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

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

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja

2 3

SPR-aakkoset vuodelle 2023

PÄÄKIRJOITUS 9.1.2023

Toiminnanjohtaja Tero Hintsa kokosi vuoden 2023 tapahtumat ja ilmiöt A:sta Ö:hön:

Auttamalla muita saa itse hyvän fiiliksen. 

BSTR on yksi yritysyhteistyökumppaneistamme. 
Yritykset ovat korvaamattoman tärkeä kumppani 
monissa asioissa, kuten Hyvä Joulumieli 
-kampanjassa.

Cafe Latte. Muistetaan ottaa hyvällä omalla 
tunnolla myös rennosti. Kuppi hyvää kahvia ja 
tauko palkka- tai vapaaehtoistöistä tekee hyvää.

Darin kielisen ohjeen kadonneiden etsimiseksi 
Trace the face -palvelulla löydät punainenristi.fi-
sivustolta.

Ensiapuosaaminen on tärkeä kansalaistaito. 

Finlands Röda Kors.

Hilla-valmiusharjoitus järjestetään 16.-17.9.2023 
Keuruulla.

Ilmajoen osasto. Mahtavaa, että Länsi-Suomen 
piirissä on edelleen paljon aktiivisia pienten 
kuntien ja suurten kaupunkien osastoja!

Jämsän vastaanottokeskuksessa työskentelee 
loistava ammattitaitoinen henkilökunta 
yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. 

Kirppikset ovat tärkeässä roolissa 
kiertotaloudessa ja työllistämisessä.

Luonnon kantokyky murenee. Sitran 
tammikuussa julkaisemat megatrendit 
muistuttavat, että meillä on kiire turvata luonnon 
kantokyky muun muassa ilmastonmuutoksen 
aiheuttamien katastrofien lievittämiseksi. 

Maaltamuutto. Länsi-Suomen piirin alueella 
syrjäseutujen väkiluku laskee yhä. Punaista 
Ristiä tarvitaan myös pienissä kunnissa.

Nälkäpäivän avulla autetaan maailmalla ja 
Suomessa. 28.-30.9.2023 tavataan keräyksessä!

O-veriryhmä on ”hätäverta”, koska se sopii 
kaikille potilaille. Kaikkia veriryhmiä tarvitaan!

Punaisen Ristin viikolla 8.-14.5.2023 auttamisen 
sanomaa välitetään taas turuilla ja toreilla. 
Tsemppiä tapahtumien järjestämiseen!

Queen of the SPR on ehdottomasti järjestön 
puheenjohtaja Elli Aaltonen 😊

Rasisminvastainen viikko on maaliskuun 
kohokohtia. Tänä vuonna sitä vietetään 20.-
26.3.2023.

Sosiaalinen hyvinvointi on yhä tärkeämpää 
taistelussa yksinäisyyttä vastaan.

Täydet 90 vuotta! Länsi-Suomen piiri täyttää 
pyöreitä. Tervetuloa viettämään 90-vuotisjuhlia 
vuosikokouksen yhteydessä.

Ukraina. Valtava avustusoperaatio sekä 
Ukrainassa että Suomessa jatkuu.

Vapaaehtoisuus. Yksi periaatteistamme ja 
olemassaolomme ydin.

Wikipedian mukaan SPR tunnetaan myös 
joulukorteista ja aikaisemmin postimerkeistä, 
jotka ovat suosittuja keräilykohteita.

X-akseli. SPR:llä on laaja toimintakenttä: 
vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta 
seniorikerhoihin.

Yleiskokous. Kerran kolmessa vuodessa 
järjestettävä Yleiskokous on yhteinen juhlahetki 
koko ”SPR -Perheelle”. Tavataan Joensuussa!

Z-Sukupolvea, eli 1990-luvun puolivälin jälkeen 
tai 2000-vuosikymmenen alussa syntyneitä 
tarvitaan vapaaehtoisiksi. 
Haastetaan Z-Sukupolvi mukaan auttamaan!

Åland kuuluu Rikosuhripäivystyksen Länsi-
Suomen alueeseen. Saamme jatkaa 
Rikosuhripäivystyksen aluekoordinaatiota myös 
kuluvana vuonna.

Älä kuvaa onnettomuuspaikalla.

Örn Witting on keskustoimiston it- ja 
tilastovelho, jolla sykkii suuri ”SPR sydän” 
rinnassa.

AB C
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Yksinäisten tueksi tarvitaan lisää ystävätoimintaan 
koulutettuja vapaaehtoisia
Yksinäisyys on lisääntynyt Suomessa mer-
kittävästi viime vuosina. Erityisen huonosti 
voivat nuoret, nuoret aikuiset ja ikäihmiset. 

Tähän mennessä ei vielä ole ollut nähtävis-
sä, että yksinäisyysluvuissa olisi palaudut-
tu edes koronaa edeltävälle tasolle. Vuosit-
taisen yksinäisyysbarometrin tulokset ovat 
kohta käsissämme. Toivon näkeväni baro-
metrin tuloksissa merkkejä käännöksestä 
kohti parempaa. 

Yksi tämän vaalikevään viesteistämme on 
yksinäisyyden vähentämisen tärkeys. Yksi-
näisyys ei lievity ilman, että siihen panos-
tetaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Pit-
kittynyt yksinäisyys on otettava vakavana 
kansanterveydellisenä ja -taloudellisena uh-
kana. Yksinäisyys on lyhytkestoisenakin ki-
peä paikka yksilölle, mutta pitkittyessään se 
altistaa monille sairauksille ja jopa lyhentää 
eliniänodotetta.

Yksinäisyyden vähentäminen on ollut Suo-
men Punaisen Ristin tärkeimpiä tavoitteita 
jo vuosikymmenten ajan. Osastojen aktiivi-
nen ystävätoiminta on tärkein toimintamuo-
tomme tuon tavoitteen saavuttamisessa. 
Yksinäisten tueksi tarvitaan ystävätoimin-
taan koulutettuja vapaaehtoisia. Juuri sen 
vuoksi kutsumme toimintaan mukaan uu-
sia ihmisiä ystävänpäiväkampanjassa hel-
mikuussa. 

Ihmisillä on suuri tarve kasvokkaisille koh-
taamisille ja nähdyksi tulemiselle. Meidän 
on rakennettava pala palalta yhteisöllisyyt-

tä. Jokaisella meistä on sisäänrakennet-
tu tarve tulla hyväksytyksi ja kuulua osaksi 
yhteisöä. Osastotoiminta, ystävävapaaeh-
toisena toimiminen, ystävän saaminen ys-
tävätoiminnan kautta sekä fyysiset osas-
totapahtumat tarjoavat kaikki kaivattuja 
kohtaamisen paikkoja.

Helmikuussa vietettävä ystävänpäivä on 
kohta täällä ja osastoissa kannattaa hyö-
dyntää valtakunnallisen kampanjan näky-
vyys: yhdessä saamme viestin läpi yksinäi-
syyden vähentämisen tarpeesta sekä uusia 
vapaaehtoisia mukaan ystävätoimintaan. 

Ystävänpäivä on meidän kaikkien yhteinen 
ponnistus. Vapaaehtoisten ansiosta meillä 
on ystävätoimintaa, ja moni yksinäinen voi 
saada ystävän.

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

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA 
Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME 
Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Maaret Alaranta 

Sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori

Suomen Punainen Risti
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YSTÄVÄNPÄIVÄKAMPANJA 6.–19.2. 

Miten hyvältä tuntuukaan, kun saa ystävän  
– ystävänpäivä kutsuu vapaaehtoiseksi

Kuva: Joonas B
randt / S

uom
en Punainen R

isti

Ystävänpäiväkampanja järjestetään 6.–
19.2. Kampanja huipentuu ystävänpäivän 
14.2. ympärille, jolloin näymme somessa, 
mediassa ja tapahtumissa ympäri maan.

Uudistetussa ystävänpäiväkampanjassa osoite-
taan kuvin ja sanoin, miten merkitykselliseltä 
ja helpottavalta tuntuu, kun ei tarvitse enää ol-
la yksin ja tulee vihdoin nähdyksi ja kuulluksi. 
Kun saat ystävän -kampanjalla kannustetaan 
uusia ihmisiä vapaaehtoisiksi ystäviksi. 

Yksinäisyys on Suomessa mittava ongelma, 
johon Punaisella Ristillä on tarjota yhtenä rat-
kaisuna ystävätoimintaa. 

Ystävänpäivän jälkeen uusia vapaaehtoistoi-
minnasta kiinnostuneita ihmisiä on liikkeellä. 
Otetaan heidät kaikki mukaan!

Digitaaliset materiaalit osastoille 

Löydät uudistetut digitaaliset materiaalit Pu-
naisen Ristin aineistopankin Ystävänpäivä 2023 
-kansiosta. Aineistopankissa on verkkoon ja 
sosiaaliseen mediaan sopivia kuvia, jakokuvia 
ja bannereita uudella kampanjailmeellä. 

Jakakaa ja pyytäkää jakamaan materiaaleja 
somessa – yhdessä näymme ja kuulumme! 

Viestimme on: Vapaaehtoinen ystävä voi muut-
taa yksinäisen elämän.

Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtagia 
#Ystävänpäivä.

Aineistopankin löydät osoitteesta  
aineistopankki.punainenristi.fi.

