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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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Matalamäki Teija, 040 160 2245 
omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä

Pälve Anne 040 636 1118, hanketyöntekijä
STM Ruokaa ja apua kaikille -hanke
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Vastaanottokeskukset
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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

2 3

Yhdessä olemme enemmän

PÄÄKIRJOITUS 24.10.2022

Olin lokakuun kuudentena päivänä Alajärvellä aluetapaamisessa. Punaisen tuvan 
viinitilalle oli saapunut vapaaehtoisia useista alueen osastoista ja keskustelu kävi 
kiivaana heti ensiminuuteilta asti. Pulinasta huomasi selvästi, että tätä on odotettu 
kauan. Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat pärjänneet koronan aiheuttaman 
eristyksen kanssa, mutta heidät on selkeästi tarkoitettu toimimaan kasvotusten. 
Sama tilanne oli myös kaikissa muissa aluetapaamisissa. Yhteinen ymmärrys 
kaikkialla oli, että vaikeiden vuosien jälkeen nyt ollaan valmiita uuteen nousuun.

Kun osastoissa ollaan aloittamassa uutta vaihetta koronan jälkeen, aloitetaan myös 
piirin toimesta uusia tukimuotoja. Niistä yksi esimerkki ovat nämä mainitsemani 
uudet alueillat ja niihin liittyvät aluefoorumit, jotka järjestetään kahdesti vuodessa: 
keväällä ja syksyllä. Piirin hallituksen päätöksestä olemme jakaneet piirin viiteen 
kummialueeseen ja jokaiselle alueelle on valittu kahdesta neljään piirin hallituksen 
kummijäsentä ja kaksi piirin työntekijää. Lokakuun ensimmäisen kahden viikon 
aikana aluefoorumit kokoontuivat työntekijöiden sekä piirin hallitusten jäsenten 
tuella keskustelemaan ja pohtimaan yhteistyömuotoja alueelliset tarpeet 
huomioiden.

Alueellisen yhteistyön merkitys on nyt ehkä tärkeämpää kuin koskaan. Maailman 
myllerrykset ovat osoittaneet, että Punaista Ristiä ja vapaaehtoisuutta tarvitaan. 
Tähän tarpeeseen on kuitenkin kyettävä vastaamaan samalla, kun maaltamuutto 
käy rajuna, väestö ikääntyy ja asennoituminen harrastamiseen on esimerkiksi 
digitalisoitumisen myötä muuttunut merkittävästi. Tähän kukaan tai mikään taho ei 
pysty yksin. Eikä onneksi tarvitsekaan.

Yhteistyö on aloitettava Punaisen Ristin sisältä, mutta sitä ei kannata jättää siihen. 
Kun osastot saavat yhteistyön keskenään ja piirin kanssa toimimaan yhä paremmin, 
on seuraavassa vaiheessa tarpeen tiivistää yhteistyötä muidenkin toimijoiden 
kanssa. Siksi tähtäimessä on myös piirinä tukea seuraavaksi niin järjestöjenvälistä 
yhteistyötä kuin esimerkiksi yhteistyötä viranomaisten, oppilaitosten tai muiden 
järjestöjen kanssa. Kaikki tämä tehdään alueelliset tarpeet ja erityispiirteet 
huomioiden Ensi vuoden tärkeimpiä tavoitteita piirin ohjelmatyössä onkin tukea 
yhteistyötä kaikilla sen eri tasoilla. Kuten vanha sanonta kuuluu: ”yhdessä olemme 
enemmän”.

Yhteistyön merkeissä!  

Jolle

Jooel Niittynen 
ohjelmajohtaja
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Digitalisaatio vapauttaa aikaa auttamiseen
Suomen Punainen Risti on tänään paljon 
 digimpi kuin vielä neljä vuotta sitten. 

Kun Oman Punainen Risti tuolloin julkais-
tiin, osastojen tiedot saattoivat löytyä vielä 
monesta paikasta: paperilistoilta ja sähkö-
posteista, tekstareista tai puhelinkeskuste-
lun aikana kirjoitetuilta muistilapuilta.

Sähköinen tietojärjestelmä osoitti tehon-
sa viimeistään koronaepidemian ja Ukrainan 
kriisin aikana. Oman käyttäjäprofiilien ja 
 tapahtumailmoitusten kautta olemme saa-
neet mukaan uusia vapaaehtoisia samalla, 
kun olemme pystyneet kutsumaan ja kou-
luttamaan vanhoja konkareita uudenlaisiin 
tehtäviin.

Tässä lehdessä kerromme kolmesta 
uudesta järjestelmästä, josta jokainen 
osaltaan helpottaa osaston arkea.  Sähköiset 
järjestelmät auttavat vapaaehtoisia kes-
kittymään siihen, minkä vuoksi olemme 
 Punaiseen Ristiin liittyneet: auttamiseen.

•  OSSI-järjestelmään kirjataan osaston 
luottamus- ja yhteyshenkilöt. Tietojen 
 ilmoittaminen sähköisesti vähentää 
virheitä ja vahvistaa osaston jäsenten 
ja vapaa ehtoisten tietosuojaa. OSSI on 
Oman serkku, sillä molempiin järjestelmiin 
 kirjaudutaan samoilla tunnuksilla.

•  Ensiapupäivystykset saatiin entistä use-
amman tilaajan ulottuville, kun tilauksia 
varten perustettiin verkkosivu ja yhdis-
tettiin se päivystysten hallintajärjestel-
mään Hupsikseen. Sivuston kautta tilaa-
ja löytää entistä helpommin päivystäjät 

 tapahtumaansa, ja saa tarvittaessa avuk-
seen myös selviämispisteen sekä kiertävät 
päihde- ja seksuaaliterveystyön vapaa-
ehtoiset.

•  Kirjanpitojärjestelmä Procountorista 
ropisi  pilottivaiheen kehuja esimerkiksi 
Kuopiosta.  Osaston rahastonhoitaja Jouni  
iloitsee, että paperisesta tositerumbasta 
on voitu luopua.

Vapaaehtoiset ovat olleet digikehittämi-
semme ytimessä alusta asti, ja niin Oma 
kuin OSSIkin näyttäisivät täysin erilaisilta 
 ilman satojen ideointiin ja pilotointiin osal-
listuneiden vapaaehtoisten panosta. Hupsis 
on rakennettu kokonaan vapaaehtoisvoimin. 
Lämmin kiitos kaikille kehitystyöhön tähän 
asti osallistuneille!

Digitalisaatio ei pääty järjestelmän 
 julkaisemiseen, vaan tarvitaan toiminta-
tapojen muutosta ja työkalujen jatkuvaa 
kehittämistä  yhdessä käyttäjien kanssa.  
Osaston sisällä on hyvä suunnitella  sitä, 
 miten uudet järjestelmät muuttavat tuttuja 
toimintatapoja.

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

Ilpo Kiiskinen 

Viestintäjohtaja

Suomen Punainen Risti
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JOULU LÄHESTYY 

Joulukahviloissa jokainen voi tulla nähdyksi

Kuva: Joonas B
randt / S

uom
en Punainen R

isti

Punaisen Ristin joulukahvilat ovat 
 tärkeitä kohtaamisen paikkoja monelle 
yksinäiselle. Kahviloissa viihtyvät niin 
järjestäjät kuin vierailijat.

Joulukahvilat ovat Punaisen Ristin tarjoama 
tärkeä henkireikä pitkien juhlapyhien kes-
kellä. Ne tarjoavat mahdollisuuden lämpi-
miin kohtaamisiin erilaisten ihmisten kanssa. 
Yhdessä vietetyt rennot hetket luovat joulu-
mieltä sekä vapaaehtoisille että yksinäisille.

Kahviloissa on aiempina vuosina ollut järjes-
täjien mukaan lämmin ja leppoisa tunnelma. 

– Nyt on hyvä hetki kutsua vapaaehtoiset 
mukaan järjestelemään tämän vuoden joulu-
kahvilaa. Moni heistäkin kaipaa tekemistä 
pitkiin pyhiin, kannustaa sosiaalisen hyvin-
voinnin koordinaattori Maaret Alaranta.

Ystävätoiminnan yhteistyökumppanina toimii 
tänäkin vuonna tavarataloketju Tokmanni , 
joka tarjoaa taloudellista tukea joulu-
kahviloiden toteuttamiseen.  

Saadakseen avustusta osaston tulee ilmoit-
taa kahvilasta ennakkoon ja raportoida siitä 
tapahtuman jälkeen. Tuki maksetaan kuluja 
vastaan ja se voi olla enintään 200 euroa.  

Ilmoituspohjia kahvilan mainostamiselle 
 löytyy RedNetistä.  

Vinkkejä kahvilan järjestämiseen ja 
 ilmoituspohjat: RedNet > Tieto ja taito > 
Ystävätoiminta > Tapahtumamallit 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin 
 koordinaattori Maaret Alaranta,   
p. 040 358 3257

Joulupuhelu lämmittää mieltä
Kasvokkaiset kohtaamiset eivät joulunakaan 
ole aina mahdollisia esimerkiksi pitkien etäi-
syyksien tai sairauksien vuoksi. 

 – Kannustan jälleen kaikkia osastoja soit-
tamaan joulupuheluita ja lähettämään jou-
lutervehdyksiä. Pienikin muistaminen voi 

merkitä paljon yksin jouluaan viettäväl-
le,  sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
 Maaret Alaranta muistuttaa.

Joulupuhelu-haasteen somemateriaalit tu-
levat ladattaviksi Punaisen Ristin aineisto-
pankkiin lähempänä joulua.
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KIITOS NÄLKÄPÄIVÄSTÄ

Kiitos Nälkäpäivään osallistuneille

Keräsimme Nälkäpäivän lipaskeräyk-
sessä noin 800 000 euroa. Tulos on  
erinomainen saavutus lipaskerääjiltä,  
osaston keräys päälliköiltä ja 
kaikilta keräy ksen järjestämiseen 
osallistuneilta.

Punaisen Ristin suurimpaan vuosittaiseen 
ponnistukseen, Nälkäpäivä-keräykseen, 
osallistui tänä vuonna kaikkiaan noin 8600 
lipaskerääjää. Alustavien arvioiden mu-
kaan jokainen lipaskerääjä keräsi katastrofi-
rahastoon keskimäärin 90 euroa, ja käteistä 
lahjoitetaan jopa enemmän kuin ennen.

– Kerääjämäärä ylsi viime vuoden tasolle , 
ja hieno keräystulos on lipaskerääjien, 
keräys päälliköiden ja osastojen aktiivisen 
työn tulosta. Tuloksesta on nähtävissä, 
että Punaisen Ristin auttamistyöhön meillä 
ja maailmalla luotetaan, ja luottamuksen 
rakentamisessa paikallisilla vapaaehtoisilla 
on suuri merkitys, kiittää Nälkäpäivä-
kampanjan koordinaattori Heta Hyvärinen.

Keräystulokseen voidaan olla tyytyväisiä 
myös siksi, että viime vuosien korona tilanne 
on vaikuttanut Nälkäpäivä-keräykseen ja 
taustalla on myös Ukraina-keräys, johon 
monet  lahjoittajat ovat osallistuneet. 

Kokonaisuutena keräys sujui valtakunnalli-
sesti hyvällä fiiliksellä aurinkoisessa säässä: 
ihmiset nauttivat toistensa kohtaamisesta ja 
kerääjien saama palaute oli aiempien vuo-
sien tapaan pääosin positiivista. Lahjoitus-
tavoista MobilePayn ja iZettlen kasvu näkyi 
monelle kerääjälle ja myös euromääräisenä 
kasvuna tuloksessa.

– Kiitämme lämpimästi kaikkia Nälkäpäivä- 
keräykseen tavalla tai toisella osallistuneita  
– jokaisen panos oli tärkeä ja yhdessä 
saimme jälleen kerran upean keräyksen ja 
tuloksen aikaan! Hyvärinen iloitsee.

Katastrofirahaston sitomattomia varoja tar-
vitaan juuri nyt kipeästi: rahaston turvin 
 autetaan esimerkiksi ruokapulasta kärsi-
vässä Itä-Afrikassa sekä Pakistanissa, jossa 
massiiviset tulvat vaikeuttavat kymmenien 
miljoonien elämää.

Kuva: Joonas B
randt / S

uom
en Punainen R

isti

Nälkäpäivä-kerääjät jalkautuivat kaduille Porvoossa. Keräämässä Tuula Rönkkö ja Suomen Punaisen Ristin 
puheenjohtaja Elli Aaltonen. 
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2. 

mahtusi mahdollisesti pieni kuva?

Ystävänpäivän kampanjalla 
tavoitellaan uusia vapaaehtoisia 

Joka kolmas kokee yksinäisyyden tun-
teita Suomessa, eikä yksinäisyys kat-
so ikää tai elämäntilannetta. Yksinäisyys 
on paitsi tragedia yksilölle, myös suuri 
 yhteiskunnallinen ongelma.
 
Punaisen Ristin ystävätoiminta on yksi ratkaisu 
yksinäisyyden lievittämiseen. Ystävänpäivänä 
meillä on hyvä tilaisuus nostaa esille vapaa-
ehtoisten tekemää merkityksellistä työtä. Ja 
erityisesti innostaa uusia ihmisiä mukaan toi-
mintaan!

Tarvitsemme uusia, koulutettuja vapaa-
ehtoisia, jotta jokainen ystävää kaipaava saisi  
ystävätoiminnan kautta itselleen kaverin. 
Seuraavan kolmen vuoden aikana puhumme 
rohkeasti yksinäisyydestä ja pidämme huolta 
siitä, että kukaan ei jäisi yksin. Ystävänpäivän 
kampanjassa keskitytään herättämään kiin-
nostusta vapaaehtoisuutta kohtaan ja aktivoi-
maan ihmisiä osallistumaan ystäväkursseille. 

Tehdään kampanja yhdessä – 
osallistumisen tapoja on monia

Yksinäisyydestä ja ystävätoiminnasta on 
 tärkeää kertoa paikkakunnasta riippumatta. 
Ystävä kursseja järjestetään myös etänä, eikä 
esimerkiksi verkkoystävyys katso paikkaa eikä 
aikaa. Kaikki osastot voivat osallistua kampan-
jaan – myös ne, joilla ei ole varsinaista ystävä-
toimintaa.

