuheen-
johtajille ja sihteereille

Saa soitella: Sakari
p. 0400 998 643  

Länsi-Suomen piiri

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedotulehti jaetaan piirin vapaaehtoisille ja sidosryhmille.

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

Taitto ja paino Grano Oy 2021

Seuraava lehti ilmestyy tammikuussa 2022.
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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 



KOULUTUS / TAPAHTUMA AIKA PAIKKA

MARRASKUU

Vapepa-valmiusryhmän tapaaminen 11.11. Seinäjoki - Teams

Vapepa-valmiusryhmän tapaaminen 11.11. Jyväskylä - Teams

Ryhmänjohtajakurssi 13.11. Lapua

Etsinnän peruskurssi 13.11. Äänekoski

Etsinnän peruskurssi 1/2 15.11. Jyvässeutu - Teams

Vapepa INFO 17.11. Ilmajoki

Nuorten ystävänä toimivien vertaistapaaminen - 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12690 18.11. Teams

Pimeäetsintäharjoitus 18.11. Kortesjärvi

Ea-3 kertauskurssi 20.-21.11. Kokkola

Etsinnän peruskurssi 2/2 22.11. Jyvässeutu - Teams

Ystävätoiminnan peruskurssi - ystäväksi nuorelle - 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12575 25.11. Vaasa

VAK-täydennys 26.-28.11. Heinola

Lakeuden paikallistoimikunnan kokous 31.8. Seinäjoki

Keski-Pohjanmaan paikallistoimikunnan kokous 31.8. Keski-Pohjanmaa

JOULUKUU

Kaveritaitoja-ohjelma osana ystävätoimintaa  
- https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12699 8.12. Vaasa

TAMMIKUU

Itsenäistymisen tuen tukikummi-verkkokoulutus 19.1. Teams

Valmiusryhmän koulutusviikonloppu 29.-30.1. Ähtäri

HELMIKUU

Ryhmänjohtajien ja varajohtajien koulutusviikonloppu 12.-13.2. Ähtäri

Viestikurssi 19.-20.2. Jämsä-Keuruu

Vapepa-info 23.2. Peräseinäjoki

MAALISKUU

Etsintäkurssi 12.3. Ilmajoki

Ensiapuryhmien harjoituskurssi 12.-13.3. Ähtäri

HUHTIKUU

Itsenäistymisen tuen tukikummi-verkkokoulutus 6.4. Ähtäri

Etsinnän peruskurssi 9.4. Vähäkyrö

Etsinnän peruskurssi 9.4. Lappajärvi

TAPAHTUMAKALENTERI 2021-2022

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

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I
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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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