Tilaa ystävätoiminnan painetut materiaalit Pu-
naisen Ristin verkkokaupasta 29.1. mennessä. 
Kun saat ystävän -kampanjalla ei ole ensim-
mäisenä vuotena omia painettuja materiaaleja. 
Ystävänpäivän tapahtumissa voi jakaa ystävä-
toiminnan yleisiä painettuja materiaaleja. 

Tapahtumia toivotaan

Pyydämme kaikkia osastoja järjestämään ystä-
vänpäivän tapahtumia. Kohtaamiset ovat ihmi-
sille tärkeitä nyt, kun kasvokkainen kohtaami-
nen on jälleen mahdollista.

Suunnitelkaa tapahtumia yhdessä ja ottakaa 
mukaan myös uusia vapaaehtoisia. Keskustoi-
misto tukee osastojen tapahtumia tuttuun ta-
paan enintään 150 eurolla. 

Kertokaa tapahtumista paikalliselle medialle 
ennakkoon ja tarjotkaa haastateltaviksi ystä-
vätoiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia ja 
ystäväpareja. Osastojen käyttöön tulee tiedo-
tepohja RedNetiin. Tiedote kannattaa lähettää 
noin viikkoa ennen ystävänpäivää paikallisme-
dioille.

Lisätietoja: 
rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva 

Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth,  
p. 040 610 9447
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 20.–26.3.

Toimi yhdenvertaisemman työelämän puolesta!

Tänä vuonna rasisminvastaista viikkoa 
vietetään 20.–26.3. työelämän teemalla.

Kampanjaviikko on osastoille loistava toimin-
nan paikka: se antaa konkreettisia keinoja 
edistää yhdenvertaisuutta omalla kotipaikka-
kunnalla. Samalla voitte verkostoitua alueen 
työnantajien kanssa.

Työpaikoilla tiedostamattomat ennakkoluulot 
voivat estää yhdenvertaisuuden toteutumista. 
Ne vaikuttavat esimerkiksi siihen, kuka pal-
kataan ja millaiseen asemaan, miten kukin 
otetaan mukaan työyhteisöön tai millaisia ura-
kehitysmahdollisuuksia on. Syrjintä on harvoin 
tahallista, mutta se on aina haitallista – niin 
syrjinnän kohteelle kuin koko työyhteisölle ja 
yhteiskunnalle.

Kampanjalla on erityinen paikka järjestös-
sämme: yhdenvertaisuuden edistäminen ja 
ihmisarvon suojeleminen ovat Punaisen Ristin 
toiminnan ytimessä. Kannustetaan alueen työ-
paikkoja havaitsemaan, kuinka moninaisuus 
toteutuu omassa työyhteisössä ja missä kohdin 
sitä voisi vielä edistää.

Näin osasto voi osallistua

Osastot voivat osallistua kampanjaan esimer-
kiksi viestimällä somessa, haastamalla oman 
paikkakuntansa työnantajat, toteuttamalla 
kouluvierailuja tai järjestämällä tapahtuman.

”Tunnista, tiedosta, toimi” on kampanjamme 
tuttu pääviesti. Osasto voi esimerkiksi haastaa 
työpaikat tarkastelemaan:

1. Millaisia syrjiviä käytäntöjä tunnistamme yh-
teisömme toiminnassa ja rakenteissa?

2. Miten voimme lisätä osaamistamme yhden-
vertaisuudesta?

3. Miten puutumme rasistiseen käytökseen ja 
käytäntöihin?

Esimerkissä on voimaa – pohditaan siis näitä 
kysymyksiä myös osastossa!

Materiaaleja ja koulutusta tarjolla

Valmiit materiaalit, haastetekstit, ideat koulu-
yhteistyöhön ja muut osallistumisvinkit löydät 
ennen kampanjaviikkoa RedNetistä: rednet.
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko

Kampanjainfo järjestetään Suuren koulu-
tuspäivän yhteydessä 4. maaliskuuta. Li-
sätietoa Omasta: oma.punainenristi.fi/
event/19759

Maaliskuussa vapaaehtoiset pääsevät myös 
osallistumaan verkossa järjestettävään valta-
kunnalliseen antirasismikoulutukseen.

Luodaan yhdessä yhdenvertaisempi yhteis-
kunta!

Kuva: Eeva A
nundi / S

uom
en Punainen R

isti
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YLEISKOKOUS 2023 

Mitä osallistuminen maksaa? 

Yhden osallistujan kokouspaketti maksaa 100 euroa. Kokouspaketti sisältää 
yleiskokousohjelman mukaiset lounaat, kahvitarjoilut sekä iltaohjelman juhlaillallisineen.

Alle 29-vuotiaille äänivaltaisille edustajille kokouspaketti illallisineen maksaa 20 euroa. 
Punainen Risti haluaa näin tukea nuorten mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. 

On myös mahdollista osallistua pelkästään kokoukseen tai iltaohjelmaan. 

•   Pelkän kokouksen osallistumismaksu on 40 euroa. Hinta sisältää ohjelman mukaiset 
lounaat ja kahvitarjoilut kokouksen aikana lauantaina ja sunnuntaina. 

•   Pelkän iltatilaisuuden osallistumismaksu on 60 euroa. Maksu sisältää juhlaillallisen ja 
iltatilaisuuden ohjelman.

Kokousta on myös mahdollista seurata verkon kautta maksutta. 

Osallistujat varaavat majoituksen itsenäisesti yleiskokouksen käyttöön varatuista 
hotellikiintiöistä.

Lisätietoa yleiskokouksesta: 
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2023 

Kohti yleiskokousta
Suomen Punaisen Ristin yleiskokouksessa Joensuussa 10.–11.6. 
päätetään, mihin asioihin panostamme yhdessä seuraavien kolmen 
vuoden ajan. Nappaa tärkeät päivämäärät talteen ja ilmoittaudu mukaan!

10.2.
Toimintalinjauksen 

luonnos ja muutosesitykset 
järjestön sääntöihin 

kommentoitavina osastoilla ja 
piireillä.

Yleiskokouksen 
ilmoittautuminen 

alkaa.

10.–11.6. 
Yleiskokous  
Joensuussa9.6. 

Nuorten etkot 
Joensuussa.

10.5. 
Kokouskutsu 
asialistoineen 

lähetetään osastoille 
ja piireille.

30.4. 
Ilmoittautuminen 
yleiskokoukseen 

päättyy.
29.4. 

Viimeinen päivä 
jättää esitykset 

hallituksen ja valtuuston 
henkilövalinnoiksi.

10.4. 
Viimeinen päivä 
jättää aloitteet 

yleiskokoukselle.

31.3. 
Viimeinen päivä 
kommentoida 

toimintalinjausta ja 
muutosesityksiä 

sääntöihin.

NYT 
Majoitus 

varattavissa 
yleiskokouksen 

kiintiöstä.
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KAMPANJAT KALENTERIIN 

Merkitse kampanjat kalenteriisi!

Eduskuntavaalit 2023 – vaikuta yhteisten teemojen puolesta!
Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2023. 
Vaalien alla käydään keskustelua useista Punai-
sen Ristin toimintaan liittyvistä kysymyksistä: 
kansalaisyhteiskunnasta, turvallisuuspolitiikas-
ta, järjestöjen sekä kehitysyhteistyön ja hu-
manitaarisen avustustoiminnan rahoituksesta. 
Suomen Punainen Risti on osaltaan mukana 
vaikuttamassa vaalien alla käytävään keskus-
teluun sekä tulevan hallituksen ja eduskunnan 
työn painopisteisiin.

Haluamme vaikuttaa erityisesti varautumisen, 
ilmastonmuutoksen, yksinäisyyden ja maa-
hanmuuton teemojen ympärillä. Osastoilla on 
mahdollisuus vaikuttaa keskusteluun ja suo-
raan ehdokkaisiin eri puolilla maata. 

Katso vaaliteemamme ja vinkkejä vaalien alla 
käytävään keskusteluun osallistumiseksi Red-
Netistä: rednet.punainenristi.fi/eduskun-
tavaalit2023.

rednet.rodakorset.fi/riksdagsvalet2023
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rednet.rodakorset.fi/riksdagsvalet2023

KOULUTUKSET 

Suuri koulutuspäivä maaliskuussa

Somen käyttö osastoissa -koulutus 14.3.

Tietosuoja osaston vastuuvapaaehtoisille:  
suorita kurssi verkossa

Suuri koulutuspäivä järjestetään ver-
kossa 4.3. Se on avoin kaikille Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille, toiminnasta kiin-
nostuneille ja kumppanijärjestöjen edus-
tajille. 

Ohjelmassa huomioidaan niin uudet 
kuin kokeneet vapaaehtoiset. Sisältö 
tarkentuu tammikuun aikana, ja ohjelma ja 
ilmoittautumisohjeet päivittyvät Oma Punaisen 
Ristin tapahtumaan: oma.punainenristi.fi/
event/19759.

Kuinka viestiä osaston toiminnasta sosi-
aalisessa mediassa? Miten tavoitamme 
ihmisiä julkaisuillamme? Sukellamme 
somemaailman saloihin Somen käyttö 
osastoissa -koulutuksessa tiistaina 14.3. 
kello 17.30 alkaen. 

Parituntisen paketin aikana saat kattavasti 
tietoa Facebookista ja Instagramista 
somekanavina ja näet esimerkkejä 
kiinnostavista sisällöistä.