Varsinainen ystävänpäivä on 14.2., ja ystävän-
päivän kampanjaa vietetään sen ympärillä.

Täytetään sosiaalinen media tällä tärkeällä 
aiheella ystävänpäivän aikaan. Hyödynnetään 
siinä uudistettavia kampanjamateriaaleja, jot-
ka tulevat löytymään aineistopankista. Näiden 
osastojen käyttöön tehtävien some- ja digi-
materiaalien aktiivinen käyttäminen on helppo 
tapa osallistua Ystävänpäivän kampanjaan. 

Paikallisuus ja ihmisten tarinat kiinnostavat 
aina,  ja paikallismedialle kannattaa tarjo-
ta haastateltavaksi ystäväparia tai ystävä-
toiminnan vapaaehtoista. Haastateltava voi 
olla pitkän linjan konkari tai vasta toimintaan 
mukaan tullut. Tärkeää on, että haastatelta-
vaksi tarjottavat haluavat itse kertoa koke-
muksistaan.

Ja lopulta: mikä olisikaan ihanampi tapa ker-
toa ystävätoiminnasta ja houkutella mukaan 
uusia vapaaehtoisia kuin ihmisten kohtaami-
nen kasvokkain? Hyödyntäkää keskustoimiston 
myöntämää 150 euron tapahtumatukea ja 
järjestäkää Ystävänpäivä-tapahtuma. Ideoita 
tapahtumiin löydät RedNetistä.

Varmistetaan uusien pääsy mukaan

Tehkää ystävänpäivän tapahtumista ja ystävä-
kursseista tapahtuma Omaan, jotta toimin-
nasta kiinnostuneet löytävät niihin. Otetaan 
uudet toiminnasta kiinnostuneet innolla vas-
taan ja tarjotaan heille lisätietoja ja toiminnan 
paikkoja!

Lue lisää: RedNet > Tieto ja taito > Ystävän-
päivä. 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin koordi-
naattori Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 

 

Nuorten yleiskokous maaliskuussa Rovaniemellä
Kaikille alle 29-vuotiaille jäsenillemme 
suunnattu  nuorten yleiskokous järjeste-
tään 17.–19.3. Rovaniemellä. 

Nuorten yleiskokouksesta saat tukea, tietoja ja 
taitoja vaikuttamistyöhön Punaisessa Ristissä. 
Viikonlopun aikana pääset muun muassa vai-
kuttamaan järjestömme seuraavaan toiminta-
linjaukseen 2024–2026. Viikonloppuun mahtuu 
myös paljon mukavaa oheisohjelmaa ja mah-
dollisuus tavata muita nuoria vapaaehtoisia.

Tapahtuma on suunnattu erityisesti Punaisen 
Ristin luottamustehtävissä oleville tai 
luottamustehtävistä kiinnostuneille alle 
29-vuotiaille, mutta tapahtumaan ovat 
lämpimästi tervetulleita kaikki Punaisen Ristin 
nuoret!

Lisätietoja RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/nyk2023
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YLEISKOKOUS 2023 

Yleiskokous 2023 kokoontuu Joensuussa – 
tervetuloa!

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous 
kokoontuu kolmen vuoden välein päät-
tämään Punaisen Ristin tulevaisuuden 
suunnasta ja järjestön korkeimmista 
luottamushenkilöistä. Seuraava yleis-
kokous järjestetään Joensuussa 10.–
11.6.2023.

Joensuun yleiskokouksessa päätetään 
 yhdessä seuraavasta toimintalinjauksesta 
vuosille 2024–2026 sekä valitaan järjestölle 
uusi puheenjohtaja ja luottamushenkilöt hal-
litukseen ja valtuustoon.

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen alkaa 
10.2.2023. Osaston hallitus valitsee koko-
ukseen äänivaltaiset edustajansa, joiden 
määrä perustuu jäsenmaksun maksaneiden 
jäsenten määrään 31.12.2022. Yleiskokous-
viikonloppu kokoaa yhteen yli tuhat Suomen 
Punaisen Ristin aktiivia, niin vapaaehtoista 
kuin työntekijää.

Ohjelmaa kaikille jäsenille

Yleiskokoukseen ovat lämpimästi tervetullei-
ta kaikki jäsenet – myös muut kuin osaston 
äänivaltaiset edustajat. Viikonloppuun sisäl-
tyy kiinnostavaa ohjelmaa kaikille, ja lauan-
tai-illan kruunaa yhteinen iltajuhla. Paikkana 
on Carelia-sali.

Savo-Karjalan piiri toimii kahden maakunnan 
alueella. Yhteensä 44 osastossa toimii reilut 
1000 vapaaehtoista ja noin 5500 jäsentä.

– Yleiskokous on merkittävä vaikuttami-
sen paikka, mutta myös upea tilaisuus koh-
data yhdessä suurella joukolla. Piirissämme 
kohtaavat savolainen lupsakkuus ja karjalai-
nen iloisuus. Tavataan Joensuussa! toivottaa 
 Savo-Karjalan piirin toiminnanjohtaja Kaisu 
Haataja.

Lisätietoa:  
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2023 

Kutsu yleiskokoukseen 

Suomen Punainen Risti järjestää seuraavan yleiskokouksensa 10.–11.6.2023 
Joensuussa Carelia-salissa.

Yleiskokouksessa jokaisella osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 
200 jäsentä kohden. Edustajien määrä perustuu edellisen vuoden henkilöjäsenten 
määrään. Lisäksi jokaisella piirillä on yksi piirihallituksen valitsema äänivaltainen 
edustaja, joka on yleiskokouksen vaalitoimikunnan jäsen.

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen alkaa 10.2.2023. Silloin osastojen ja piirien 
kommentoitaviksi lähetetään:
•  luonnos toimintalinjaukseksi vuosille 2024–2026 sekä 
•  yleiskokouksen hyväksyttäviksi esitettävät muutokset järjestön sääntöihin.

Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet tulee jättää hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta 
ennen kokousta eli 10.4.2023 mennessä. Ehdokkaiden esittämisaika vaalitoimikunnalle 
päättyy 29.4.2023. 

Hallitus lähettää käsiteltävät asiat sisältävän kokouskutsun osastoille ja piireille 
viimeistään kuukautta ennen kokousta 10.5.2023.

Toivomme jokaisen osaston osallistuvan aktiivisesti yleiskokouksen valmisteluun ja 
valitsevan edustajansa yleiskokoukseen. Tervetuloa vaikuttamaan! 

Suomen Punaisen Ristin hallitus



9

APUA OSASTON TALOUSHALLINTOON

Uusi järjestelmä osastojen taloushallintoon: 
helpotusta laskujen käsittelyyn ja talouden 
seurantaan
Punaisen Ristin osastot voivat nyt tila-
ta käyttöönsä Procountor-ohjelmiston, 
joka toimii osaston taloudenhallinnan 
työ kaluna. Sen avulla osasto voi muun 
 muassa käsitellä matkalaskut sekä osto- 
ja myyntilaskut ja seurata talouden-
pitoaan. 

Procountor-kirjanpitojärjestelmän saa käyt-
töön ottamalla yhteyttä keskustoimiston 
osasto kirjanpidon tiimiin sähköpostitse:  
sprosastokirjanpito@punainenristi.fi. Tiimi hoi-
taa yhteydet järjestelmän toimittajaan ja aut-
taa oikean palvelukokonaisuuden valinnassa. 
Järjestelmää käyttävät henkilöt saavat tiimiltä 
käyttäjätunnukset ja perehdytyksen sekä tu-
kea puhelimitse, sähköpostilla tai Teamsilla. 

Perehdytys ja tuki ovat osastoille maksutto-
mia. Järjestelmän kuukausimaksusta 40 pro-
senttia jää osaston maksettavaksi. Edullisin 
kuukausipaketti maksaa osastolle vajaat 7,5 
euroa kuukaudessa.

Osasto voi ottaa Procountorin käyttöön mis-
sä kohtaa vuotta tahansa. Järjestelmä toimii 
pilvipalveluna, joten sitä voi käyttää vaikkapa 
omalta kotikoneelta käsin.

Kuopion osastossa laskujen käsittely 
helpottui

Kuopion osasto oli yksi ensimmäisistä pilotti-
osastoista, joissa Procountor otettiin käyt-
töön. Kahden vuoden kokemuksella osaston 
viesti on, että paperiseen tositerumbaan ei 
ole paluuta. 

Ostolaskut vaikkapa puhelinkuluista ja 
tarvike ostoista saapuvat Kuopion osastolle 
verkko laskuina, ja niiden tiliöinti, asiatarkistus 
ja hyväksyntä tapahtuvat sähköisesti. Pape-
risena tai sähköpostitse saapuvat laskut vie-
dään järjestelmään pdf-tiedostoina. 

– Minä rahastonhoitajana teen laskujen asia-
tarkistuksen ja maksatuksen. Niiden välissä 
osaston puheenjohtaja hyväksyy laskut, ker-
too Kuopion osaston Jouni Nuutinen. 

Nuutisen mielestä myös myyntilaskujen teko 
esimerkiksi päivystyksistä tai tuotemyynnistä 
on helppoa. 

– Niiden lähetys onnistuu järjestelmästä 
käden käänteessä verkkolaskuina tai vastaan-
ottajan sähköpostiin liitetiedostoina, Nuutinen 
toteaa.

Vapaaehtoiset voivat tehdä Procountoris-
sa omat matkalaskunsa. Järjestelmästä saa 
 nähtäväksi myös osaston tuloslaskelman. 

Kuopiossa on koettu, että uusi järjestelmä 
 vapauttaa aikaa itse auttamistyöhön.

– Minusta järjestön tarjoama Procountor-
osastokirjanpito on merkittävin sähköinen 
 järjestelmä, joka vapaaehtoisten arjen tueksi 
on tarjottu, Nuutinen summaa.

Punaisen Ristin yhteiset talouden tukipalvelut osastoille 
Kirjanpitotiimi

•  perehdyttää ja antaa käyttötukea kirjanpito-
ohjelman käyttöön ottaville

•  tukee ja auttaa vapaaehtoisia taloushallinnon 
tehtävissä

•  antaa ohjeita, materiaaleja ja koulutusta 
osaston talouden hoitoon

•  tai hoitaa kirjanpidon, tilinpäätöksen tai 
palkanlaskennan osaston puolesta.

Ota yhteyttä:

•  sprosastokirjanpito@punainenristi.fi 

•  Liisa Karhu p. 040 642 1925,  
Katja Eskman p. 040 354 8584,  
Tarja Hartman p. 040 573 6061 

Henkilöstöpalvelut tukevat ja ohjeistavat 
työsuhde- ja palkkausasioissa.

Ota yhteyttä:

•  Henkilöstöasiantuntija Charlotta Riska,  
p. 040 572 8084
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ENSIAPUPÄIVYSTYKSET 

Kaikki Punaisen Ristin päivystyspalvelut tilattavissa 
samalta sivustolta
Punainen Risti on avannut ensiapu-
päivystyksestä kiinnostuneille 
tapahtuman järjestäjille uuden sivuston, 
josta löytyvät kerralla kaikki Punaisen 
Ristin päivystyspalvelut. 

Uusi sivusto on rakennettu erityisesti ensiapu-
päivystyksestä kiinnostuneille, sillä ensiapu-
päivystyksiä tilataan Punaiselta Ristiltä ylivoi-
maisesti eniten. Ensiapupäivystyksen tilaajalle 
tarjotaan tarpeen mukaan myös selviämis-
pistettä sekä päihdetyön ja seksuaaliterveys-
työn kiertävää päivystystä. 

Sivusto löytyy osoitteesta  
paivystykset.punainenristi.fi/tilaa.

Sivustoa kannattaa markkinoida aktiivisesti 
osaston yhteistyökumppaneille, tutuille ta-
pahtumanjärjestäjille ja esimerkiksi urheilu-
seuroille.

Tilaukset välittyvät vain Hupsikseen 
rekisteröityneille ensiapuryhmille

Uudella sivustolla tehdyt päivystyskyselyt 
kirjautuvat ensiapupäivystysten hallinta-
järjestelmään Hupsikseen. Järjestelmä välittää 
tilaukset osastoille. 

Osastosi ensiapuryhmän kannattaakin 
viimeistään nyt liittyä Hupsikseen ja 
 valita siellä aktiiviseksi kohta ”Ota vas-
taan tarjouspyyntöjä Hupsiksen kautta”. 
Näin jokainen Hupsikseen saapuva päivys-
tyspyyntö ohjautuu postinumeron perusteella 
oikeaan osoitteeseen.

Jos päivystyspyyntöön ei vastata neljän 
vuoro kauden aikana, päivystyspyyntö siirtyy 
piirissä nimetylle päivystystiimille. Tiimi voi 
tarvittaessa jakaa päivystystilauksen laajem-
malle alueelle tai tukea tilauksen saanutta 
osastoa päivystyksen järjestämisessä.

Uutta materiaalia ensiapupäivystyksiin
Punaisen Ristin verkkokaupasta on 
nyt tilattavissa uusia banderolleja 
ensiapupisteelle ja selviämispisteelle 
sekä ensiapu-surffilippuja.

Vahvistusta seksuaaliterveyden ja 
päihdetyön päivystyksiin Hupsiksesta

Nuoriso- tai musiikkitapahtuman järjestäjille 
tarjotaan mahdollisuutta kysyä tapahtumaan 
myös selviämispistettä sekä kiertävää päihde- 
ja seksuaaliterveystyön päivystystä. 

Jos osastossasi ei ole riittävästi päihdetyön 
ja seksuaaliterveystyön vapaaehtoisia, voit 
 löytää lisävahvistuksia Hupsiksen avulla.  
 Käytä järjestelmän naapuritoimintoa ja 
avaa tapahtuma ryhmiin Selviämispisteet ja 
 Kiertävä  terveyden edistäminen. 