Etänä Teamsissa järjestettävän 
koulutuksen vetävät osastoviestinnän 
vapaaehtoiskouluttajamme.

Tuntuuko tietosuoja koukeroiselta? Mikä 
on Suomen Punaisen Ristin tietosuoja-
linjaus ja mitkä ovat paikallisosaston 
vastuut ja velvollisuudet?

Ota osaston tietosuoja haltuun omaan tahtiin 
suoritettavalla verkkokurssilla! Kurssin aikana 
tutustut tietosuojan periaatteisiin ja saat 
esimerkkejä siitä, miten vapaaehtoisten ja 
avunsaajien tietosuoja toteutuu osaston 
arjessa.

Verkkokurssi on suunnattu kaikille niille 
vapaaehtoisille, jotka käsittelevät tehtävissään 

Mukaan odotetaan paljon uusia vapaaehtoisia, 
ja koulutuspäivässä nostetaan esiin 
osastojen tulevia tapahtumia ja toimintoja 
Oma Punaisesta Rististä ympäri Suomen. 
Osastosi kannattaakin varmistaa, että tulevat 
tapahtumat ja avoimet vapaaehtoistehtävät 
on julkaistu Omassa hyvissä ajoin ennen 
maaliskuun koulutuspäivää. 

Suurta koulutuspäivää kannattaa markkinoida 
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille sekä 
jo mukana oleville vapaaehtoisille, niin uusille 
kuin kokeneillekin. Maaliskuussa kohdataan! 

Lisätietoja: 
Suunnittelija Sanna Saarto, p. 040 843 0004

Koulutus on someviestinnän peruskurssi kaikille 
aiheesta kiinnostuneille vapaaehtoisille, eikä se 
vaadi aiempaa pohjatietämystä. Koulutuksen 
seuraamista kuitenkin helpottaa, jos itsellä 
tai osastolla on jo olemassa Facebook- tai 
Instagram-tili.

Tule kehittämään taitojasi someviestijänä! 
Ilmoittaudu koulutukseen Oma Punaisessa 
Ristissä: oma.punainenristi.fi/
event/19919.

henkilötietoja. Erityisesti suosittelemme kurssia 
seuraavissa tehtävissä toimiville:

• paikallisosastojen luottamushenkilöt

• eri toimintamuotojen yhteyshenkilöt

•  toimintaryhmien vetäjät ja 
vastuuvapaaehtoiset.

Kurssi on avoin kaikille Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille ja sen voi aloittaa koska 
tahansa Itslearning-oppimisympäristössä.

Ohjeet kurssialustalle liittymiseen löydät 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
node/29737 
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Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

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

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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OPPIMATERIAALIPALVELU 

Uusia oppimateriaaleja saatavilla: aiheina muun 
muassa kaveritaidot ja Ukrainan kriisi

Osoitteesta sproppimateriaalit.fi löydät 
ilmaisia oppimateriaaleja niin opettajien 
kuin vapaaehtoistenkin tueksi.  

Oppimateriaalipalvelusta löytyy helposti käyt-
töön otettavia kokonaisuuksia muun muassa

• globaalikasvatuksesta

• ystävyydestä ja kaveritaidoista

• ensiavusta ja terveydestä

• sodan säännöistä

• yhdenvertaisuudesta.

Lisäksi sivustolta löytyy valmiita aamunavauk-
sia eri teemoista sekä tietoa kouluille suunna-
tuista kampanjoista, esimerkiksi Lukukuusta ja 
Päivätyökeräyksestä. Materiaaleja on tarjolla 
joka ikäryhmälle varhaiskasvatuksesta aikuis-
opetukseen.

Materiaalia ajankohtaisista teemoista

Oppimateriaalipalvelu toimii tukena myös ajan-
kohtaisten teemojen käsittelyssä. Uutta Miten 
Punainen Risti auttaa Ukrainan kon-
fliktissa? -oppikokonaisuutta voi hyödyntää 
esimerkiksi kouluvierailuilla ja muissa tilaisuuk-
sissa.

Lisäksi Globaaleja teemoja käsittelevään Ris-
kien keskellä -kokonaisuuteen on tuotettu 
Ukrainan konfliktia käsittelevä osio. 
Riskien keskellä -materiaalit ovat nyt entistä 
käytettävämpiä, sillä niihin on tuotettu valmiita 
tehtäviä oppilaille.

Palvelusta löytyy uutuutena myös Punainen 
Risti – auttajia meillä ja maailmalla -ni-
minen materiaali, joka esittelee Punaista Ristiä 
erityisesti lapsille ja nuorille. Mukana on tietoa, 
kuvia ja videoita sekä pohdintatehtäviä keskus-
telun tueksi. Materiaalista voi hyödyntää myös 
yksittäisiä osioita Punaisen Ristin toiminnasta 
kerrottaessa. Se sopii monelta osin hyvin myös 
aikuisille kuulijoille. 

Ystävänpäivän lähestyessä kannattaa muistaa 
myös paljon kiitosta saaneet Kaveritaitoja- 
sekä Kaveritaitoja Muumien tapaan -oppi-
materiaalit, jotka molemmat löytyvät nyt myös 
ruotsiksi ja englanniksi. Ystävyys ja kaveri-
taidot ovat tänä lukuvuonna kiinnostaneet kou-
luja ja opettajia erityisen paljon, ja ystävän-
päivän aikaan kannattaakin muistuttaa kouluja 
näistä ja muista ilmaisista oppimateriaaleista.

 
Tutustu: 
sproppimateriaalit.fi

Kuva: B
enjam

in S
uom
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vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
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Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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TUKEA KOULUTUKSIIN 

Sivisverkosta taloudellista tukea koulutuksille
Opintokeskus Sivis tukee taloudellises-
ti Punaisen Ristin omaehtoista koulutus-
toimintaa. Vuonna 2023 tuki koulutuksille 
on 35 euroa opetustuntia kohden ja enin-
tään 55 prosenttia toteutuneista kuluista.
 
Koulutukset voivat olla luentoja, seminaareja 
tai webinaareja, joissa on tarkoituksena oppia 
jotakin uutta tietoa tai taitoa joko lähiopeuk-
sena tai verkossa. Koulutuksissa on aina kou-
luttaja. Koulutukset kestävät vähintään yhden 
opetustunnin (45 minuuttia) ja niissä tulee olla 
vähintään seitsemän yli 15-vuotiasta osallistu-
jaa. Perustellusta syystä osallistujajoukko voi 
olla pienempikin.

Lue lisää: ok-sivis.fi > jäsenpalvelut > talou-
dellinen tuki koulutuksille.

Tukea haetaan Sivisverkon kautta

Sivisverkossa (ok-sivis.fi)

•  osastosi tallentaa tiedot järjestämistään 
vapaaehtoiskoulutuksista, niiden osallistuja-
määristä ja antaa suoritusmerkinnän koulu-
tuksista

•  vapaaehtoinen voi rekisteröityä, tarkastella 
suorittamiaan koulutuksia ja ladata itselleen 
todistuksen opintopisteytetyistä koulutuksista

•  löytyvät keskeiset tiedot valtakunnallisista 
koulutuksista kohderyhmineen, osaamista-
voitteineen ja sisältöineen 

•  voit hakea Siviksen taloudellista tukea koulu-
tuksiin.

Sivisverkkoon tallennetuista koulutuksista 
saamme myös helposti tilastot ja raportit.

Kirjaudu Sivisverkkoon: mene osoitteeseen 
ok-sivis.fi ja klikkaa oikeanpuoleisen kulman 
kirjautumislinkkiä.

Omat tunnukset Sivisverkkoon

Koulutusta järjestävässä osastossa on hyvä 
olla vähintään yksi vastuuhenkilö, joka pääsee 
lisäämään Sivisverkkoon osaston tilinumeron ja 
organisaation yhteyshenkilön. Yhteyshenkilölle 
kannattaa hakea yhdistyksen vastuuhenkilö 
-tasoista tunnusta. Tunnusten tekemisen yh-
teydessä yhteyshenkilön täytyy tehdä vahva 
sähköinen tunnistautuminen.

Sivisverkosta löytyvät ohjeet tunnusten ha-
kemiseen ja koulutusten hallintaan. RedNe-
tistä löytyy lisäksi Punaisen Ristin tarkempi 
sisäinen ohje Sivisverkon käyttöön sekä 
vinkkejä kululaskelman tekoon. Lue lisää: 
rednet.punainenristi.fi/node/54763.

Täsmäkoulutusta osastoille Sivisverkon 
käyttöön

Tunnin mittainen etäkoulutus järjestetään seu-
raavan kerran tiistaina 7.2. kello 18–19. ilmoit-
tautuminen sunnuntaihin 5.2. mennessä Omas-
sa: oma.punainenristi.fi/event/16901 

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Kouluttajakoulutus keväällä 2023 
 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta.  
Ilmoittautuminen 1 kuukausi ennen koulutuksen alkua.

Kouluttajapäivät 21.–22.1. Jyväskylä

Webinaari: Kouluttajana Punaisessa Ristissä 14.3.

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 12.4.

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 22.4. Helsinki

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 2.5.

Kouluttajien verkkokurssi 9.1.–31.5.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosia tarpeen mukaan 25.–26.3. Helsinki

Valmiuskouluttajien sisältöosa 22.–23.4. Nynäs
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Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
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korostuu. 
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näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
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kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.
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vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
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minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

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

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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TERVEYTTÄ JA TURVAA 

Ensiapuryhmien uudet materiaalit 
Punaisen Ristin verkkokaupassa

Pysy pystyssä -kampanja antaa vinkit 
liukastumisten ehkäisemiseksi

Ensiapuryhmien materiaalit on päivitetty uu-
den ilmeen mukaisiksi, ja verkkokauppaan on 
hankittu uusia tuotteita. Löydät verkkokaupan 
osastonäkymästä esimerkiksi uudet banderollit 
ja surffiliput parantamaan ensiapupisteen tai 
selviämispisteen näkyvyyttä tapahtumissa.

Selkämerkit uudistuivat

Myös selkämerkit on uudistettu ja valikoimaan 
on lisätty ensivaste-, seksuaaliterveystyö- ja 
ensiapu-merkit. Jatkossa pelkkää ristiä ei ole 
tarkoitus käyttää ensiapupäivystäjien selkä-
merkkinä.

Uutuutena rintamerkit

Verkkokaupasta löytyvät nyt myös liivin rin-
tapieleen kiinnitettävät merkit. Rintamerkissä 
on sama teksti kuin selkämerkissä. Etupuolen 
merkki helpottaa kohtaamisia, kun vastaan-
tulija näkee, millä asialla päivystäjä on häntä 
lähestymässä.

Ensiaputuotteita monipuolisesti

Punainen Risti Ensiapu Oy siirsi kesällä 2022 
tuotteidensa jälleenmyynnin Punaisen Ristin 
verkkokauppaan. Löydät valikoimastamme siis 
nyt laajasti ensiaputuotteita. Myös harjoitus-
defibrillaattorit löytyvät meiltä.

Tervetuloa ostoksille!

punaisenristinkauppa.fi

Työikäisille sattuu runsaasti liukastumis-
tapaturmia, ja niiden vaikutukset näky-
vät vuosittain merkittävinä kustannuk-
sina ja sairauspoissaoloina. Noin joka 
kolmas suomalainen kaatuu talven aika-
na. Pysy Pystyssä -kampanja muistuttaa 
omien valintojen vaikutuksista turvalli-
seen talvijalankulkuun. Kampanjaa vie-
tetään 16.–29.1.2023.
 
Kukapa ei olisi joskus liukastunut talviliukkail-
la kulkiessaan? Talven liukastumisia tapahtuu 
Suomessa vuosittain arvioilta 75 000. Riski-
paikkoja liukastumiseen ovat esimerkiksi piha, 
jalkakäytävät ja ulkoreitit. Yleisimmät liukas-

Myyntipalvelu: myynti@redcross.fi,  
p. 020 701 2211 arkisin kello 8.30–15.00.

tumiseen myötävaikuttaneet tekijät ovat yllät-
tävä liukas kohta, kenkien heikko pito, huono 
talvikunnossapito, erityisen liukas alusta sekä 
kiire. 

Kampanjassa hyödynnetään turvallisen talvi-
jalankulun liikennemerkkejä. Liikennemerkeillä 
kannustetaan huomioimaan oman toiminnan 
vaikutukset liukastumisriskin pienentämisessä. 
Voit tutustua kampanjaan ja seitsemään vink-
kiin liukastumisten ehkäisemiseksi osoitteessa 
pysypystyssä.fi.

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

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

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

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

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

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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VAALITOIMIKUNTAINFO

Osastojen ehdotukset piirin hallitukseen 
puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, 
jäseniksi ja piirin tilintarkastajiksi
Piirin vuoden 2022 vuosikokouksessa asetettu vaalitoimikunta pyytää osastoilta
ehdotuksia:

piirin hallituksen puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2023-2025

piirin hallituksen varapuheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2023-2025

piirin hallituksen jäseniksi kuuden erovuoroisen tilalle kaksivuotiskaudelle 2023-2025 
sekä 

kahdeksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi ja kahdeksi varatilintarkastajaksi vuodelle 2023.

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

Osastojen tulee huomioida asetus § 19 ja § 20 esityksiä tehdessään.

Ehdotukset tulee toimittaa 3.3.2023 klo 16.00 mennessä osoitteella: 

SPR Länsi-Suomen piiri
Vaalitoimikunta
Laturitie 2
60510 Hyllykallio

Vaalitoimikunta valmistelee ehdotuksensa vuosikokoukselle. 
Vaalitoimikunnan ehdotus toimitetaan osastoille piirin vuosikokouksen kokousmateriaalin 
yhteydessä. 
Piirin vuosikokous pidetään 22.4.2023.

 KIRSI KANDOLIN    EEVA-RIITTA LÄHTEENMÄKI
 Puheenjohtaja     Varapuheenjohtaja

Vaalitoimikunnan kokoonpano:

Puheenjohtaja:
Kirsi Kandolin    Kurikan osasto

Varapuheenjohtaja:  
Eeva-Riitta Lähteenmäki  Keuruun osasto

Jäsenet:

Maria Österholm   Vaasan suomalainen osasto

Päivi Majava    Laukaan osasto

Leena Jokinen    Karstulan osasto

Ritva Pirilä    Ilmajoen osasto

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

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

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

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
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sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

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

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

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 20.-26.3.2023

Suomen Punaisen Ristin koordinoiman rasisminvastaisen viikon 2023 teemana 
on rasismi ja työelämä. Kampanjalla kannustetaan työyhteisöjä tunnistamaan 
rasismia ja toimimaan sitä vastaan. 

Työelämäteeman lisäksi haastamme edelleen myös osastoja, muita järjestöjä, 
kouluja ja yksittäisiä henkilöitä osallistumaan kampanjaan.

Tunnista, tiedosta, toimi

Rasisminvastaista viikkoa vietetään maaliskuussa

Rasisminvastaisen viikon teema kiinnittää huomiota rasismiin työelämässä. 
Kuva: Eeva Anundi / Suomen Punainen Risti

Osallistumisvinkit  
vapaaehtoisille ja osastoille

Punaisen Ristin vapaaehtoisille ja osastoille 
suunnatulta sivustolta löydät vinkkejä, 
toimintaa, materiaaleja ja koulutuksia. 

Osastot voivat osallistua kampanjaan mm. 
käymällä läpi yhdenvertaisen toiminnan 
checklistan, järjestämällä tapahtuman 
valmiin toimintamallin avulla, some-
julkaisuilla tai järjestämällä koulutuksen. 

Lue lisää ideoita sivustolta
rednet.punainenristi.fi/RVviikko2023

Osallistumisvinkit  
kumppaneille

Työyhteisöt, järjestöt, yhdistykset, koulut 
ja yksityishenkilöt voivat hyödyntää 
Punaisen Ristin kampanjaviikon 

materiaaleja. Kumppanit voivat osallistua 
koulutuksiin, tehdä some-julkaisuja, 
tutustua etuoikeuskehään tai tilata 
materiaaleja tapahtumiin tai työpaikalle. 

Lue lisää kampanjasta sivustolta 
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko

Yhdessä piirin kanssa

Punaisen Ristin osasto tai 
yhteistyökumppani! Toivotko yhteistyötä 
kampanjaviikon toiminnan suunnittelussa 
tai järjestämisessä? Järjestäänkö yhdessä 
toimintaa rasisminvastaisella viikolla? Ole 
yhteydessä piirin vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattoriin ja sovitaan yhteistyöstä.

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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ENNAKKOLUULOTON EDELLÄKÄVIJÄ

Kenelle Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus?

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri myöntää 
vuosittain Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustuksen järjestön ulkopuoliselle 
henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle,  
joka Länsi-Suomen piirin alueella  
(Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa 
ja Keski-Pohjanmaa) on toiminut 
esimerkillisesti yhdenvertaisuuden ja 
moninaisuuden edistämiseksi. 

Tunnustuksen saaja julkaistaan 
rasisminvastaisella viikolla  
maaliskuussa 2023.

Tällä QR-koodillakin pääset 
hakulomakkeeseen, jolla voit 
ehdottaa Ennakkoluuloton 
edelläkävijä -tunnustuksen 
saajaa.

EHDOTUKSET 
12.2. 

MENNESSÄ

Tunnustuksen saamisen perusteena voi olla yksittäinen teko tai pitkän linjan 
toiminta.

Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksen huomionosoituksen saajasta täyttämällä 
tämän lomakkeen 12.2.2023 mennessä: 

lyyti.fi/questions/e110495343

Valinnan huomionosoituksen saajasta tekee Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri 
maahanmuutto-ohjelman työntekijän ehdotuksen pohjalta.

Milla Ukkonen 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, kotoutumisen tuki 
Suomen Punainen Risti  
Länsi-Suomen piiri
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täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

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

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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KOTOUTUMISEN TUKI

Kotoutuminen on prosessi, jonka Suomeen 
tulleet ihmiset käyvät läpi maassa 
olon ensimmäisten vuosien aikana. 
Tähän prosessiin kuuluu perehtymistä 
yhteiskuntaan, kieleen, tapoihin ja 
tottumuksiin. 

Onnistunut kotoutuminen vahvistaa ihmisten 
kokemusta siitä, että he ovat tervetulleita 
ja kuuluvat osaksi yhteiskuntaamme. 
Vastuu onnistuneesta kotoutumisesta 
on siten yhteinen. Kotoutuminen onkin 
kaksisuuntainen prosessi, jossa molemmat 
oppivat uutta. 