Monta syytä liittyä Hupsikseen ja 
tilausjärjestelmään:

•  Kun syötätte kaikki päivystykset Hupsikseen, 
järjestelmä kokoaa päivystystilastot 
automaattisesti. 

•  Voitte lähettää Hupsiksen kautta 
päivystystarjoukset, tehdä sopimuksen ja 
kerätä tiedot laskutusta varten.

•  Palautteen lähettäminen ja kysyminen 
onnistuvat Hupsiksessa. 

•  Hupsista voi hyödyntää myös päivystyksen 
hinnan laskemisessa.

Näiltä sivuilta löydät tallenteen 
tilausjärjestelmän käytöstä:  
rednet.punainenristi.fi/node/65165

Pian tilattavissa ovat myös uudet selkä- ja 
rinta merkit. Ensiapupäivystyksen uudessa 
selkä merkissä on ensiapu-teksti. Isoa punaista 
ristiä saa kuitenkin käyttää edelleen.

Tutustu valikoimaan:  
punaisenristinkauppa.fi
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KOULUTUSTA JA TUKEA 

Kutsu vapaaehtoiskouluttajille:  
Kouluttajapäivät 2023 

Kouluttajapäivät järjestetään 
 21.–22.1.2023. Paikka selviää lähempänä  
tapahtumaa, ja ilmoittautuminen alkaa 
marraskuussa. 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Punaisen 
Ristin vapaaehtoiskouluttajille. Ohjelmassa  
on perinteiseen tapaan sekä yhteistä että  
koulutuslinjakohtaista ohjelmaa. Tarjolla on 
myös virkistystä ja mahdollisuus vaihtaa 
kokemuksia muiden kouluttajien kanssa.

Kirjaa päivämäärät kalenteriisi jo nyt! 
 Lisätietoa saat vapaaehtoiskouluttajien 
 sivustolta RedNetistä sekä piirien koulutus-
vastaavilta. Lämpimästi tervetuloa!

Sivisverkkoon raportoituja koulutuksia ei tarvitse 
kirjata tilastokyselyyn

Tänä vuonna keräämme koulutustilastot 
ensimmäistä kertaa Sivisverkon kautta.
Jos osaston tai piirin koulutukset on vuoden 
2022 aikana viety Sivisverkkoon ja osallistuja-
määrät on raportoitu, erillisiä koulutustilastoja 
ei tämän vuoden osalta tarvitse enää täyttää. 
Jos koulutuksia vielä puuttuu Sivisverkosta, ne 
on yhä mahdollista ilmoittaa täyttämällä erilli-
nen koulutuskysely.
Kyseessä on pilottikokeilu. Tavoitteena on, että 
tulevaisuudessa saamme kaikki tilastot reaali-
ajassa Sivisverkon kautta, ja erillisen tilasto-
kyselyn täyttämisestä voidaan luopua.
Sivisverkko on Opintokeskus Siviksen hallinnoi-
ma koulutusten hallintajärjestelmä. 

Sivisverkossa
•  osastot, piirit, laitokset ja keskustoimisto tal-

lentavat tiedot järjestämistään vapaaehtois-
koulutuksista, niiden osallistujamääristä ja 
antavat suoritusmerkinnän koulutuksista

•  vapaaehtoinen voi rekisteröityä, tarkastella 
suorittamiaan koulutuksia ja ladata itselleen 
todistuksen valtakunnallisten koulutusmallien 
mukaisista koulutuksista

•  valtakunnalliset koulutukset on tallennettu 
koulutusmalleiksi, jotka ovat osastojen ja 
piirien käytössä.

•  haetaan Siviksen taloudellista tukea 
koulutuksiin.

Sivisverkon käyttöön voi perehtyä seuraavissa 
osastoille suunnatuissa verkkokoulutuksissa:
•  maanantaina 9.1. kello 18–19, ilmoittautumi-

nen torstaihin 5.1. mennessä Omassa:  
oma.punainenristi.fi/event/16900 

•  tiistaina 7.2.2023 kello 18–19, ilmoittautu-
minen sunnuntaihin 5.2. mennessä Omassa: 
oma.punainenristi.fi/event/16901 

Kouluttajana toimii Opintokeskus Siviksen 
asiantuntija Virpi Markkanen ja koulutukset 
järjestetään yhteistyössä Siviksen kanssa.

Lisätietoa Sivisverkosta: 
•  rednet.punainenristi.fi/node/6478 
•  sivisverkko.ok-sivis.fi 
•  Piirien Sivis-yhteyshenkilöt
•  Vivi Vaissi, digitaalisten koulutusjärjestel-

mien ja verkkopedagogiikan suunnittelija,  
p. 040 6614249

Avustuksia haettavina
Hyväpäivä-avustusten hakuaika vuoden 
2023 toimintaan on 1.11.2022–31.1.2023.
Punaisen Ristin osastot voivat hakea avustusta 
toiminnan kehittämiseen ja uuden toiminnan 
käynnistämiseen.
Avustettavia toimintamuotoja ovat 
• ensiapuryhmätoiminta 
• monikulttuurisuustoiminta 
• nuorisotoiminta 
• terveyden edistäminen (terveyspisteet) 
• ystävätoiminta.
Lisätietoa:  
rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva 

Folke Bernadotten muistosäätiön avus-
tusta nuorten kansainväliseen toimintaan voi 
hakea aikavälillä 1.11.2022–31.1.2023.
Punaisen Ristin toimijat voivat hakea avustusta 
alle 30-vuotiaiden kansainvälistymistä ja kan-
sainvälistä liikkuvuutta tukeviin projekteihin.
Lisätietoa:  
rednet.punainenristi.fi/folkebernadotte
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LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

PÄÄKIRJOITUS 4.1.2022

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

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

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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OSSI-JÄRJESTELMÄ TUTUKSI

Osaston luottamus- ja yhteyshenkilöt  
voi jatkossa ilmoittaa sähköisessä järjestelmässä

Uusi OSSI-järjestelmä korvaa jatkossa 
 kokonaan J-kortit ja muut paperilla tehtävät 
ilmoitukset osaston henkilövalinnoista.

Ottamalla järjestelmän käyttöön osastosi voi 
vahvistaa osaston jäsenten ja vapaaehtois-
ten tietosuojaa ja samalla vähentää hallin-
toon kuluvaa aikaa. Tiedot siirtyvät OSSIsta 
automaattisesti Punaisen Ristin jäsenrekis-
teriin, ja järjestelmästä voi seurata osaston 
jäsen tietoja reaaliaikaisesti.

OSSIin kirjaudutaan samoilla tunnuksilla 
kuin Oma Punainen Risti -järjestelmään. Jär-
jestelmää voi käyttää suomeksi ja ruotsiksi.

OSSIssa osastosi voi:

•  tehdä ilmoituksen osaston 
nimenkirjoittajista sekä luottamus- ja 
yhteyshenkilöistä. 

•  liittää valintakokousten pöytäkirjat 
suoraan OSSIin.

•  nähdä nykyiset ja tulevat luottamus- 
ja yhteyshenkilöt. Jatkossa myös 
osaston aiemmat luottamus- ja 
yhteyshenkilöt näkyvät OSSIssa.

•  nähdä osaston ajantasaisen 
jäsenlistan yhteystietoineen ja osaston 
saamien uusien jäsenien määrän.

•  hakea jäseniä nimellä tai 
jäsennumerolla sekä suodattaa 
maksaneiden ja maksamattomien 
jäsenten tiedot.

Tunnukset automaattisesti 
puheenjohtajille ja 
varapuheenjohtajille

Ossin käyttöön tarvitaan: 

• Suomen Punaisen Ristin jäsenyys 

• profiili Oma Punaisessa Ristissä 

• käyttöoikeus

Osastojen puheenjohtajat ja varapuheen-
johtajat saavat käyttöoikeuden OSSIin 
auto maattisesti. He voivat antaa tarvitta-
essa muokkausoikeuden eteenpäin osas-
ton vastuunjaon mukaisesti yhdelle hallituk-
sen  jäsenelle. Muille hallituksen jäsenille on 
mahdollista antaa tarvittaessa katseluoikeus 
osaston tietoihin.

Osaston puheenjohtajat ja varapuheen-
johtajat saavat sähköpostitse tiedon, kun 
heille on annettu tunnukset.

OSSIa koekäytettiin alkuvuodesta 
pilottiosastojen ja piirien kanssa. Järjestelmä 
sai pilotoinnissa kiitosta niin osastoista kuin 
piireistä. Molemmat nostivat esiin kehitys-
kohteita, jotka on otettu huomioon nyt 
julkaistussa järjestelmässä.

Koulutuksia tarjolla

Piirit ja keskustoimisto järjestävät OSSI- 
koulutuksia syksyn ja alkutalven aikana. 
 Tiedot niistä löytyvät muun muassa Omasta 
osoitteesta oma.punainenristi.fi. 

Toivomme, että OSSIsta on sinulle ja 
osastollesi paljon hyötyä! Kehitämme OSSIa 
edelleen tarvittaessa käyttäjäpalautteen 
pohjalta. Apua ja tukea Ossin käyttöön saat 
omasta piiristäsi. 

Osastot ovat saaneet tänä syksynä käyttöönsä OSSI-järjestelmän, 
jolla ilmoitetaan osaston luottamus- ja yhteyshenkilöt Punaisen Ristin 
jäsenrekisteriin. OSSIa käytetään samoilla tunnuksilla kuin Omaa.
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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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SPR-Kirppiksien tarinoita videosarjaan
Länsi-Suomen piirissä polkaistiin lokakuun 
alussa liikkeelle ainutlaatuinen videopro-
jekti. Viisiosaisessa Tarinoita toivosta -sar-
jassa esitellään SPR Kirppisten toimintaa 
monipuolisesti. Seinäjoella, Kokkolassa, 
Vaasassa ja Jyväskylässä kuvatussa sar-
jassa äänessä ovat kirppisten kautta työn 
syrjään kiinni päässeet ihmiset. Videotuo-
tannosta vastaa ME Films.

Toivo, joka tarinoista välittyy, kuvas-
taa SPR-Kirppisten toimintaperiaatteita ja 
arvoja. Toivo toimii myös toiseen suun-
taan: SPR-Kirppikset tunnetaan kiertota-
louden edistäjinä, ja lisäksi tuotemyyn-
nistä saatu tuotto käytetään Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoiminnan tukemiseen ja 
kirppisten toiminnan pyörittämiseen. Suu-
rin osa tuotosta jää näin SPR-Kirppiksen 
omalle toiminta-alueelle.

SPR-KIRPPIKSIEN TARINOITA VIDEOSARJAAN

Kohta kamera käy. Katariina Pohjola (vas.) ja 
Juho-Petteri Heikkinen valmistautuvat kuvauksiin. 
Jyväskylän Kirrin SPR Kirppiksellä kuvattiin 
teemalla ”tavaran matka”.

Katariina Pohjola (vas.), Juho-Petteri Heikkinen, 
kuvaaja Tomi Salminen ja ohjaaja Wille Lehtovaara 
työn touhussa.

Juho-Petteri Heikkinen(vas.), Katariina Pohjola, 
kuvaaja Tomi Salminen ja ohjaaja Wille Lehtovaara 
työn touhussa.

Wille Lehtovaara (vas.) antaa ohjeita Katariina 
Pohjolalle ja Juho-Petteri Heikkiselle.

Tarinoita toivosta -sarjassa kuullaan muun 
muassa Eerikan tarina: Kuntouttava työ-
toiminta rohkaisi Eerikan eteenpäin oman 
ammatillisen polun löytämisessä ja kes-
ken jääneiden opintojen loppuun suoritta-
misessa. 

Tarinoita toivosta -kampanjan tarkoituk-
sena on tehdä tunnetuksi yhteiskunnallista 
ja arvokasta työtä, jota Punaisen Ristin 
Länsi-Suomen piirin kuusi SPR-Kirppistä ja 
valtakunnallinen Kontti-ketju tekevät.

Kaikki viisi osaa julkaistaan Länsi-Suomen 
piirin Youtube-kanavalla: rednet.punainen-
risti.fi/lansi-suomi -> Youtube

Teksti ja kuvat: Erja Salmela 
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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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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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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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SPR-Kirppisten videokampanjan kuvauk-
set aloitettiin Seinäjoelta 26. syyskuuta. 
Kampanjan nimeksi valikoitui lennosta 
”Tarinoita toivosta”. 

Seinäjoen SPR-Kirppiksen toimialapäällikkö 
Mari Rajamäki sai porukan innostumaan 
videokuvauksista.  
– Aluksi ihmiset vähän ujostelivat, mutta 
kuusituntisen kuvauspäivän lopussa todettiin, 
että oli hieno päivä. Oltiin toki aika väsynei-
täkin. 
Lopputulos oli seesteinen ja kampanjan 
nimen mukaisesti toivoa täynnä. Eerika ja 
Antti pukivat hyvin sanoiksi sen, mitä mer-
kitystä SPR-Kirppiksellä työskentelyllä on. 
Video julkistettiin 5. lokakuuta. Sitä voi jokai-
nen jakaa myös omissa sosiaalisen median 
kanavissaan. Kampanjan tavoitteena on kiin-
nittää huomiota kirppisten rooliin työllistäjinä 
ja sosiaalisen tuen antajina muun muassa 
pitkäaikaistyöttömille, oppisopimusopiskeli-
joille ja työkokeiluun tuleville. Tällaista toi-
mintaa olisi vaikea toteuttaa ilman palkka-
tukea, johon eduskunta on tekemässä isoja 
muutoksia. SPR-Kirppisten toimialapäälliköt 
ovat kutsuneet kansanedustajia vierailulle. 

SPR-KIRPPIKSIEN TARINOITA VIDEOSARJAAN

Kirppisvideot – making-of Seinäjoki, Kokkola ja Vaasa
– Olemme saaneet muutamilta kansanedus-
tajilta yhteydenottoja. Esimerkiksi ministeri 
Antti Kurvinen (kesk.) vieraili kirppiksellä 
maanantaina 24. lokakuuta. Myös kansan-
edustaja Pasi Kivisaari (kesk.) on ollut 
yhteyksissä meihin, Rajamäki kertoo.