Punaisen Ristin osastojen tarjoama 
kotoutumisen tuki on merkityksellinen 
osa tätä kaksisuuntaista prosessia. Tässä 
esimerkkejä osastojen järjestämästä 
kotoutumisen tuesta vuoden 2022 aikana. 

Missä toiminnassa voisit olla mukana 
vapaaehtoisena?

Villasukkia ja keskusteluja  
käsityökerhossa

Käsityökerho aloitti toimintansa Seinäjoen 
osastossa keväällä ja kokoontui koko 
loppuvuoden ajan viikoittain. 

Kerhossa maahan tulleet kohdattiin 
käsitöiden, askartelun, kahvin ja teen sekä 
keskusteluiden äärellä.

Arjen apua kiintiöpakolaisina ja  
vastaanottokeskukseen tulleille

Jyväskylän osaston Arjen apu tarjosi 
tukea juuri kaupunkiin tulleille henkilöille 
ja perheille. Vapaaehtoisten tarjoama 
kohdennettu tuki oli usein saatavilla jo 
maassa olon ensimmäisen viikon aikana.

Arjen apu on tukea asumiseen, ympäristöön 
ja ihmisiin tutustumiseen. Henkilö tai perhe 
saa vapaaehtoisten tukea 4-8 tapaamisen 
verran.

Aurinkopajan tapahtumissa  
tietoa harrastuksista

Vapaaehtoiset ideoivat Jyväskylän osastossa 
viiden tapahtuman sarjan, joiden tavoitteena 
oli luoda polkuja harrastuksiin. 

Tapahtumien teemoina olivat SPR, tietoja ja 
taitoja, taiteet ja kulttuuri, liikunta ja urheilu 
sekä musiikki. Eri järjestöjä ja toimijoita 
kutsuttiin tapahtumiin esittelemään omaa 
toimintaansa ja miten päästä toimintaan 

Kotoutuminen on kaksisuuntaista
mukaan. Tapahtumasarja huipentui 
teatteriretkeen. 

Retkistä iloa arkeen

Jämsän ja Seinäjoen Arjen 
avun vapaaehtoiset tarjosivat 
vastaanottokeskusten asiakkaille 
mieleenpainuvia ja iloa tuottavia retkiä. 

Retkiä järjestettiin lähiympäristöön 
esimerkiksi luontokohteisiin sekä vähän 
pidemmälle kylpylään ja eläinpuistoihin. 

Kielikerhot edistävät  
kotoutumista

Saarijärven osasto käynnisti 
kielikerhon paikkakunnalle perustetun 
vastaanottokeskuksen asiakkaille. 

Kielen oppiminen on tärkeä osa kotoutumista 
ja luo mahdollisuuksia osallistua 
yhteiskunnan toimintaan. Motivoituneet 
oppijat kokoontuivat vapaaehtoisten 
ohjaamaan kerhoon viikoittain syksyn ajan. 

Ruokaa ja kohtaamisia

Useat osastot järjestivät vuoden aikana 
säännöllisiä ja kertaluonteisia tapahtumia, 
jossa ihmisiä kutsuttiin yhteiseen ruokailuun. 

Ruokatapahtumat vahvistavat 
yhteisöllisyyttä, mahdollistavat välittömiä 
kohtaamisia ja luovat tärkeitä kontakteja 
maahan tulleiden, vapaaehtoisten sekä 
kuntalaisten välille. 

Teksti: Milla Ukkonen

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

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

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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VASTUUVAPAAEHTOISET, JYVÄSKYLÄ

”Ihana oli tavata  
kasvokkain!”

Raskaiden kokoontumisrajoitusten jälkeen 
tuntui hienolta päästä kokoontumaan 
vapaasti. Vastuuvapaaehtoisten virkistys 
ja kuulumisten vaihto olivatkin suuressa 
roolissa viikonlopun tapahtumassa. 
Perjantai-illan kylpylähetken tai 
kävelylenkin jälkeen oli aika istua alas 
illalliselle kuulemaan kuluneen vuoden 
tapahtumista. 

Lauantaina osallistujat saivat valita 
kolmesta eri jatkokoulutuksesta 
mieleisensä. Koulutukset tarjosivat paljon 
keskustelun paikkoja ja antoivat myös 
mahdollisuuden tutustua johonkin uuteen 
toimintamuotoon, kun monimuotoisen 
ystävätoiminnan ja maahanmuuttotyön 
vapaaehtoiset kerääntyivät samojen 
pöytien ääreen. 

Lauantain yhteinen ohjelma – learning 
cafe -tyyppinen, uusien toimintatapojen 
esittelykierros – oli pidetty ohjelmaosio. 
Pienryhmiin jaetut osallistujat kiersivät 
pöydästä toiseen kuulemassa erilaisista 
toimintamuodoista ja toisten osastojen 
hyvistä kokeiluista. Oli hienoa kuulla, miten 
paljon puheensorinaa pöydissä syntyi.

Virkistystä ja päivitystä Laajavuorella

”Tosi hyvä viikonloppu 
kokonaisuudessaan”

Piirin monimuotoisen ystävätoiminnan 
vastuuvapaaehtoisten ja kouluttajien päivät 
järjestetään syksyisin loka-marraskuussa. 
Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin 
yhdessä maahanmuuttotyön toimialan 
kanssa. 

Koulutus- ja virkistyspäivät ovat tärkeä osa 
piirin tukea vastuuvapaaehtoisille. Tarkoitus 
on tehdä osallistuminen mahdollisimman 
helpoksi ja kiittää vastuuvapaaehtoisia, 
joten majoitus, ruokailu ja ohjelma ovat 
osallistujille ilmaiset. 

Tapahtumassa järjestettävä valinnainen 
jatkokoulutus mahdollistaa myös 
vastuuroolista kiinnostuneen vapaaehtoisen 
osallistumisen. Esimerkiksi ystävävälittäjän 
tehtävästä kiinnostunut vapaaehtoinen 
voi tulla hakemaan osaamista 
haastavien tilanteiden ratkomisesta 
ystävätoiminnassa. 

Seuraavat koulutus- ja virkistyspäivät 
järjestetään taas ensi vuoden syksynä. 
Toivottavasti mukana on silloin vanhojen, 
hyvien tuttujen lisäksi koko joukko uusia 
vastuuvapaaehtoisia! 

Teksti ja kuva: Emma Selenius

Kymmenet ystävätoiminnan ja maahanmuuttotyön vastuuvapaaehtoiset saivat 
uusia eväitä tehtäviinsä Jyväskylässä.

 

Monimuotoisen 
ystävätoiminnan 
ja maahanmuutto-
työn yhteiset vas-
tuuvapaaehtois-
ten ja kouluttajien 
päivät pidettiin 
lokakuun lopussa 
Scandic Laajavuo-
ressa. 

Kaksipäiväiseen 
tapahtumaan osal-
listui yli 40 vastuu-
vapaaehtoista.
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hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 
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Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
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Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
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sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja

18 19

VIMPELIN KUULUMISET

Vimpelin kirkossa sunnuntaina 27.11.2022 
järjestetty Vetelin poikakuoron konsertti 
keräsi noin 350 hengen yleisön. Kirkko oli 
täynnä lehteriään myöten. Tarjoamalla 
ilmaisen konsertin halusimme kiittää 
toimintaamme osallistuneita vapaaehtoisia ja 
yhteistyökumppaneitamme. 

Alun perin konsertti piti järjestää jo syksyllä 
2020, kun osastomme täytti pyöreät 70 
vuotta, mutta pandemian vuoksi tapahtumaa 
jouduttiin kumminkin siirtämään pariinkin eri 
otteeseen, milloin kokoontumisrajoitusten, 
milloin sairastumisten takia. Tälläkin 
kertaa kuoron nuoremmat äänialat olivat 
vajaalukuisia aivan tuoreiden sairastapausten 

Konsertti pyöreässä kirkossa veti ennätysyleisön

vuoksi, mutta kuoron perustaja ja 
pitkäaikainen johtaja dir.cant. Simo Kangas 
kertoi, että enää ei voinut konserttia 
alkaa perua näin viime hetkillä. Konsertin 
järjestämistä olivat tukemassa Vimpelin 
kunta ja seurakunta. 

Yleisö tuntui nauttivan kovasti konsertista, 
johon kuorolaulun lisäksi kuului kitara- 
ja jousisoitinesityksiä. Erityisen suuret 
suosionosoitukset sai nuoren viulistin Jalo 
Pulkkisen virtuoosimainen tulkinta Pugnani 
Kreislerin preludista ja allegrosta. Ja tottahan 
näin joulun aikaan sopivasti konsertin päätti 
kuoron ja yleisön yhteisesti kajauttama “Maa 
on niin kaunis”, joka kaikui niin komeasti, 
että kirkon kattokin tuntui hieman nousevan 
kohti korkeuksia.

Ennen konserttia tarjosimme kuorolaisille 
syömistä ja juomista seurakuntakodissa, 
sillä osa esiintyjistä oli tullut pitkän matkan 
päästä, ja tämä tuntuikin olevan monelle 
iloinen yllätys. Tottahan hyvät, mehukkaat 
voileivät ja makeat suupalat maistuivat 
monen tunnin ajomatkan ajaneille. Osalle 
pitkämatkalaisista annoimme kotimatkallekin 
evästä mukaan.

Vaiherikkaan ja työntäyteisen vuoden 2022 
jälkeen osastomme haluaa toivottaa hyvää 
alkanutta vuotta ja kaikille terveyttä ja 
jaksamista tärkeässä auttamistyössä! 

SPR Vimpelin osaston hallitusväki

SPR:n Vimpelin osaston puheenjohtaja Maija Peuro-Rautiainen toivotti yleisön tervetulleeksi, vasemmalla 
kuoron pitkäaikainen johtaja ja perustaja dir.cant. Simo Kangas. Kuva: Eija Pippola

SPR Vimpelin osaston hallituksesta Mari Kaunisto, Terttu 
Viita, Hilkka Ilomäki, Maija Peuro-Rautiainen, Tuovi 
Tuohimaa ja Eija Pippola kokoontuivat yhteiskuvaan 
kirkkokonsertin jälkeen. Kuva: Markku Lehtola
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Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

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

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
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Tero Hintsa
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SPR-KIRPPIS KOKKOLA

Perjantaiaamuna 18.11.2022 Kokkolan SPR-
Kirppikselle saapuivat mumminsa Eeva-
Liisa Pietilän avuksi töihin 11-vuotias 
Minttu Pietilä ja 9-vuotias Väinö Pietilä. 

Päivä sujui mukavasti. Lapset laittoivat 
henkareita oikeaan järjestykseen ja ottivat 
niittejä pois pakkauslehdistä. Mintulla oli 
ideana vielä järjestää pehmolelut väreittäin 
samalla, kun Väinö tutustui kassatyöhön.

Lapset mukaan töihin -päivä liittyi 
Lastensuojelun keskusliiton Lapsen 
oikeuksien viikkoon, jota vietettiin  
14.–20.11.2022. Vuonna 2022 teemana oli 
jokaisen lapsen oikeus turvallisuuteen.

Joulukuun ensimmäisenä päivänä 
kirppiksellä vietettiin joulunavauspäivää ja 
lasten iloksi vieraili myös joulupukki.

Teksti: Sari Elo, Outi Rantala 
Kuvat: Sari Elo

Lapset vierailivat Kokkolan SPR-Kirppiksellä
Kokkolan SPR-Kirppis osallistui valtakunnalliseen Lapset mukaan töihin -päivään 
18. marraskuuta. Lapset ahersivat aikuisten rinnalla muun muassa tavaroita 
järjestellen ja kassatyöhön tutustuen.

Lapset mukaan töihin -päivä toi Mintun ja Väinön 
mumminsa Eeva-Liisa Pietilän mukana Kokkolan 
SPR-kirppikselle.

Lapset mukaan töihin -päivää vietettiin 
18. marraskuuta. Minttu ja Väinö Pietilä asettelivat 
Kokkolan SPR-Kirppiksellä myytävät lelut 
järjestykseen.

Joulun alla Kokkolan SPR-Kirppiksellä palveli 
tunnelmallinen Joulupuoti. Kuva: Johanna Viitasaari
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Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
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minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

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

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

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

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
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veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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SPR-KIRPPIS KOKKOLA

Joulukuun alussa Kokkolan SPR-Kirppiksellä 
lapsia tervehti joulupukki. Kuvan ukrainalaistyttö 
Zhdanova VasiLisa lauloi kauniisti ja joulupukki sai 
myös lahjaksi kakkua ja upean piirustuksen.

Samalle päivälle oli järjestetty myös Nenäpäivän 
tempauksena glögitarjoilu ja Ihan tavallinen teko 
-hyrränpyöritystä, jota hoitivat Kari Vesisenaho ja 
Hilkka Lehtinen.

Ystävätoiminnan aluetyöntekijä Hilkka Lehtinen 
piti nallesairaalaa, jossa lapset saivat harjoitella 
ensiaputaitoja.

Kävijöitä ilahduttivat soitollaan Kokkolan 
nuorisopalvelujen Rokkikoulun nuoret.
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verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
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OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA

Valtakunnallinen omaishoitajien viikko on hyvä viikko tavoittaa kohderyhmää. 
Se on hyvä viikko kertoa miten paljon tukea ja apua on tarjolla. Se on hyvä 
viikko herätellä jokaista miettimään mitä minulle oikeasti kuuluu. 

Mitä minulle kuuluu? -kiertue 
jatkoi Etelä-Pohjanmaalta Keski-Suomeen ja Pohjanmaalle

Kun ihminen sairastuu, hänen ja 
läheisten tiedonjano on suuri. Hoitavan 
tahon ja kirjallisuuden lisäksi tietoa saa 
myös järjestöistä ja kohtalotovereilta. 
Näistä asioista puhuttiin Pohjanmaan, 
Laihian sekä Pihtiputaan omaishoidon 
verkostojen ensimmäisessä 
yhteistyössä järjestämissä Mitä minulle 
kuuluu? Tunnista elämäntilanteesi 
-tapahtumissa. Osallistujia viritettiin 
miettimään omaa elämäntilannettaan ja 
tunnistamaan siihen vaikuttavia asioita 
ja ilmiöitä. Samalla huomattiin, ettei 
oman tilanteen arvioiminen olekaan aina 
niin helppoa.

Kun reilut 70 osallistujaa 
kerääntyi Vuorikodin juhlasaliin ja 
kolmisenkymmentä osallistujaa 
Meijerille ja Sopukkaan kuuntelemaan 
omaishoitajan elämänmakuista tarinaa 
ja tietoiskuja muistin hälytysmerkeistä 
ja mielen hyvinvoinnista ja kun SPR:n 
Terveyspisteellä riitti väkeä jonoksi 
asti, oli todettava, että yhteistyössä 
järjestämämme tapahtuma oli 
onnistunut ja tuli tarpeeseen. Kun 
kuulijoille tarjottiin vielä ajankohtaiset 
terveiset hyvinvointialueelta ja lisäksi 
Olen vierelläsi -valokuvanäyttely, sai 
jokainen varmasti kotiin viemisiä.

Kiitos näytteilleasettajille, puhujille ja 
jokaiselle kävijälle. Kiertue jatkukoon! 

Teksti: Teija Matalamäki

Pihtiputaan osasto toi tapahtumaan ensimmäistä 
kertaa Punaisen Ristin Terveyspisteen. Tapahtuma 
kiinnosti myös lehdistöä, paikalla oli Kotiseudun 
Sanomat. Kuva: Teija Matalamäki

Laihian osaston vapaaehtoiset innostuivat Punaisen 
Ristin Terveyspiste-toiminnasta ja lanseerasivat tämän 
Mitä minulle kuuluu? -tapahtumassa. Kyrönmaa-lehti 
teki puffin ja tuli tapahtumaan paikalle. 
Kuva: Teija Matalamäki
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Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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Laihian omaishoidon verkosto.

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

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

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!
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vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
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Järjestimme Etelä-Pohjanmaalla, 
Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa 
omaishoitajille joulujuhlia yhteistyössä 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen, Laihian, 
Pihtiputaan ja Jyväskylän omaishoidon 
verkostojen kanssa. 

Palokassa toistasataa ja Kortesjärvellä 
viitisenkymmentä omaishoitajaa ja 
hoidettavaa kokoontui yhteiseen 
joulujuhlaan. Päivän aikana koettiin 
monenlaisia tunteita. Kyyneleitä pyyhittiin 
välillä riemusta ja naurusta, välillä 
liikuttuneena koskettavista esityksistä. 

Omaishoitajille joulujuhlia ympäri 
Länsi-Suomen piiriä

Pihtiputaalla ja Laihialla yhteistyössä 
järjestettyjen vertaistukiryhmien 
syyskauden viimeiset tapaamiset vietettiin 
jouluisissa tunnelmissa. Joulupuuro, 
joulutortut, jouluglögi ja joululaulut toivat 
omaishoitajille joulumielen. 

Vertaistukiryhmät käynnistyivät jälleen 
tammikuussa 2023. Ryhmät ja kevään 
aikataulut löytyvät RedNetistä Länsi-
Suomen piiri Omaishoitajien tukitoiminta 
-sivustolta: 

rednet.punainenristi.fi/node/15609

Teksti ja kuvat: Teija Matalamäki

Kiitollisuutta tunnettiin kauniista joulujuhlasta, 
maittavasta jouluateriasta ja ihanasta 
joulutunnelmasta, jonka jokainen sai mukaansa 
kotiin. 

Palokassa turvallisuudesta vastasivat SPR 
Suolahden osaston ensiapupäivystäjät Eija ja 
Pekka.
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skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
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näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
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hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

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

Hyvää alkanutta vuotta!
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dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja

24 25

OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA

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

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

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

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

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.
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Punainen Risti tekee päivittäin työtä 
ihmisten auttamiseksi ja inhimillisyyden 
puolesta. Tätä työtä tekevät myös tuhannet 
omaishoitajat, jotka voimiaan säästämättä 
pitävät huolta läheisistään. Punaisen 
Ristin omaishoitajien tukitoiminnan 
vapaaehtoisten avulla voimme vahvistaa 
ja edistää omaishoitajien ja heidän 
perheidensä terveyttä, elämänlaatua ja 
itsenäistä selviytymistä arjessa. 

Nyt oli meidän aikamme kiittää 
vapaaehtoisia heidän tekemästään työstä. 