Kokkolan ja Vaasan kuvaukset järjestet-
tiin samana päivänä 5. lokakuuta. Kokko-
lassa kamerat käynnistyivät heti, kun kirppik-
sen ovet avautuivat. Toimialapäällikkö Tiina 
Ruppa piti päivää onnistuneena. 
– Aloin valmistella päivää hyvissä ajoin ja olin 
odottavaisin mielin. Meillä oli parikymmentä 
henkeä töissä kuvauspäivänä, ja suurin osa 
antoi luvan kuvata itseään. Kuvausryhmän 
jäsenet olivat niin helposti lähestyttäviä ja 
ottivat tilanteen haltuun.

Haastateltavina olleet Jani ja Tatjana onnis-
tuivat loistavasti.  
– Tatjanaa jännitti, koska hänen mielestään 
hän ei puhu vielä suomea kovin hyvin, mutta 
hän sai selvästi varmuutta esiintymisestä ja 
siitä annetusta palautteesta. Jani sanoi, että 
tuli yllättäviä kysymyksiä, kun aiheena oli 
yhteisöllisyys.

Eerika kertoi videolla, miten kuntouttavan 
työtoiminnan ja työkokeilun kautta on nyt 
etenemässä vapaille työmarkkinoille ja 
suorittamassa merkonomi-tutkinonsa loppuun.

Kuvaustiimi eli Rasmus Hasu ja Janiv Oskár 
valmistelevat Anttia kuvattavaksi.
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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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SPR-KIRPPIKSIEN TARINOITA VIDEOSARJAAN

Kun Kokkolan kuvaukset oli saatu valmiiksi, 
Seinäjoelta ja Helsingistä saapuneen kuvaus-
ryhmän jäsenet hyppäsivät autoihin ja paah-
toivat valtatie 8:aa ehtiäkseen iltapäivän tun-
neiksi Vaasaan kuvaamaan. 
Vaasan SPR-Kirppiksen toimialapäällikkö 
Maarit Rintamäki pohti etukäteen, miten 
heidän väkensä videokuvaukset ottaa vas-
taan. 
– Kaikki meni tosi hyvin. En ollut niissä tilan-
teissa kuulemassa, kun ihmisiä haastatel-
tiin, joten oli mielenkiintoista nähdä, mitä he 
kertoivat videolla. Amerin ja Kallen lisäksi 
haastateltiin monia muitakin, mutta lopulli-
selle videolle päätyi nämä kaksi haastattelua. 
Rintamäki on keskustellut palkkatukiuudis-
tuksesta kansanedustaja Kim Bergin (sd.) 
kanssa ja lisäksi hän ottanut yhteyttä SOS-
TEen. 
– Olemme myös Vaasan Setlementtiyhdistyk-
sen kanssa pohtineet tilannetta. Uudistushan 
koskee laajasti järjestöjä Suomessa.

Videot toteutti ME Films. Tuottaja ja yrityk-
sen toinen omistaja Janiv Oskár kertoo, 
että myös kuvausryhmälle tämä tuotanto oli 
ainutlaatuinen. 
– Oli hieno huomata, miten mahtava yhteis-
henki kaikissa paikoissa oli. Kirppikset oli-
vat tosi erilaisia, mutta tuo lämminhenkisyys 
yhdisti. Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus näkyivät 
jokaisella kirppiksellä.

Kuvaukset toteutettiin kahden hengen tii-
meissä. ME Filmsin työryhmään kuuluvat: 
Wille Lehtovaara - käsikirjoittaja, ohjaaja 
(Kokkola-Vaasa, Jyväskylä) 
Janiv Oskár - tuottaja, kuvaaja (Seinäjoki, 
Kokkola-Vaasa), leikkaaja 
Rasmus Hasu - kuvaaja (Seinäjoki) 
Tomi Salminen - kuvaaja (Jyväskylä) 
Joel Riskumäki - editoija, raakaleikkaaja 
Santeri Norrbacka - värimäärittelijä, gra-
afikko

ME Films tekee dokumentteja, muotielokuvia 
ja striimauksia.  
– Aika paljon olemme tehneet seurantadok-
kareita, joissa seurataan esimerkiksi yrityk-
sen perusarkea, jolloin kuvatut tilanteet eivät 
ole niin lavastettuja kuin vaikka mainoselo-
kuvissa. Korona-aikana striimausten lisäänty-
minen oli meille helpotus, kun muut tuotan-
not piti rajoitusten takia laittaa tauolle, Janiv 
Oskár sanoo. 
SPR-Kirppikset olivat paikkoina vaivattomia 
kuvata. Eri tilanteiden havainnointi sykähdytti 
kameran takana: 
– Kokkolassa päästiin kuvaamaan aamu-
rutiineja, ja tuntui että yhdessä siivoami-

Palkkautukiuudistus uhkaa 
Punaisen Ristin kirppisten 
toimintaa
Suomen hallituksen lakiesitys on 
saanut pitkäaikaistyöttömiä työllistävät 
järjestöt huolestumaan, sillä uudistuksen 
mukaan muun muassa sataprosenttinen 
palkkatuki loppuisi isoilta työllistäjiltä 
kokonaan. Tämä voi aiheuttaa sen, 
että osa työllistäjistä joutuu varojen 
puutteessa lopettamaan toiminnan 
kokonaan. Palkkatuen uudistus voi 
romuttaa Punaisen Ristin kirppisten 
lähes 30 vuoden systemaattisen ja 
yhteiskunnallisesti merkittävän työn.  
Länsi-Suomen piirin alueella toimii 
kuusi SPR-Kirppistä, muualla Suomessa 
12 Kontti-kierrätystavarataloa ja 
lisäksi paikallisosastoilla on pieniä 
kirppismyymälöitä. Punaisen Ristin 
kirppikset ovat voittoa tavoittelemattomia 
työnantajia. 
Punaisen Ristin Konteissa ja SPR-
Kirppiksillä työllistyy noin 1 500 ihmistä 
muun muassa kuntouttavan työtoiminnan, 
työkokeilun ja oppisopimuksen kautta. 
Kyse ei ole pelkästä työpaikasta, vaan 
lisäksi työntekijät saavat tarvitsemaansa 
moniammatillista tukea. Lisäksi 
kirppikset tarjoavat harjoittelupaikkoja 
sosiaali- ja terveydenhoitoalan 
opiskelijoille ja TET-jaksoja koululaisille. 
Kirppikset ovat maahanmuuttajille 
tärkeä väylä työelämään. Kirppikset 
tekevät merkittävää yhteistyötä myös 
Rikosseuraamuslaitoksen kanssa 
koevapauden ja yhdyskuntapalvelun 
suorittamisen aikana. 

nen ja muut rutiininomaiset työt olivat ihmi-
sille mieleisiä. Vaasassa oli mielenkiintoista 
jututtaa Kallea, joka oli ihan huippupersoona. 
Varmaan paljon vaikutti se, että kuvattiin 
tutussa ympäristössä. Seinäjoella oli iloinen 
nuori porukka, ja hyvin kaverillinen meininki. 
Tuli fiilis, että osa saattaa viettää vapaa-ai-
kaakin yhdessä. 
Tavoitepituus videoille oli 1,5 minuuttia. 
– Se on tiiviiseen puristettu, mutta ihmi-
sten some-käyttäytymisen mukainen paketti. 
Lisäksi kaikista videoista tulee kooste, jota 
voi käyttää eri yhteyksissä esimerkiksi kirppi-
sten toimintaa esiteltäessä yhteistyötahoille.

Teksti: Outi Rantala
Kuvat: Mari Rajamäki ja Tiina Heinström
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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-
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 2022 VIESTINVIEJÄ -PALKINTO

Punaisen Ristin valtakunnallisilla 
järjestöpäivillä Nokialla 8.9.2022 jaettiin 
Vuoden 2022 viestinviejä -palkinto. Tänä 
vuonna palkittiin kaksi viestinviejää. 
Tunnustuksen saivat Tero Hintsa piirien 
vuoden viestinviejänä sekä Marko 
Korhonen keskustoimiston edustajana.

Vuoden viestinviejä -palkinto on Punaisen 
Ristin keskustoimiston viestintäyksikön 
vuosittain myöntämä tunnustus, jolla 
nostetaan esiin järjestössä tehtävää 
aktiivista viestintätyötä ja kiitetään 
viestinnässä erityisesti ansioituneita 
työntekijöitä heidän toiminnastaan. Tänä 
vuonna palkintojen perusteluissa painoivat 
erityisesti ansiot Ukrainan konfliktiin 
liittyvässä viestinnässä.

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin 
toiminnanjohtaja Tero Hintsa on aktiivinen 
viestinnän kehittäjä piirissä. Hän on 
panostanut Ukraina-operaation aikana 
Länsi-Suomen piirin tiedottamiseen 
ja mediasuhteisiin, erityisesti 
vastaanottokeskustyöhön liittyen. Tero on 
ollut kriisin aikana aktiivisesti yhteydessä 
keskustoimiston viestintään ja tarttunut 
oma-aloitteisesti erilaisten käytännön 
ratkaisujen pohdintaan. Hän tunnistaa 
viestinnällisesti riskialttiit tilanteet ja pyrkii 
varautumaan niihin ennalta.

Palkintojenjakotilaisuudessa 
viestintäpäällikkö Siru Aura korosti 
kumppanuuksien merkitystä onnistuneen 
viestinnän kannalta:

Vuoden 2022 viestinviejä -palkinto 
Länsi-Suomen piiriin Tero Hintsalle

Vuoden 2022 viestinviejät yhteiskuvassa: Tero 
Hintsa vasemmalla ja Marko Korhonen oikealla. 
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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-
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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 
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 
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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

16 17

NÄLKÄPÄIVÄ

Nälkäpäivä-keräys Ilmajoella
SPR Ilmajoen osasto on jo vuosia osallistunut 
Nälkäpäivä-keräykseen. Keräys on perintei-
sesti toteutettu kolmessa pisteessä: Ilmajoen 
S-Marketissa, Tokmannilla ja K-Supermar-
ketissa. Kuvat kerääjistä ovat lauantailta 24. 
syyskuuta.

– Kerääjänä saa kohdata paljon ihmisiä, ja on 
mukavaa, kun moni jää juttelemaan tai aina-
kin vaihtaa pari sanaa, kertoivat kerääjät.  

Teksti ja kuvat: Marjo Tammela

Rasim Yucel ja Talha Dane keräsivät Nälkäpäivä-
lahjoituksia Ilmajoen Tokmannilla.

Marketta Kuusisto toimi kerääjänä Ilmajoen 
K-Supermarketissa. 

Salme Yli-Rahko on toiminut SPR Ilmajoen 
osaston eri tehtävissä yli 20 vuotta. Nälkäpäivä- 
keräykseen hän osallistui lauantaina Ilmajoen 
S-Marketissa.
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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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Lämmin kiitos jokaiselle Nälkäpäivään osallistuneelle

NÄLKÄPÄIVÄ

Ähtärin S-marketissa Nälkäpäivä-kerääjänä 
oli Sirpa Ilvesaho, joka on ollut kerääjänä 
vuodesta 2009 asti muutettuaan Ähtäriin. 
Halu auttaa on saanut tämän SPR Ähtärin 
osaston vapaaehtoisen lähtemään Nälkäpäivä-
kerääjäksi vuosittain. 
Yksi keräykseen lahjoituksen antaneista oli 
Juhani Hautoniemi. 
– Tärkeä keräys, SPR auttaa siellä missä on 
hätä, hän tietää.

Teskti ja kuvat: Teija Matalamäki

Nälkäpäivä-keräyksen voi toteuttaa myös Nallesairaalan 
yhteydessä. Seinäjoella Nallesairaalan lääkäri Laura 
tekee tutkimusta flamingo Pinkille. Lemmikin omistaja 
Lotta luottavaisesti seuraa hoitotoimenpidettä. 

Lapualla Nälkäpäivä-
lippaaseen sai lahjoittaa 
K-Supermarketissa, jossa 
kassalla palvelivat Tiina Eklund 
ja Juulia Salo. 

Ähtärissä Aune Kotalampi oli 
kolmatta kertaa Nälkäpäivä-
kerääjänä. S-Marketissa 
Annikki Metsi lahjoittamassa 
lippaaseen.

Sirpa Ilvesaho on ollut 
pitkään kerääjänä Ähtärissä. 
Nälkäpäivä-keräys on 
keräykseen lahjoittaneen Juhani 
Hautoniemen mielestä tärkeä

Arttu ja Smilla lahjoittivat 
Nälkäpäivä-keräykseen 
mobiilimaksulla. MobilePay on 
nopea ja helppo tapa maksaa, 
kun ei ole käteistä.

Nälkäpäivä-keräys on 
kaikenikäisten juttu! Niko ja 
vapaaehtoinen Kalervo hyvän 
asian puolesta.

K
uva: Kalervo V

iljam
aa

– Onneksi toisia voi auttaa vaikka 
omat jalat eivät oikein toimi, 
sanoi Jorma Rajala ja laittoi rahaa 
keräyslippaaseen. 



19193

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

PÄÄKIRJOITUS 4.1.2022

Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
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naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
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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. 
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verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.
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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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NÄLKÄPÄIVÄ

Nälkäpäivä-keräys 2022  
Kurikassa ja Pohjanmaan rannikolla

Vaasan Osaston keräyskeskuksessa Kirsi Viik 
vastaanotti lippaita perjantaina iltapäivällä 23.9.

Toiminnanjohtajat Frida Nylund Österbottens 
svenska distrikt ja Tero Hintsa Länsi-Suomen piiri 
keräsivät Vaasassa 23.9. 

Teuvo Lehtinen osallistui Kristiinankaupungin 
S-Marketilla Nälkäpäivään 23.9. vieressään kerääjä 
Kirsti Saari.

Anneli Mäntylä Kristiinankaupin Osalta keräsi 
S-Marketilla Näpäperjantaissa 23.9.

Onni Hakamäki Kurikan osaston keräyskeskuksella 
perjantaina 23.9. Keräyskeskus järjestettiin 
yhteistyössä LähiTapiolan kanssa Kurikan 
keskustassa.