Jyväskylässä Minna Canthin näytelmään 
Työmiehen vaimo perustuva Suruttomat-
musikaali vei meidät vuoteen 1885, 
jolloin suomalainen nainen eli miehen 
määräysvallassa. Musikaalin keskiössä 

Kiitosillat omaishoitajien tukitoiminnan 
vapaaehtoisille

olivat naisen heikko asema ja etninen 
syrjintä, jotka molemmat herättivät 
voimakkaita tunteita. Hauskuuttakin ja 
elämäniloa saatiin reilusti koreografigurun 
Jouni Prittisen vauhdikkaista tansseista sekä 
laululyyrikon Miljoonasateen Heikki Salon 
leikkisistä sanoituksista. Syyttä ei ole Minna 
Canthin syntymäpäivää nimetty tasa-arvon 
liputuspäiväksi.

Vaasassa 1950-luvun suurkaupunkiin 
sijoittuva kohtaamattomuudesta 
kertova rakkausmusikaali on varsin 
ajankohtainen yhä tänään. Musikaali 
sai meidät pohtimaan, miten me itse 
uskallamme kohdata meille tuntematon, 
miten annamme toisten juurtua uuteen 
kotimaahan ja millaiset kadut annamme 
seuraaville sukupolville.

Kiitosillat alkoivat musikaalilla Suruttomat Jyväskylän kaupunginteatterissa. Kuva: Johanna Hurttia
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on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA

Joulukuun kiitosillat päättyivät Kokkolan 
kaupunginteatteriin, jossa klassikkokomedia 
Siunattu hulluus vei meidät Rummukaisten 
veljesten matkaan hullujenhuoneelle.

Vaasan kaupunginteatterissa kiitimme 
vapaaehtoisia 65-vuotisjuhliaan viettävällä 
William Shakespearen näytelmään Romeo ja Julia 
pohjautuvalla ikonisella musikaalilla West Side 
Story. Kuva: Nilla, ravintola Faros

Kokkolassa Kaisa-Liisa Logrenin 
ohjaamassa näytelmässä käsiteltiin 
ihmismieltä humoristisesti ja armollisesti. 
Tämä uskomattomista tyypeistä ja 
omituisia eläimistä koostuva komedia 
sisälsi kysymyksen: Voiko hektisen ja 
suorituskeskeisen elämän vastakohtana 
toimia Elmeri Rummukaisen maailma, 
jossa onni on istuskelua kaivonkannella 
auringonpaisteessa ja puhuvien eläimien 
kuuntelua? 

Aapelin sanoin: ”Hyviä on vähän, pahoja 
vielä vähemmän, mutta meitä siunatusti 
hulluja laskematon määrä.”

Seinäjoella vapaaehtoisten Kiitosilta 
järjestetään Teatteri Hysteriassa 
helmikuussa 2023.

Teksti: Teija Matalamäki

Tässä ja Nyt 
Länsi-Suomen piiri

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedotuslehti 
jaetaan piirin vapaaehtoisille ja sidosryhmille.

Seuraavien lehtien aikataulut 2023:
Nro Ilmestyy Aineisto
2 vko 13/14 28.2. mennessä
3 vko 34/35 14.6. mennessä
4 vko 44/45 3.10. mennessä

Päätoimittaja Tero Hintsa
Toimitussihteeri Outi Rantala
Toimitustiimissä Jooel Niittynen sekä muut 
kirjoittajat ja kuvaajat
Taittaja Marjo Aro
Paino KTMP Group Oy
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Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

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

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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YSTÄVÄTOIMINNAN KOULUTUKSET

Koulutukset ovat hyvä tapa motivoida toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia  
sekä saada uusia vapaaehtoisia mukaan osaston toimintaan. Syventäviä kursseja 
kannattaa järjestää myös yhteistyössä naapuriosastojen kanssa .

Ystävätoiminnan peruskursseja järjestetään säännöllisesti myös verkossa: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi

Ystävätoiminnan syventävät kurssit :

Ystävätoiminnan syventävät kurssit :
 Henkinen tuki ystävätoiminnassa 3 h 
 Ystävätoiminnan jatkokurssi 6 h 
 Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa 3 h 

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

Kurssivaraukset: emma.selenius@redcross.fi/ 040 1431 255

Ystävätoiminnan koulutukset

Sivis-tuki

Osasto voi itse hakea Opintokeskus Sivikseltä taloudellista tukea kurssien, 
koulutuksien tai esimerkiksi ryhmätoiminnan järjestämiseen. Sivis-tuki 
edellyttää, että tilaisuudesta on aiheutunut hyväksyttyjä kuluja. Tukea 
on kahdentyyppistä, opintojaksotukea sekä vertaisopintoryhmätukea. 
Opintojaksotukea osasto voi hakea, mikäli järjestää koulutuksen itse. 
Piirin järjestämistä koulutuksista piiri hakee tuen eikä tukea voi hakea 
päällekkäin samasta koulutuksesta.

Sivis-tuen hakeminen: Selvitä onko osastolla Sivisverkkoon tunnukset. Jos 
ei ole tai muuten tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Opintokeskus Sivikseen: 
www.ok-sivis.fi 
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hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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NÄLKÄPÄIVÄTILASTOT

Osasto NP 2021 NP 2022

SPR Alajärven osasto 1928,99 1803,27

SPR Alavuden osasto 566,65

SPR Evijärven osasto

SPR Haapamäki-
Pihlajaveden osasto

1419,73 662,39

SPR Hankasalmen osasto 1254,70 496,03

SPR Himangan osasto 734,91 689,65

SPR Härmäin osasto 770,05 759,7

SPR Ilmajoen osasto 3095,42 2835,59

SPR Isojoen osasto 16,65 95,85

SPR Isokyrön osasto 1838,32 1428,73

SPR Jalasjärven osasto 3079,95 3037,16

SPR Joutsan-Luhangan-
Toivakan osasto

513,52 188,9

SPR Jurvan osasto 926,32 1723,72

SPR Jyväskylän osasto 12201,40 12859,14

SPR Jämsän osasto 1347,73 1591,68

SPR Kannonkosken osasto 477,90

SPR Kannuksen osasto 3336,45

SPR Karstulan osasto 3216,48 4203,5

SPR Kaskisten osasto 672,30 810,75

SPR Kauhajoen osasto 1124,22 1867,29

SPR Kauhavan osasto 285,11 555,91

SPR Kaustisen osasto 2126,55 3675,61

SPR Keuruun osasto 6784,18 3528,5

SPR Kinnulan osasto 377,00 298,4

SPR Kokkolan osasto

SPR Konneveden osasto 529,45 805,41

SPR Korpilahden osasto 1000,00 936,71

SPR Kouran osasto 224,70 213,25

SPR Kristiinankaupunki 
suom. osasto

277,07 269,1

SPR Kuokkalan osasto
Jyväskylä

Osasto NP 2021 NP 2022

SPR Kuortaneen osasto 154,97

SPR Kurikan osasto 2701,12 2771,74

SPR Kyyjärven osasto 590,72 572,7

SPR Laihian osasto 1128,47 822,66

SPR Lappajärven osasto 47,15 623,74

SPR Lapuan osasto 200,94 3420,54

SPR Laukaan osasto 2172,59 1666,37

SPR Lehtimäen osasto 292,32 311,18

SPR Leivonmäen osasto 534,54 489,1

SPR Lestijoen osasto 2662,55

SPR Lievestuoreen osasto

SPR Muuramen osasto 3350,11 2298,34

SPR Perhon osasto 205,35 228,25

SPR Petäjäveden osasto 692,81 589,76

SPR Pietarsaari suom. 
osasto

3530,76 1658,32

SPR Pihtiputaan osasto 602,14 633,87

SPR Saarijärven osasto 2217,43 2740,42

SPR Seinäjoen osasto 1345,08 2057,76

SPR Soinin osasto 268,36 217,85

SPR Suolahden osasto 1795,89

SPR Teuvan osasto 2807,81 2713,4

SPR Toholammin osasto 500,00

SPR Uuraisten osasto 1780,66 1073,87

SPR Vaasa suom. osasto 6327,62 5627,21

SPR Viitasaaren osasto 1959,5

SPR Vimpelin osasto 1246,37 1004,31

SPR Vähäkyrön osasto 600,64 332,71

SPR Ylistaron osasto

SPR Ähtärin osasto 1518,49 1303,15

SPR Äänekosken osasto 1005,66 766,05

Muut 1024,73 98,31

Länsi-Suomi yht. 86972,59 82355,25

tiedot RedNetistä https://rednet.punainenristi.fi/node/34055
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Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

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

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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OMA PUNAINEN RISTI

Oma on vapaaehtoisille rakennettu tietojärjestelmä. Omasta sekä nyt toimivat että 
uudet vapaaehtoiset löytävät kaikki osastojen lukuisat koulutukset ja tapahtumat – 
jos ne vain tallennetaan Omaan. 

Sieltä löytyvät Punaisen Ristin tapahtumat ja sinne myös uudet vapaaehtoiset 
tekevät profiilin ja ilmoittavat kiinnostuksestaan tulla vapaaehtoiseksi.

Onko Oma jo käytössä osastossasi? Jos ei ole tai jos haluat päivittää tietojasi tai 
ylipäätään tietää Omasta, niin osallistu koulutukseen.

Oma Punainen Risti -koulutukset – oma.punainenristi.fi

 Ma 30.1. klo 17.30-19 
oma.punainenristi.fi/event/20298

 Ke 29.3. klo 17.30–19 
oma.punainenristi.fi/event/20299

Ke 10.5. klo 17.30-19 
oma.punainenristi.fi/event/20299

OSSI-osastorekisterityökalu 

Siellä ilmoitetaan sähköisesti osaston uudet luottamus- ja vastuuhenkilöt (tulee 
korvaamaan aiemmat J-kortit). Ossi-ilmoitus tehdään sellaisen osaston tai 
hallituksen kokouksen jälkeen, jolloin osastossa on tehty henkilövalintoja.