Kurikan osaston pitkäaikaiset kerääjät Risto 
Saarinen (vas.) ja Rauno Yli-Hynnilä (oik.) taas 
lippaan varressa K-Supermarketilla. Jaakko Ylevä 
osallistui keräykseen. 

K
uva: K

irsi V
iik

Kuvat: Tero Hintsa
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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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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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Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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KOTOUTUMISEN TUKI

Vapaaehtoisena kotoutumisen tukena
Kansalaisyhteiskunnan merkitys Suomeen 
tulleiden ja pakolaisuuden kokeneiden hen-
kilöiden kohtaamisessa ja tukemisessa on 
suuri. Viranomaiset eivät yksin pysty vas-
taamaan siihen tuen, kohtaamisen ja yhtei-
söllisyyden tarpeeseen, jota pakolaisuus ja 
maahanmuutto elämänvaiheina tuottavat. 

Onnistuneeseen kotoutumisen tukeen tar-
vitaan kansalaisjärjestöjä, vapaaehtoisia, 
naapureita ja arkipäivän kohtaamisia. Suo-
men Punaisen Ristin Länsi-Suomen pii-
rin osastot ovat vuoden 2022 aikana näyt-
täneet valmius- ja reagointikykyään tähän 
tarpeeseen. Vastaanottotoiminnan kunta-
sopimusten myötä useassa kunnassa on 
otettu vastaan ja majoitettu vastaanotto-
keskusten asiakkaita. Monissa ensimmäistä 
kertaa. Samaan aikaan on rakennettu kun-
tien ja osastojen yhteistyötä tunnistaen 
Punaisen Ristin osaaminen laajamittaisen 
maahantulon ja kotoutumisen tuen kysy-
myksiin. 

Punaisen Ristin vapaaehtoisten tarjoaman 
kotoutumisen tuen merkitys ei synny aino-
astaan paikallisesta toiminnasta.  

Vapaaehtoiset ovat osa avunketjua, jonka 
ymmärtäminen tuo vapaaehtoisuuteen 
uudenlaista merkitystä. Paikkakunnalle 
pakolaisina tulleet henkilöt ja perheet ovat 
usein saaneet maailmanlaajuisen Punaisen 
Ristin vapaaehtoisilta tukea ja apua läh-
tömaassaan, matkan varrella ja Suomeen 
saapuessa. Osaston vapaaehtoiset ovat 
tärkeä osa avunketjua ottaessaan henki-
löitä vastaan paikkakunnalle, johon ase-
tutaan jäsentämään uutta arkea. Punai-
sen Ristin vapaaehtoisten kantama tunnus 
tuo tähän haastavaan elämän vaiheeseen 
tuttuutta ja turvaa. Tuttuus ja turva ovat 
läsnä siellä, missä vapaaehtoiset saattavat 
tulijoita kalustettuihin asuntoihin, kohtaa-
vat ystävätoiminnassa, arjen avussa, erilai-
sissa ryhmissä ja tapahtumissa. 

Silti toimintaa ei tarvitse toteuttaa yksin 
ja vain Punaisen Ristin tunnuksen alla. 
Osastot voivat saada piiristä tukea pai-
kallisten verkostojen kokoamiseen ja kou-
luttamiseen sekä yhteistyön rakentami-
seen. Kotoutumisen tuessa pätee sanonta, 
yhdessä olemme enemmän. 

Teksti: Milla Ukkonen 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Kuva: Marjo Tammela

Seinäjoen arjen apu -vapaaehtoiset syysretkellä, jonka he järjestivät kotoutujille syyskuussa.
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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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KULTTUURIÖVERIT-KAMPANJA 

Veripalvelu haastaa kulttuuriväen luovuttamaan verta

KulttuuriÖverit-haastekampanja pyöräy-
tettiin käyntiin Jyväskylässä. Kampanja on 
Veripalvelun ja keskisuomalaisen kulttuu-
riväen yhteinen kampanja, jossa kisataan 
siitä, mikä taiteenala luovuttaa eniten verta. 
Kampanja kestää vuoden loppuun.

Kampanjan aloitustapahtumassa Veripalve-
lun Jyväskylän toimipisteen edessä jaettiin 
KulttuuriÖverit-ämpäreitä, herkuteltiin soti-
laskodin munkeilla ja kahvilla sekä vähän 
myös jumpattiin. Verenluovutushaasteita 
otettiin vastaan ja jaettiin eteenpäin. Esi-
merkiksi Jyväskylän Sinfonia haastoi useam-
man paikkakunnan orkesterit mukaan. Tar-
koitus onkin, että kampanja leviäisi ympäri 
Suomen. 
– Kampanjassa halutaan kannustaa mahdol-
lisimman monia kokeilemaan verenluovu-
tusta, kertoo Veripalvelun asiakaspäällikkö 
Liisa Romo.

Vapaaehtoisia verenluovuttajia tarvitaan, 
jotta potilaat saavat elintärkeitä verival-
misteita. Valtakunnallisena tavoitteena on 
saada 20 000 uutta verenluovuttajaa vuosit-
tain. 
– KulttuuriÖvereihin osallistuminen on yksi 
keino auttaa tavoitteen saavuttamisessa, 
Romo toteaa.

Kampanjan suojelijana toimii tiede- ja kult-
tuuriministeri Petri Honkonen.

Kampanjan verkkosivut:  
https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/ 
yhteisot/kulttuurioverit

Liisa Romo (vas.) kick-off tapahtuman juontajan 
Jouni Huhtaniemen haastattelussa.

Kuvataiteilija Merja Nykänen esitteli 
verenluovutuskorttiaan 1990-luvulta.

Liisa Romo ilahdutti Arja Korisevaa KulttuuriÖverit-
ämpärillä.

Arja Koriseva haastoi kaikki tangokuninkaalliset 
ympäri Suomen.

Kuvat: Erja Salmela
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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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naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
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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 
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:n Kultaisen Iän kerhoa Vimpelissä 60 vuotta

KULTAISEN IÄN KERHO 

Ruusut jaettiin 60-vuotisen kerhotaipaleen 
kunniaksi. Kuvassa osa kerholaisista. Henkilöt 
alhaalta vasemmalta Aini, Pentti ja Salme, toisessa 
rivissä Terttu, Tapio, Marja-Liisa ja Ritva. 

SPR:n Vimpelin osaston Kultaisen 
Iän kerhon perustava kokous 
pidettiin 7.3.1962. Kerho juhlii siis 
60-vuotistaivaltaan vuonna 2022. 
Merkittävää on, että kerho on toiminut 
keskeytyksettä nämä vuosikymmenet, 
lukuun ottamatta koronarajoituksiin ja 
ohjaajavaihdoksiin liittyviä taukoja.
Ensimmäinen kokoontuminen oli Lempi Luo-
masen talossa ja se sai yhteensä 18 Iidaa, 
Mariaa, Annaa ja Lyytiä yhteen suunnitte-
lemaan toimintaa pitäjän vanhuksille. Sen 
aikaiset pöytäkirjat puhuvat vanhuksista; 
senioria ei vielä silloin ollut keksitty. Ker-
hon toiminta oli ja on tarkoitettu molem-
mille sukupuolille, mutta kovin naisvaltaista 
toiminta on ollut. Keskimäärin kokoontu-
misten osanottajia on ollut 25-35 henkilöä. 
Jo ensimmäisessä kokoontumisessa nimet-
tiin ohjelmatoimikunta, ja niin henkistä kuin 
fyysistäkin ohjelmaa toden totta löytyy ker-
hon historiasta: on laulettu, lausuttu runoja, 
kuunneltu puheita ja esitelmiä, luettu aika-
kauslehtien ajankohtaisia juttuja, esitetty 
pieniä vuoropuhelunäytelmiä, kerrottu sat-
tumuksia omasta elämästä ja voimisteltu. 
Hauskasti näitä voimisteluhetkiä on kut-
suttu ”nuorennusliikkeiksi”. On kutsuttu vie-
raita omasta ja naapuripitäjistä, vierailtu itse 
niin paikkakunnan tehdaslaitoksissa, seudun 
museoissa kuin vanhusten hoivakodeissakin.  
On osallistuttu SPR:n piirin kesäjuhliin ympäri 
entistä Vaasan lääniä ja vietetty ikimuistoisia 
leiripäiviä Lakeaharjulla, Pyhävuorella ja Vie-
resniemessä.

Kerho kokoontui ja kokoontuu edelleen ker-
ran kuukaudessa kesätaukoa lukuun otta-
matta, aluksi kerholaisten kotona, myöhem-
min useimmiten julkisissa tiloissa.  Toiminta 
ensimmäisillä vuosikymmenillä oli hyvin 
uskonnollispainotteista ja yhteistyö srk:n 
kanssa tiivistä. Melkein jokaisessa alkuvuo-
sikymmenten kokoontumisessa jaettiin myös 
tietoa arkipäivän elämää helpottamaan. Seu-
rakunnan edustajien lisäksi kerhossa vieraili 
milloin terveydenhoitohenkilökuntaa hyvän 
elämän ohjeita antamassa, milloin poliisi lii-
kennetietoutta jakaen. Vuosittain päiväkir-
joista löytyy myös merkintä ”palvelujen päi-
västä”, jolloin kerholaisille järjestettiin omaan 
hyvinvointiin liittyviä hemmotteluhoitoja.

Hyvin varhain mukaan tuli myös pienimuo-
toinen avustustyö: kerholaisten käsitöitä ja 
askarteluja myytiin hyväntekeväisyystarkoi-

tuksiin ja annettiin palkinnoiksi eri kilpailui-
hin, neulottiin peittoja Äiti Theresalle Intiaan, 
avustettiin maanjäristyksen uhreja kokouk-
sissa kerätyillä kahvirahoilla. Suuriin tapahtu-
miin, kuten 70- ja 80- lukujen ”Vanhan kan-
san pitoihin” ja vuosittaisiin joulujuhliin on 
saatu sponsoriapua paikkakunnan yrityksiltä 
ja järjestöiltä, keräsiväthän nämä tilaisuu-
det jopa satapäisen yleisön. Kuljetusapua on 
usein tarjonnut paikallinen Lions Club. Ker-
holla oli pitkään oma tilinpito itsenäisenä 
osana SPR:n Vimpelin osaston toimintaa. 

Oma lukunsa on monimuotoinen retkitoi-
minta. Kerhon päiväkirjojen merkinnät ker-
tovat matkoista lähipitäjiin ja maakuntaan 
laajemmin milloin vastaavan ”Kultaisen Iän 
kerhon” kutsumana, milloin tutustumiskäyn-
teinä paikkakunnan nähtävyyksiin. Päiväkir-
joissa vilahtelee Peräseinäjoki, Kuortane, Pie-
tarsaari, Jalasjärvi, Laukaa, Kannus, Lohtaja.  
Kaukaisimmat kerhon vieraat ovat olleet 
Rovaniemeltä. Nämä retket keräsivät aina 
linja-auton täyteen.

Askartelua yhdessä.
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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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KULTAISEN IÄN KERHO 

Kerhon päiväkirjoja selaillessa kasvaa kunni-
oitus monipuolista toimintaa ja sen järjestä-
jiä kohtaan. Olkoon esimerkkinä vuoden 1988 
yhteenveto toiminnasta: 13.1. Kultaisen Iän 
kerhon perinnepidot, 2.3. Retki Lakeaharjulle, 
7.4. Kerho srk-talolla, 9.5. Retki Kuortaneelle 
kesäjuhlille, 28.8. Retki Alajärven kirkkoon 
ja srk-kodille, 21.9. Kerho srk-talolla, 19.10. 
Kerho srk-talolla, 16.11.Vimpeliläiset Pitkän 
iän pidot, 14.12. Joulujuhla srk-talolla.

Päiväkirjoista löytyy kerhon vetäjien nimiä: 
Katri Luotsara, Irja Uusitupa, Lempi Luoma-
nen, Irja Seppä, joka veti kerhoa vuosikym-
menten ajan, Iida Riihimäki, Eeva Harju, 
Terttu Lakaniemi, Ritva Nygård, Marjatta 
Järviaho. Tämän jutun kirjoittaja ei saanut 
käsiinsä kaikkia kerhon päiväkirjoja, joten 
kerhon ohjelmasta ja vetäjistä jää varmasti 
jotain puuttumaan.

Kerhon toiminta supistui hieman 2000-luvulle 
tultaessa. Tingittiin varsinkin kustannuk-

sia aiheuttavasta runsaasta retkiohjelmasta. 
Mutta paljon jäi: kokoontumiset kuukau-
sittain, perinnepidot, leiripäivät oman pitä-
jän sisällä Lakeaharjulla, Vieresniemessä, 
tai jonkun kerholaisen kesämökillä, vierai-
lut vanhusten luo esim. Lucia-kulkueena tai 
juhannus- ja joulutervehdyksiä laulaen. Eri 
yhdistysten edustajat vierailevat kerhossa, 
pidetään joulujuhlat jne. Kerho on edelleen 
kuukauden henkireikäpäivä, jolloin kokoon-
nutaan yhteen juttelemaan, muistelemaan 
menneitä, laulamaan yhdessä. Jumpataan, 
askarrellaan, kuunnellaan runoja ja esitelmiä 
eri aiheista. Järjestetään leikkimielisiä kilpai-
luja, on kirjastovierailuja ja Aapiskujan kou-
lun lapset ilahduttavat vuosittain käynnil-
lään. Kerhon jäsenmääräksi vakiintui 20-30, 
mutta joulujuhlat aterioineen, perinnepi-
dot ja vierailut vetivät vielä moninkertaisen 
yleisön. Ikäihmisille suunnattua toimintaa 
alkaa olla onneksi pitäjässämme enemmän, 
ja pienillä resursseilla kannattaa seurakun-
nan, kunnan ja yhdistysten yhteistyötä kehit-
tää. Vaikka kerholaisten joukko on kutistunut 
entisestään, kuvastaa kerhon toimintaa edel-
leen 60 vuoden takaisen ensimmäisen vuosi-
kertomuksen sanat: ” Yleensä olemme olleet 
kerhoomme hyvin tyytyväisiä. Miten tällai-
set yhdessäolon hetket ja toistemme tapaa-
miset jo sinänsä virkistävät mieliä. Kyllä siinä 
on puhetta syntynyt, väliin käy kova porina. 
Tämän vapaan seurustelun ohella on aina 
ollut ohjelmaakin. On laulettu, luettu ja lau-
suttu, kuunneltu puheita, onpa vähän leikit-
tykin.” Tervetuloa mukaan!

Kerhoa vetävät nykyään Terttu Viita ja Maija 
Peuro-Rautiainen

Teksti: Terttu Viita 
Kuvat: Maija Peuro-Rautiainen ja  
 Vimpelin osasto

Kultaisen Iän kerholaisia ryhmäkuvassa.

Kerhon pitkäaikainen jo edesmennyt vetäjä Irja 
Seppä.

Tunnelmia perinnepidoista. Mustavalkoiset kuvat 
ovat kerhon alkuajoilta. Kuvien ottajien nimiä ei 
ole tiedossa. 
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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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SEMINAARI KAIKILLE VAPAAEHTOISILLE

Psykososiaalisen tuen seminaari järjestetään marraskuussa
Teemana: Mukana muuttuvassa maailmassa – 
apua ja tukea vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen

Seminaari järjestetään alueellisina etäkatsomoina 
lauantaina 12.11.2022 klo 9 - 17

 Seinäjoella aluetoimistolla  
Laturitie 2, 60510 Hyllykallio

 Jyväskylässä aluetoimistolla  
Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä  

9.00

9.30                                      

Aamukahvi

Tervetuloa! Järjestöjohtaja Marja Lehtimäki, SPR. 
9.45 Pakolaisuuteen liittyvän traumatisoitumisen erityispiirteitä –  

vinkkejä hyvään kohtaamiseen. 

Ohjelma: Ferdinand Garoff, SPR:n psykologien valmiusryhmä. 
10.40 Havaintoja Nuorten turvataloilta pandemiaan ja Ukrainan kriisiin liittyen 

– nuoret ja mielenterveys. 

Ohjelma: Erik Bruun, Nuorten Turvatalo, SPR. 
11.25 Keittolounas  (45 min) 
12.10 Kun rahat ei riitä. Nousevat kustannukset ja oma talous  

– vapaaehtoinen autettavan tukena. 

Ohjelma: Taina Rajanen, Takuusäätiö. 
13.00 Seksuaalinen hyväksikäyttö ja häirintä  

– miten kohtaan väkivaltaa kokeneen henkilön. 

Ohjelma: Saara Pihlaja, Rikosuhripäivystys. 
14:00 Suojelu ja turvallinen ohjaaminen, työpaja (1h). Avunsaajan suojelun tarpeen 

tunnistaminen, kohtaaminen ja ohjaaminen erikoistuneen avun piiriin. 

Ohjelma: Saara Pihlaja, Rikosuhripäivystys ja Aleksi Seilonen, SPR. 
15:10 Mikä fiilis? - Hyvinvointi ja jaksaminen auttamistilanteissa ja niiden 

jälkeen, työpaja (1h). Hyviä käytäntöjä ja malleja. Vapaaehtoisen oma 
hyvinvointi ja jaksaminen. 

Ohjelma: Psykologi, SPR:n psykologien valmiusryhmä. 
16:10 Matkaeväät – Yhteenveto työpajoista ja koulutuspäivästä. 
16:30 Päätöskahvit

Kuva: Ville Palonen, Suomen Punainen Risti

Ilmoittautumiset seminaariin myöhemmin jaettavan Lyyti-linkin kautta.
Lämpimästi tervetuloa ajankohtaisten sekä vapaaehtoisten omaan hyvinvointiin liittyvien 
asioiden ääreen!

Ohjelma:

Seminaari on tarkoitettu kaikille Punaisen Ristin vapaaehtoisille: terveyden edistäminen, 
henkinen tuki, hälytysryhmien ryhmänjohtajat, toimintaryhmien vetäjät, toiminnan koordinaattorit, 
ystävävälittäjät, nuorten turvatalojen vapaaehtoiset, omaishoitajien tukitoiminta, paperittomien 
kanssa toimivat, kotoutumisen tuen vapaaehtoiset sekä muut avainvapaaehtoiset ja osastojen 
yhteyshenkilöt, ruoka-avun ja ystävätoiminnan vapaaehtoiset. 
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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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OMAISHOITAJIEN TUKI

Omaishoitajien tukitoiminta osaksi 
monimuotoista ystävätoimintaa ja terveyden 
edistämisen toimintoja
Omaishoidon tukitoiminnan vapaaehtoisten 
verkkotapaamisessa 7.10.2022 kerrottiin 
tulevasta STEA-rahoituksen muutoksesta 
Omaishoitajien tukitoiminnan ohjelmassa 
ja sen vaikutuksista Länsi-Suomen piirissä. 

STEA-avustusjärjestelmä on 
muutoksessa 

Rahapelien tuotto on laskenut. Rahoituksen 
epävarman tulevaisuuden vuoksi STEA on 
kehottanut järjestöjä käynnistämään oma-
ehtoiset priorisointivalmistelut. Omaehtoi-
sella priorisoinnilla on mahdollisuus vai-
kuttaa siihen, miten mahdollinen STEA:n 
avustusmäärien leikkaantuminen tulevai-
suudessa kohdistuu.

Tarve toimintojen selkeyttämiselle 
myös Punaisessa Ristissä 

Punaisessa Ristissä on selkeytetty ohjelmi-
en, hankkeiden ja toimintamuotojen koko-
naisuutta, joka mahdollistaa keskittymisen 
toiminnan kannalta keskeisiin ydinteh-
täviin. Valmistelussa on tarkasteltu sitä, 
mitkä ohjelmat ja hankkeet ovat nimen-
omaan Punaisen Ristin tuottamana kriittisiä 
ja missä toimintamuodoissa on muitakin 
avuntarpeeseen vastaavia toimijoita muka-
na. Järjestö on päättänyt luopua omaishoi-
tajien tukitoiminnan STEA-rahoituksesta 
asteittain vuoden 2023 loppuun. 

Muutokset vuodelle 2023 
valtakunnallisesti 

Omaishoitajien tuki jatkuu osana Suomen 
Punaisen Ristin monimuotoista ystävätoi-
mintaa ja terveyden edistämisen toiminto-
ja, vaikka kohdennettu tuki omaishoitajien 
tukitoimintaan tulee päättymään. Toiminta 
jatkuu normaalisti ja täysimääräisesti vuo-
den 2022 ajan STEA-rahoituksella. Vuosi 
2023 on siirtymäaikaa, jolloin varmistetaan 
muutoksen toteutuminen hallitusti.

Länsi-Suomen piirissä 
omaishoitoperheiden tukeminen 
jatkuu 

Omaishoitajien vertaistukiryhmät, 
omaishoitoperheiden ystävätoiminta, 
omaishoidon vastuuvapaaehtoiset osana 
ystävävälitystiimiä sekä koulutukset siirre-
tään osaksi monimuotoista ystävätoimin-
taa.

Työntekijä on yhteydessä jokaiseen osas-
toon, jossa on omaishoitajia tukevaa toi-
mintaa. Tulevasta muutoksesta keskustel-
laan osastokohtaisesti. Olemassa olevat 
resurssit kartoitetaan, osastoon nimetään 
omaishoidon vastuuvapaaehtoinen ja va-
paaehtoisten koulutuksellinen tuki turva-
taan. Yhdessä mietitään erilaisia paikallisia 
ja alueellisia mahdollisuuksia, mm. mi-
ten omaishoitajien tukitoimintaa voisi liit-
tää osaksi terveyspistetoimintaa. Lisäksi 
huolehditaan sidosryhmäyhteistyön jatku-
vuudesta ja varmistetaan Punaisen Ristin 
edustus paikallisissa omaishoidonverkos-
toissa myös jatkossa – hyvinvointialueet 
huomioiden.

Teija Matalamäki 
Suunnittelija, Omaishoitajien tukitoiminta  
Länsi-Suomen piiri, Suomen Punainen Risti  
teija.matalamaki@redcross.fi 
040 160 2245 
Laturitie 2, 60510 SEINÄJOKI 
Ailakinkatu 5, 40100 JYVÄSKYLÄ

Kiitos seminaari 
omaishoitajien tukitoiminnan 

vapaaehtoisille 
16.5.2023 Tampereella
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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.
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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-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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Nuoria tarvitaan mukaan toimintaan
Olen 27- vuotias jyväskyläläinen ja ollut 
mukana SPR:n ystävätoiminnassa lokakuusta 
2016 alkaen, jolloin kävin ystävätoiminnan 
kurssin. Pian kurssin jälkeen minulle järjestyi-
kin tapaaminen ystävävälittäjä-Riitan kanssa, 
jolla oli minulle muutamia mahdollisia ystävä-
ehdokkaita. Muutaman ystäväehdokkaan jou-
kosta päädyimme nuoreen mieheen, joka oli 
itse toivonut ystävää SPR:n kautta.

SPR:llä ei ole tapana normaalisti välittää toisil-
leen saman ikäisiä, eri sukupuolta olevia ystä-
viä, mutta onneksi välittäjä näki tässä poten-
tiaalia ja teki poikkeuksen. Kun pian minun 
ja välittäjän keskinäisen tapaamisen jälkeen 
tapasimme tulevan ystäväni kanssa, niin kemia 
oli ilmeinen. Meitä yhdisti samanlaiset kiinnos-
tuksen kohteet sekä halu luoda merkitykselli-
nen kontakti toiseen ihmiseen.

TARINOITA VAPAAEHTOISUUDESTAJuttu-
 sarja:

Lähdin mukaan vapaaehtoistoimintaan, koska 
koen, että meillä jokaisella on mahdollisuus 
toimia omassa elämässämme positiivisena voi-
mana ja tehdä hyvää. Oletin ystävätoiminnan 
tuottavan iloa ystävälleni, mutten olettanut 
saavani niin aitoa ja molemminpuolista ystä-
vyyssuhdetta, kuin mitä sain. Uskon sen rikas-
tuttaneen meidän molempien elämää todella 
paljon.

Ystävätoiminnan lisäksi toimin toista vuotta 
Kuokkalan osaston hallituksessa sekä hoitanut 
viestintää. ”Vanhat” hallituksen jäsenet ovat 
esittäneet tyytyväisyytensä siitä, että myös 
nuoria on saatu mukaan vastuutehtäviin – toi-
vottavasti minun lisäkseni tulee muitakin. Toi-
von saavani vielä monia ja merkityksellisiä 
vuosia Punaisen Ristin toiminnassa.

”Kirsip”

Vapaaehtoisena Punaisessa Ristissä
Olemme julkaisseet vuoden 2022 jokaises-
sa järjestötiedotteessa tarinoita vapaaeh-
toisuudesta. Tässä järjestötiedotteessa jul-
kaistaan viimeiset tarinat.  
Tarinoita kerättiin Länsi-Suomen piirin va-
paaehtoisilta ja ne julkaistaan nimimerkeil-
lä. Mukana on myös kaksi tarinaa, joiden 

kirjoittaja on jo nukkunut pois ja tarina on 
aiemmin julkaistu eri yhteydessä. Tarinoi-
ta pyydettiin lähettämään keväällä 2021, 
ja jokaiselle tarinan lähettäjälle lähetettiin 
paluupostina pieni kiitos. Tarinoiden kerääji-
nä ja idean ”äiteinä” olivat Marjo Tammela ja 
Katja Palkoma. 

Ensi kertaa ensihuoltotehtävissä
10.7.2013 Vihtavuoren tehtailla Laukaassa oli 
räjähdysvaara. Jätekontissa kyti palo ja kon-
tin vieressä oli 40 tonnia räjähdysainetta, joten 
mahdollisuus isoon onnettomuuteen oli todel-
linen. Keski-Suomen pelastuslaitos, poliisi ja 
puolustusvoimat ryhtyivät aamulla evakuoi-
maan yli 2.000 Vihtavuoren asukasta räjähdys-
vaaran vuoksi. 

Keskikesällä SPR:n vapaaehtoisetkin ovat mat-
koilla ja lomilla, joten toimijoiden saaminen 
tilanteeseen oli haastavaa. Reilun kahden-
kymmenen vapaaehtoisen ensihuoltoryhmästä 
kaksi oli valmiita lähtemään paikalle, jolloin 
ensihuollon päivystäjä soitti läpi myös kaikki 
Kuokkalan osaston hallituksen jäsenet.  

Tällaisen puhelun siis sain – ja lähdin ensim-
mäistä kertaa uudenlaiseen Punaisen Ristin 
auttamistehtävään. Facebook-päivityksessäni 
kerroin tapahtumasta seuraavaa:

”Olipa merkillinen päivä. Aamulla kahdek-
salta heräsin puheluun. SPR kaipasi vapaaeh-
toisia Vihtavuoren evakuointitapahtumaan liit-
tyen. Lähdin ajelemaan sateessa aavemaisen 
tyhjää tietä Vihtavuoren koululle, missä olinkin 
sitten koko päivän järjestämässä kahvitusta 
ja ruokailua poliiseille, palomiehille, sotilaille 
ja vapaaehtoisille, jotka tekivät pitkää päivää 
evakuointihommissa. Kavereinani olivat ikinuo-
ret 73- ja 75- vuotiaat SPR:n veteraanit.”

”Raili ☺   ”



27273

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

PÄÄKIRJOITUS 4.1.2022

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

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

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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TARINOITA VAPAAEHTOISUUDESTAJuttu-
 sarja:

Mietteitä vuosien varrelta

Liityin Punaisen Ristin Kuokkalan osastoon 
noin kaksikymmentä vuotta sitten. Hallituk-
sessa olen toiminut melkein koko ajan, jäse-
nenä, sihteerinä ja rahastonhoitajana.