OSSI-koulutukset – oma.punainenristi.fi

 Ke 18.1. klo. 17.30-18.30 
oma.punainenristi.fi/event/20293

 Ke 8.2. klo 17.30-18.30 
oma.punainenristi.fi/event/20294

 Ke 1.3. klo 17.30-18.30 
oma.punainenristi.fi/event/20295

 Ma 17.4. klo 17.30-18.30 
oma.punainenristi.fi/event/20296

Ilmoittaudu mukaan!

Oma Punainen Risti
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naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
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jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
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OSSI on otettu käyttöön (tai ainakin yritystä on) 21.12. mennessä seuraavissa 
osastoissa: Alajärvi, Jalasjärvi, Joutsa-Luhanka-Toivakka, Jämsä, Kannonkoski, 
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porkkanaa on luvattu osallistujille ja osastoille, myös vuodelle 2023

Kaikki OSSIsta: 
rednet.punainenristi.fi/node/65689

Piiriin palautettavia papereita:

- sääntömääräisen syyskokouksen 2022 pöytäkirja, allekirjoituksilla 
- pöytäkirjassa mahdolliset valinnat (pj, varapj, hallituksen jäseniä,  
- toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

talousarvio 2023

toimintasuunnitelma 2023

Palautetaan:

SPR Länsi-Suomen piiri 
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60510 Hyllykallio

lansisuomi@punainenristi.fi

Paree kysellä, ihan mistä vain, kuin ihmetellä:

0400 998 643

sakari.karvo@punainenristi.fi
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Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
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Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
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Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
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hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
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KOULUTUS / TAPAHTUMA AIKA PAIKKA

TAMMIKUU 

Ensiapuryhmien Alue Tour 16. Seinäjoki
Paikallistoimikunnan kokous, Härmänmaa, Vapepa 17. Lapua

Paikallistoimikunnan kokous, Ääneseutu, Vapepa 17. Saarijärvi
Arjen apu -koulutus 17. Teams

OSSI-koulutus 18. Teams
Arjen apu -koulutus 18. Seinäjoki

Tässä ja Nyt 1/2023 ilmestyy vko 3 tai 4
Vapepa-Info 19. Lapua

LäksyHelppi -ohjaajakoulutus 24. Jämsä
Paikallistoimikunnan kokous, Lakeus, Vapepa 25. Seinäjoki

Ensiapuryhmien Alue Tour 25. Äänekoski
Ensiapuryhmien Alue Tour 26. Kokkola

Kotoutumisen tuen vastuuvapaaehtoisten verkko-
tapaaminen 26. Teams

Valmiusavaus 28. Tuuri

HELMIKUU

Ensiapupäivystäjän peruskurssi (osa 1) 4. Seinäjoki
OSSI-koulutus 8. Teams

Paikallistoimikunnan kokous, Jämsä-Keuruu, 
Vapepa 9. Teams

Toimintakyky ja ensiapuvalmius Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun tehtävällä 11. Seinäjoki

Ensiapupäivystäjän peruskurssi (osa 2) 18.-19. Seinäjoki
Ensiapupäivystäjän osaamisen varmistaminen 

(päivystys”testi”) 22. Jyväskylä

Ensiapupäivystäjän osaamisen varmistaminen 
(päivystys”testi”) 23. Jyväskylä

Paikallistoimikunnan kokous, Suomenselkä, 
Vapepa 23. Teams
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jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja

KOULUTUS / TAPAHTUMA AIKA PAIKKA

MAALISKUU

OSSI-koulutus 1. Teams
Ensiapuryhmänjohtajien tapaaminen 6. Jyväskylä
Ensiapuryhmänjohtajien tapaaminen 7. Kokkola

Vapepa-Info 7. Alajärvi
Viestikurssi 11. Seinäjoki
Viestikurssi 12. Kaustinen

Ensiapupäivystäjän osaamisen varmistaminen 
(päivystys”testi”) 13. Suolahti

Ensiapupäivystäjän osaamisen varmistaminen 
(päivystys”testi”) 14. Jyväskylä

Ensiapupäivystäjän osaamisen varmistaminen 
(päivystys”testi”) 18. Joutsa

Rasisminvastainen viikko 20.-26.
Ensiapuryhmänjohtajien tapaaminen 21. Seinäjoki

Ensiapupäivystäjän osaamisen varmistaminen 
(päivystys”testi”) 29. Laukaa

Ensiapupäivystäjän osaamisen varmistaminen 
(päivystys”testi”) 30. Jämsä

Tässä ja Nyt 2/2023 ilmestyy vko 13 tai 14

HUHTIKUU

Ensiapupäivystäjän peruskurssi (osa 1) 1. Jyväskylä
Ensiapupäivystäjän osaamisen varmistaminen 

(päivystys”testi”) 14. Jyväskylä

Etsintäharjoitus 15. Lapua
Ensiapupäivystäjän peruskurssi (osa 2) 15.-16. Jyväskylä

OSSI-koulutus 17. Teams
Paikallistoimikunnan kokous, Suomenselkä,

 Vapepa 18.

Ensiapupäivystäjän osaamisen varmistaminen 
(päivystys”testi”) 19. Jyväskylä

Piirin vuosikokous ja 90-vuotisjuhlat 22. Härmän Kylpylä
Ensiapupäivystäjän osaamisen varmistaminen 

(päivystys”testi”) 26. Viitasaari

Ensiapupäivystäjän osaamisen varmistaminen 
(päivystys”testi”) 27. Jyväskylä

Vapepa-Info Alavus
Vapepa-Info Alajärvi

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

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

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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OMA = www.oma.punainenristi.fi   Vapepa = www.vapepa.fi

KOULUTUS / TAPAHTUMA AIKA PAIKKA

TOUKOKUU

Etsinnän peruskurssi 6. Laihia
EA-3 kertauskurssi 6.-7. Ähtäri

Etsintäharjoitus 7. Laihia
Ensiapupäivystäjän osaamisen varmistaminen 

(päivystys”testi”) 9. Keuruu

Ensiapupäivystäjän osaamisen varmistaminen 
(päivystys”testi”) Jyväskylä

Ensiapuryhmien harjoituskurssi 
(yhden päivän kurssi) 20. Ilmajoki

Ensiapuryhmien harjoituskurssi 
(yhden päivän kurssi) 21. Ilmajoki

Ryhmänjohtajien tapaaminen 22. Seinäjoki
Ryhmänjohtajien tapaaminen 24. Kokkola
Ryhmänjohtajien tapaaminen 25. Jyväskylä

Etsinnän peruskurssi Kauhajoki
Ryhmänjohtajakoulutus, Vapepa Kauhajoki

Etsintäharjoitus Kuortane

KESÄKUU

Yleiskokous 9.-11. Joensuu

ELOKUU

EA-3 9.-13. Ähtäri
Tässä ja Nyt 3/2023 ilmestyy vko 34 tai 35

Paikallistoimikunnan kokous, Härmänmaa, Vapepa 29. Lappajärvi
Paikallistoimikunnan kokous, Lakeus, Vapepa 31. Seinäjoki
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toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
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skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja

KOULUTUS / TAPAHTUMA AIKA PAIKKA

SYYSKUU

Ensiapuryhmien Alue Tour 4. Seinäjoki
Ensiapuryhmien Alue Tour 5. Kokkola

Paikallistoimikunnan kokous, Suomenselkä, 
Vapepa 5.

Ensiapuryhmien Alue Tour 6. Jyväskylä
Paikallistoimikunnan kokous, Jämsä-Keuruu, 

Vapepa 7. Teams

Ensiapupäivystäjän peruskurssi (osa 1) 9. Seinäjoki
Ensiapuryhmien harjoituskurssi, HILLA-harjoitus 16.-17. Keuruu

HILLA 23 16.-17. Keuruu
Etsinnän peruskurssi 22.-23. Kauhava/Alahärmä

Ensiapupäivystäjän peruskurssi (osa 2) 23.-24. Seinäjoki
Ensiapuryhmänjohtajien tapaaminen 25. Jyväskylä
Ensiapuryhmänjohtajien tapaaminen 26. Seinäjoki
Ensiapuryhmänjohtajien tapaaminen 27. Kokkola

Ensiapupäivystäjän peruskurssi (osa 1) 30. Jyväskylä

LOKAKUU

Etsinnän peruskurssi 7. Seinäjoki
Ryhmänjohtajakurssi, Vapepa 7.-8. Seinäjoki

Etsintäharjoitus 8. Seinäjoki
Ensiapupäivystäjän peruskurssi (osa 2) 14.-15. Jyväskylä

Ensiapuryhmien harjoituskurssi 28.-29. Ähtäri
Tässä ja Nyt 4/2023 ilmestyy vko 44 tai 45

MARRASKUU

EVY-kertausviikonloppu 18.-19. Ähtäri



Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri 
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Rikosuhripäivystys Riku 
Vastaanottokeskus VOK 

(Jyväskylä, Jämsä, Kokkola, Saarijärvi, Seinäjoki) 
Aluetoimistot Jyväskylä ja Seinäjoki 
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