Kuokkalan osastossa on mukavia ihmisiä. Mi-
nulla on ollut ilo osallistua heidän kanssaan 
monenlaisiin Punaisen Ristin tapahtumiin, 
mm. Nälkäpäivä-keräyksiin, Punaisen Ristin 
viikon tapahtumiin, Kuokkalan basaari -ta-
pahtumiin ja varainkeruuseen Onnenpyörän 
pyörittäjänä.

Ystävätoiminta on osastossamme viimeisen 
seitsemän vuoden aikana kehittynyt suurin 
askelin. Ystävätoiminnassa todellakin kitey-

tyy Punaisen Ristin toiminta-ajatuksen ydin: 
ihmisen kuuleminen ja auttaminen.

Hallituksen kokouksiin on työpäivän jälkeen 
ollut toisinaan nahkea lähteä, mutta puheen-
johtajamme pitää puheenvuorot asiallisina ja 
katkaisee aiheeseen kuulumattomat rönsyilyt 
napakalla nuijan kopautuksella. Ennen koko-
uksen alkua pidettävän kahvitauon aikana on 
aikaa vaihtaa omia kuulumisia ja nauttia hy-
västä pullatarjonnasta.

Olen kyllä ylpeä osastomme toiminnasta ja 
toivon, että meillä riittää voimia ja intoa Pu-
naisen Ristin toimintaan tulevinakin vuosina.

”Yhdessä auttaen”

Katastrofin ainekset

Elettiin vuotta 2006. Suunnittelimme hallituk-
sen kokouksessa pakolaisten tervetulojuh-
laa, jollaisen Kuokkalan osasto oli jo monena 
vuonna järjestänyt – tietojemme mukaan ai-
noana osastona koko Suomessa. Juhliin kut-
suttiin kaikki kuluneen vuoden aikana Jyväs-
kylään muuttaneet kiintiöpakolaiset, lapset 
ja aikuiset. Juhlien osanottajamäärä vaihteli 
muutamasta kymmenestä lähes sataa.

Työtehtävien jaossa olin saanut vastuulle-
ni tarjoilun järjestämisen. Aikaisemmat juh-
lat olivat opettaneet, että vieraamme pitä-
vät erityisesti makeista leivonnaisista. Tilasin 
täytekakut ja muut tarjottavat hyvissä ajoin 
työkiireiden lomassa, mutta epähuomiossa 
sovittua juhlapäivää seuraavaksi päiväksi.

Karu totuus paljastui minulle pari kolme tun-
tia ennen juhlan alkua. Soitto leipomoon, ja 
selvisi, että kakkupohjat olivat sentään val-
miit. Lähes paniikissa taioimme kakut tar-
joilukuntoon, ja viimeistelyä jatkettiin vielä 
juhlapaikalla. Tilanteen teki vielä hankalam-
maksi se, että vieraita tuli selvästi enna-
koitua enemmän. Jouduimme useampaan 
kertaan täydentämään pöydän antimia lähei-
sestä kaupasta.

Katastrofin ainekset olivat siis ilmassa, mut-
ta lopulta saatoimme kuitenkin huokaista hel-
potuksesta. Kaikki vieraat tuntuivat saaneen 
riittävästi tarjottaviamme ja lähtivät tyytyväi-
sinä kotiin – tietämättöminä hien otsalle nos-
taneesta alkuhässäkästä.

”Perustajajäsen”
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on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
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Ystävänpäivän tapahtumat lämpimänä mielessäni

Työstä eläkkeelle, ns. vapaalle, jäätyäni toi-
voin saavani toimia vapaaehtoisena yksi-
näisten lähimmäisten tukena. Sainkin tietoa 
SPR:n ystävätoiminnasta kaupungin järjestä-
mässä tilaisuudessa. Kiinnostuin toiminnas-
ta heti, ja tästä alkoi minun Punainen Risti-
ni. Vuoden 2013 alussa osallistuin Kuokkalan 
osaston järjestämälle ystäväkurssille, josta 
sain hyvät perustiedot SPR:n periaatteista ja 
toiminnasta.

Ystävätoiminnan lisäksi Kuokkalan Kotikaaren 
Palvelutalossa ja Huhtasuon Päiväkeskukses-
sa on Kuokkalan osaston toimesta vuosittain 
järjestetty ystävänpäivänä virkistystilaisuu-
det. Muistan hyvin ensimmäisen tilaisuuteni 
Kotikaaressa: haitarin tuttujen sävelten ryt-
mit saivat muistisairaidenkin ilmeet iloisik-
si sekä kädet ja jalat mukaan musiikin tah-
tiin. Liikuttavan herkkiä  ovat olleet myös ne 

hetket, kun Kuokkalan osaston kummiluokan 
(7E) oppilaat opettajansa kannustamana ja 
ohjaamana järjestivät musiikkiohjelmaa sekä 
kahvitarjoilun itse leipomiensa runebergin-
torttujen kera. Tilaisuuksiin kuuluu aina myös 
”joka arpa voittaa” -arpajaiset sekä SPR:n 
toiminnan ja ystävätoiminnan esittely.

Näissä tilaisuuksissa ovat kohdanneet eri su-
kupolvet: teini-ikäiset, aikuiset ja vanhukset. 
Ilolla olen huomioinut, kuinka oppilaat, opet-
taja sekä vanhukset ja palvelutalon henkilö-
kunta iloitsivat yhdessä erilaisesta iltapäiväs-
tä. Kaikki osallistujat kokivat iloa ja lämpöä 
toinen toistansa vahvistaen.

Viestini on: SPR:n toimintaan ovat tervetul-
leita kaiken ikäiset ihmiset tuomaan toistem-
me päiviin iloa ja vaihtelua.

”Sirlii”

Minun Punainen Ristini on toimintaa

Ensimmäinen tehtävämme oli syksyn 2003 
Nälkäpäivään liittyvä myyntitapahtuma Kuok-
kalan torilla. Ensin oli teltan pystytystä ja sit-
ten hernekeiton ja leivän myyntiä. Tunnelma 
oli mukava ja kauppa kävi. Oli kiva olla teke-
mässä yhteistä hyvää ja tavata ihania vapaa-
ehtoisia.

Sen tapahtuman jälkeen tiesin, että tämä 
on se juttu, jota tahdon tehdä vapaa-ajalla-
ni. Myöhemmin liityin ensihuoltoryhmään, ja 
olin mukana monissa etsinnän muonituksis-
sa ja mm. Vihtavuoren räjähdysvaaratilan-
teen muonituksessa. Vuodesta 2009 lähti-
en Kuokkalan osasto on elokuussa vuosittain 
vastannut Poliisien päivän kahvituksesta, 
ja useimpina vuosina olen ollut tutun poru-
kan kanssa mukana. Kahvitettavia on kolmen 
tunnin aikana parhaimmillaan ollut yli 600, 
joten kiirettä on pitänyt, mutta tunnelma on 
aina ollut mukava. Mukavaa on myös se, et-
tä saimme kahvituksen hoitamisesta osastol-
le varoja.

Niin kauan kuin muistan, olen ollut mukana 
Hyvä joulumieli -lahjakorttien jaossa. Meitä 

muodostui kolmen hengen tiimi, ja vuodes-
ta toiseen olemme kokoontuneet jomman-
kumman perheen keittiön pöydän ääreen 
kirjoittamaan kirjekuoria ja 60-70 euron ar-
voisia lahjakortteja alueemme taloudellises-
sa ahdinkotilanteessa oleville lapsiperheille. 
Saamme piiristä tietää, montako lahjakort-
tia saamme jakoon – yleensä noin 40 kpl. 
Kun laitan lahjakortin kuoreen, tunnen suurta 
iloa: taas jossain lapsiperheessä voidaan os-
taa jouluruoat SPR:n avun turvin.

Vuodesta 2010 olen ollut osaston hallitukses-
sa ja vuodesta 2016 olen ollut myös jäsen-
mestari. Harras toiveeni on, että Kuokkalan 
osastoon tulisi lisää jäseniä ja että myös nuo-
ret olisivat enemmän kiinnostuneita vapaaeh-
toistoiminnasta, sillä meitä ikäihmisiä on kui-
tenkin enemmistö.

Ollessani SPR:ssä olen saanut paljon ystäviä 
ja tietenkin itselleni hyvää mieltä. Mielestäni 
Punainen Risti on mahtava järjestö, joka on 
valmis auttamaan maailmanlaajuisesti hädäs-
sä olevia. Toivon vapaaehtoisillemme voimia 
jatkaa tätä työtä avoimin mielin ja sydämin!

”Ei yksin vaan yhdessä”

TARINOITA VAPAAEHTOISUUDESTAJuttu-
 sarja:
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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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Vapaaehtoisena spr:n toiminnassa

Punaisen Ristin kansainvälissä konferenssissa 
vuonna 1965 on hyväksytty nämä seitsemän 
periaatetta:

* inhimillisyys 
* tasapuolisuus 
* puolueettomuus 
* riippumattomuus 
* vapaaehtoisuus 
* yleismaailmallisuus 
* ykseys

Jäätyäni eläkkeelle vuonna 2000 ja muutta-
essamme vuonna 2003 Tampereelta Jyväsky-
lään – entiseen kotikaupunkiimme – tapasim-
me vanhoja tuttuja. He alkoivat houkutella 
vaimoani Siskoa ja minua mukaan SPR:n va-
paaehtoistyöhön ja Kuokkalan osastoon.

Kohta olimmekin jäseninä Kuokkalan osas-
tossa, ja päätimme lähteä vapaaehtoisiksi 
ensihuoltoryhmään tarkoituksena saada ko-
kemusta, miten ja millaista toiminta on, ja 
miten yllä luetellut seitsemän periaatetta to-
teutuvat käytännössä.

Muistan vuoden 2006, kun ensihuoltoryhmä-
läisillä oli viikon kestävät päivystysvuorot. 
Päivystysvuorossa oleva sai ”päivystyssal-
kun”, jossa oli tarvittavat lomakkeet ja tie-
tysti kännykkä. Hieman arkaillen otin oman 
– ensimmäisen – päivystysvuoroni vastaan 
toivoen, ettei mitään yllättävää sattuisi. Mut-
ta toive oli turha, sillä muutaman päivän jäl-
keen marraskuisena yönä puhelin pirahti soi-
maan yöllä klo 3.15. Puhelu tuli Kriisikeskus 
Mobilen päivystäjältä, joka kertoi, että heil-
le oli tullut säynätsalolainen pariskunta, lä-
hes ilman vaatteita, koska tulipalo oli tuhon-
nut heidän kotinsa täydellisesti.

He olivat herättyään lähteneet paloa karkuun 
ilman vaatteita. Mies oli saanut napattua mu-
kaansa työhaalarit, mutta vaimo oli alas-
ti juossut naapuriin, josta oli saanut päälleen 
naapurin miehen kylpytakin. Mobilen päivys-
täjä toivoikin naiselle vaatteita, joten selvitin 
vaatteiden kokonumeron ja kokosimme Sis-
kon vaatteista ”ensiapupaketin”. Kun vein aa-
muyöstä paketin Mobileen, selvisi, että mies 
oli jostain saanut sen verran vaatetta, ettei 
hänellä ollut akuuttia tarvetta.

TARINOITA VAPAAEHTOISUUDESTAJuttu-
 sarja:

Sovimme tapaamisesta aamulla, jolloin oli 
mahdollisuus kirjoittaa SPR:n maksusitoumus 
kauppaan lisävaatteiden ja muiden henkilö-
kohtaisten tarvikkeiden ostamiseksi. Sain sil-
loin kuulla, että vaimolle toimittamani vaat-
teet olivat olleet oikein sopivat – rintaliivejä 
lukuunottamatta.

Tämä ensimmäisen päivystysvuoroni traa-
ginen kokemus antoi käsityksen SPR:n toi-
minnasta ja sen tärkeydestä auttaa pulaan 
joutuneita. Valitettavasti toisellekin päivys-
tysvuorolleni sattui tulipalo, tällä kertaa Lohi-
koskella.

Olin mukana myös monissa etsinnän muoni-
tuksissa, oli lähtöjä niin yöllä kuin päivällä-
kin. Kerran lähdimme iltayöstä Lehtisen Pe-
kan kanssa Petäjävedelle, ja tarvittavat eväät 
haimme Keljonkankaan ABC:ltä. Aloitimme 
kahvinkeiton ja voileipien tekemisen, ja kun 
kaikki oli valmista, tuli ilmoitus, että kadon-
nut oli löytynyt hengissä. Joskus kohdallem-
me sattui myös huonompia uutisia.

Punaisen Ristin vapaaehtoisena olen saanut 
olla monessa mukana: Poliisien päivän kahvi-
tuksissa, maahanmuuttajien kotoutumisjuh-
lassa ja Nälkäpäivän eri tehtävissä eli herne-
keiton ja leivän myynnissä, keräysvälineiden 
kuljetuksessa kouluille ja lipaskerääjänä jne. 

Ollessani aktiivinen toimija Kuokkalan osas-
tossa ja sen hallituksessa sain uusia ystäviä 
ja sain tutustua moniin ihaniin auttamisha-
luisiin ihmisiin. Meitä vapaaehtoisia yhdistä-
vä tekijä oli piirin henkilökunta, jolla oli ai-
na aikaa sinulle, jos oli kysyttävää. Varsinkin 
Oinosen Outin aikana, kun hän toimi järjes-
tösuunnittelijana ja Jyväskylän toimiston esi-
miehenä, hommat olivat mielekkäitä ja antoi-
vat tyydytystä.

Mutta kaikella on aikansa ja teen tilaa nuo-
remmille. SPR:n jäsenyydestä pidän kuiten-
kin kiinni, ja olen mukana tarvittaessa, missä 
osaan ja voin olla mukana.

”Punaisen liivin kantaja”
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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

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

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

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

Sivis-tuki
Osasto voi itse hakea Opintokeskus 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 

Save the date – Ystävätoiminnan vapaaehtoisten glögi-illat joulukuussa

Teksti: Emma Selenius Kuva: Sonja Hagström

Piirin monimuotoisen ystävätoiminnan työntekijät kutsuvat 
vapaaehtoisia glögi-iltoihin joulukuussa. Alueellisiin 
tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki ystävätoiminnan 
parissa toimivat: vapaaehtoiset, ystävävälittäjät, 
kouluttajat ja ryhmänohjaajat. Tarkoituksena on vaihtaa 
kuulumisia ja tavata toisten osastojen vapaaehtoisia 
syyskauden päätteeksi jouluisen kahvipöydän äärellä. 

Ilmoittautuminen tapahtumiin alkaa myöhemmin syksyllä. Jos oman alueesi 
tapahtuma ei sovi aikatauluihisi, voit myös tulla toiseen tapahtumaan.

Alustava aikataulu: 
 keskiviikko 7.12.2022 klo 17-19 Punaisen Tuvan Viinitila,  

Koskenvarrentie 337, 62900 Alajärvi
 torstai 8.12.2022 klo 17-19 Perhekoti Toiska, Palonkuja 9, 61330 Koskenkorva
 perjantai 9.12.2022 klo 16-18 SPR Vaasan suom. osaston tilat, 
 Kauppapuistikko 26, 65100 Vaasa
 maanantai 12.12. klo 18-20, Jyväskylän piiritoimisto, Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä
 tiistai 13.12. klo 18-20 Viitasaaren ABC:n kokoustila, Kokkosalmentie 7, 44500 Viitasaari 
 Kokkola, aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin 
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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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Viiri  
Syrjälä Vuokko, Jurva
Ylönen Saija, Laukaa

Kultainen mitali  
Kohtala Päivikki, Jurva
Liukko Tuula Elina, Korpilahti
Luhtala Leila Kyllikki, Jurva
Mäkelä Pirjo, Jalasjärvi
Petäys Ahti, Kaskinen

Hopeinen mitali  
Aho Irene, Karstula
Hovila Sari, Jyväskylä
Järvinen Kaija, Karstula
Leppänen Heikki, Karstula
Levänen Tapio, Korpilahti
Miettinen Seija Anneli, Kaskinen
Nokelainen Jussi, Korpilahti
Nykänen Ingrid, Kaskinen
Peltonen Mauri, Karstula
Pirttimäki Eeva, Teuva
Sorsa Raili, Karstula
Tolmunen Sirkka-Liisa, Kaskinen
Tuominiemi  Tuija, Teuva
Viljasalo Kaija, Karstula
Åkerblad Irma, Teuva

Huomionosoitukset vuonna 2021

HUOMIONOSOITUKSET

Huomionosoitukset vuonna 2022
Viiri
Kielikylpykoulu-
Språkbadsskolan, Pietarsaari

Kultainen mitali
Heinonen Brita-Stina, Pietarsaari

Hopeinen mitali
Ahola Juha, Vaasa
Halkosaari Paula, Kyyjärvi
Kotanen Helmi, Kyyjärvi
Linnala Maija, Suolahti
Mäkinen Sylvi, Muurame
Pihlajamäki Tuulikki, Muurame

Pronssinen mitali
Haataja Hannu, Laukaa
Heiskanen Eliisa, Kyyjärvi
Kyrönlahti Tanja, Kyyjärvi
Pohjoiskangas Mari, Kyyjärvi

Ansiomerkki
Halkosaari Paula, Kyyjärvi
Heiskanen Eliisa, Kyyjärvi
Jääskeläinen Pauliina, Laukaa
Kyrönlahti Tanja, Kyyjärvi
Lasonen Anja, Laukaa
Linnala Maija, Suolahti
Luodonkivi-Matilainen Minna, Laukaa
Mäkinen Sylvi, Muurame
Paakkinen Arja, Laukaa
Pohjoiskangas Mari, Kyyjärvi

Pronssinen mitali  
Heikkinen Pirjo, Karstula
Ihanamäki Asta, Jurva
Lång Maire, Alajärvi
Mylläri Tuija, Jurva
Mäenpää Pirkko Anneli, Kaskinen
Niemelä Paavo, Karstula
Pekkarinen Paavo, Karstula
Pynnönen Terttu, Karstula
Rintamäki Veera, Karstula
Syrjälä Vuokko, Jurva
Tarkka Sirpa, Kaskinen

Ansiomerkki  
Jääskeläinen Pauliina, Laukaa
Lasonen Anja Kaarina, Laukaa
Leppilahti Hilkka, Ilmajoki
Litmanen Liisa Päivi, Laukaa
Paakkinen Arja, Laukaa
Rintanen Kaarina, Ilmajoki

Aktiivimerkki  
Hakkarainen Tomi, Laihia
Hakkarainen Maria, Laihia
Kujala Sanna, Laihia
Laine Erika, Laihia
Laitinen Marjut, Laukaa
Lapinmäki Heli, Laukaa
Luoma Susanne, Laihia
Luoma Elina, Laihia
Pienimäki Sami Juhani, Laihia
Rauhala Liisa Annikki, Laukaa
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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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KOULUTUKSIA

Ossi-koulutukset 
Osastot ovat saaneet käyttöönsä lokakuun alusta alkaen uuden sähköisen työkalun 
luottamustietojen ilmoittamiseen ja osaston jäsenrekisterin ja jäsenmaksutilanteen 
tarkastelemiseen. Ossi-työkalu tulee korvaamaan vanhat J-kortit.

Superlyhyesti tai ainakin sinnepäin: Käyttö / täyttö on helppoa. Tehdään ns. 
ilmoitus eli valitaan valikosta päivämäärä ja esim. osaston sääntömääräinen syysko-
kous. Lisäksi em. ilmoitukseen lisätään liitteeksi kokouksen pöytäkirja. Edelleen vali-
koista valitaan luottamustoimi, henkilö valittuun luottamustoimeen, aloitus- ja lope-
tuspäivämäärät ja sitten hyväksytään ja seuraavan luottamustoimen täyttämiseen 
jne – lähestulkoon pelkkää hiiren klikkausta.

Osastojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat saavat automaattisesti käyttöoi-
keuden OSSIin, mutta se vaatii profiilin luomisen OMAan, ellet ole sitä tehnyt niin – 
tuumasta toimeen.

Sinä osaston luottamushenkilö - Luo profiili – Kiitos.
https://oma.punainenristi.fi/

Ossi-työkalu tarjoaa osastoille mahdollisuuden:
 Ilmoittaa piiriin osaston luottamushenkilövalinnat ja vastuuhenkilöt
 Nähdä osaston jäsenmäärä, jäsenlista ja jäsenien yhteystiedot
 Nähdä uusien jäsenien yhteystiedot ja uusien jäsenien lukumäärä
 Nähdä ajantasaisesti, kuinka monelta jäseneltä odotetaan vielä jäsenmaksua
 Tilata osaston nimenkirjoitusotteen (tulee käyttöön myöhemmin)

Ossi-koulutukset on tarkoitettu osastojen puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja sih-
teereille jotka ovat jo saaneet pääkäyttäjyyden Ossiin. Sihteerille pääkäyttäjyyden 
antaa pj tai varapj.

Koulutuksessa tutustutaan Ossiin työkaluna ja käydään läpi, miten osasto tekee Ossin 
kautta ilmoituksen uusista luottamushenkilöistä ja miten Ossia voi hyödyntää muuten.

Ossi-koulutukset:
- ke 12.10 klo 17.30-18.30 
- ti 18.10 klo 14-15 
- ke 9.11. klo17.30-18.30 
- to 17.11. klo 13-14 
- ke 14.12. klo 17.30-18.30

Ilmoittaudu mukaan!
Oma- ja Ossi-koulutusten lisätiedot ja ilmoittautumislinkit löytyvät Omasta, jonka 
osoite on https://oma.punainenristi.fi/  

Laita hakusanaksi ”Oma” tai ”Ossi”. 

Porkkanaa tarjolla
Ossi-koulutuksiin 2022 osallistuneet ja OMA -profiilin luoneet saavat pienen lahjan, mikä 
se on … ei voi tietää vielä, mutta jotain postiluukusta mahtuvaa.
Myös osastoille jotka ottavat Ossin käyttöön 31.12.2022 mennessä on tarjolla porkkanaa 
ja 31.12.2023 mennessä Ossiin käyttöön ottaneille on tarjolla miniporkkanaa.



33333

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

PÄÄKIRJOITUS 4.1.2022

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

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

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

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

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

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja

3

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

PÄÄKIRJOITUS 4.1.2022

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

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

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

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
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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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KOULUTUKSIA

Oma Punainen Risti  
– iso mahdollisuus osastoille

Oma on vapaaehtoisille rakennettu tietojärjestelmä, joka helpottaa vapaaehtoisia anta-
malla heille uusia työvälineitä vapaaehtoistehtävien hoitamiseen.

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

Uudet vapaaehtoiset tekevät profiilin Omaan ja kirjautuvat yleensä heitä lähinnä olevan 
osaston vapaaehtoisiksi. Kaikkia osastoja pyydetään ottamaan yhteyttä uusiin, kiinnos-
tuksensa osoittaneisiin henkilöihin ja toivottamaan heidät tervetulleeksi mukaan toimin-
taan.

Oma Punainen Risti -koulutukset - https://oma.punainenristi.fi/
- ke 30.11. klo 17.30-19.00

SPR:n yhteiset tukipalvelut kouluttaa osastojen uusia 
vapaaehtoisia toimijoita rahastonhoitajan rooliin!

Järjestämme osaston rahastonhoitajan tehtävään perehdyttävän koulutuksen 
tammikuussa 2023. Koulutus on kaksiosainen ja toteutetaan Teams-etäyhteydellä. 

Koulutus sopii myös jo toiminnassa mukana oleville rahastonhoitajille kertausmielessä.
Tervetulleita mukaan ovat myös muut osaston taloudesta vastaavat vapaaehtoiset!

Osa 1. tiistaina 10.1.2023 klo 17.30–19.30
Osa 2. tiistaina 17.1.2023 klo 17.30–19.30

Ilmoittaudu: https://oma.punainenristi.fi/event/16964

Lähetämme ilmoittautuneille Teams-osallistumislinkin ilmoittautumisajan päätyttyä 
6.1.23.

Koulutuksen sisältö:

- Osallistuja osaa hoitaa rahastonhoitajan rooliin kuuluvat keskeiset tehtävät ja huomi-
oiden niissä järjestön säännöt ja ohjeistuksen.
- Osallistuja osaa aikatauluttaa ja toteuttaa osaston säännölliset talouteen liittyvät ja 
vuosikellon mukaiset toimenpiteet.
- Osallistuja osaa opastaa osaston muita vapaaehtoistoimijoita asianmukaisten kustan-
nusten korvausten veloituksissa ja kirjanpidon ja taloushallinnon vaatimuksissa.
- Osallistuja osaa huolehtia rahastonhoitajan vaihtuessa tarvittavien asiakirjojen ja teh-
tävien siirtymisen uudelle vapaaehtoiselle.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Siviksen kanssa.
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OMAISHOITAJIEN TUKI

Harjoittelijana Kaveritaitoja-ryhmän ohjaajana

Olen toisen vuoden yhteisöpedagogi-
opiskelija Humanistisesta 
ammattikorkeakoulusta Jyväskylän 
kampukselta. Suoritan parhaillaan 
ensimmäistä työharjoitteluani Länsi-
Suomen piirissä opintojeni ohessa. 
Haaveenani on ollut jo pidemmän aikaa 
toimia vapaaehtoisena Punaisessa Ristissä. 
Siihen tarjoutui kuitenkin mahdollisuus 
vasta opintojen ja sen avaaman 
elämäntilanteen muutoksen kautta.

Kun Kaveritaitoja nuorille -hankkeen 
koordinaattori Anja Saksola viime 
talvena esitteli Kaveritaitoja-ohjelmaa 
luokallemme, tykästyin kovasti ohjelman 
teemoihin ja niiden ajankohtaisuuteen. 
Koen, että tällaiselle toiminnalle on 
tarvetta eri ikäisten keskuudessa.  
Tänä syksynä, Anjan laittaessa viestiä 
uusien vapaaehtoisten rekrytoinnista 
innostuin asiasta ja päätin lähteä 
toimintaan mukaan. Asiat loksahtivat 
paikalleen, ja nyt olen työharjoittelussa 
Punaisessa Ristissä.

Mitä teen työharjoittelussa?

- Toimin yhtenä Kaveritaitoja-ohjelman 
ohjaajana alle 18-vuotiaille suunnatussa 
verkkoryhmässä. Osallistun viikoittaisten 
ohjaustuokioiden suunnitteluun ja 
toteuttamiseen.

- Zoom-verkkotapaamisten lisäksi 
kokeilemme vapaaehtoisten ylläpitämää 
Snapchat-keskusteluryhmää, jossa nuoret 
voivat keskustella keskenään ja valvojien 
kanssa yhteisesti sovittuina kellonaikoina. 
Laitamme keskusteluryhmään myös 
orientoivia kysymyksiä tulevista 
Kaveritaitoja-tuokioiden aiheista.

- Kerään ja pyydän ohjelmaan osallistuvilta 
nuorilta sekä muilta vapaaehtoisohjaajilta 
palautetta, jota voidaan hyödyntää 
toiminnan ja käytäntöjen kehittämisessä.

- Työharjoitteluuni kuuluu ohjausnäyttö, 
jonka suunnittelen ja toteutan 
Kaveritaitoja-ohjelman kautta.

- Kaveritaitoja-ohjelman lisäksi 
harjoitteluuni kuuluu myös laajemmin 
Punaisen Ristin toimintaan tutustumista ja 
osallistumista.

Olen saanut tutustua moniin uusiin ja 
mahtaviin ihmisiin sekä päässyt kokemaan 
uusia asioita. Työharjoittelu on ollut tähän 
saakka antoisa ja mielenkiinnolla odotan, 
mitä harjoittelu vielä tuo tullessaan. 

Nautitaan loppusyksystä ja hymyillään kun 
tavataan!

Jemina Tuisku

K
uva: V

ilm
a A

ho

Jemina Tuisku suorittaa työharjoittelua ja toimii 
muun muassa yhtenä Kaveritaitoja-ohjelman 
ohjaajana. 
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veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
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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.
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Vastaanottokeskus VOK 
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Aluetoimistot Jyväskylä ja Seinäjoki 
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