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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Laura Takatalo, 020 701 2247, laura.takatalo@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus:   Taitto:

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

Annetaan Suomella lahjaksi tuhansia uusia auttajia

Suomen Punainen Risti täyttää 140 vuotta sa-
mana vuonna, jolloin itsenäinen Suomi täyttää 
100 vuotta. Tällainen vuosi tarjoaa meille kai-
kille mahdollisuuden pohtia, millaisia auttajia 
olemme näiden vuosien aikana olleet ja miten 
auttaminen on matkan varrella muuttunut. 

Vaikka osastorakenteemme on järjestöä nuo-
rempi, useimpien osastojen historiakin on vuo-
sikymmenten mittainen. Punaisen Ristin viikko 
on luonteva tilaisuus kutsua paikallisia kump-
paneita, vapaaehtoisia ja jäseniä koolle juhlis-
tamaan 140 auttamisen vuotta. Historian pieniä 
tarinoita kerrotaan vuoden mittaan myös Pu-
naisen Ristin verkkosivuilla ja sosiaalisen medi-
an kanavissa. 

Juhlavuoden yhteiseksi tavoitteeksi on asetet-
tu, että jokainen osasto järjestää itse tai yh-
dessä muiden osastojen kanssa juhlavuoden 
erityisiä auttajakursseja. Lahjamme 100-vuo-
tiaalle Suomelle on kouluttaa tuhansia uusia 
auttajia. Auttajakurssi on valittu juhlavuoden 
toimintamuodoksi, koska se kertoo järjestös-
tämme jotain ainutlaatuista. Laaja ja osaa-
va osastojen verkosto kattaa koko Suomen ja 
olemme aina lähellä avun tarvitsijoita. Auttaja-
kurssin yhteydessä osastoilla on erinomainen 
mahdollisuus esitellä omaa toimintaansa ja mi-
kä tärkeintä, kutsua uudet auttajat mukaan va-
paaehtoisiksi. 

Kurssimateriaalit ja ohjeet on suunniteltu help-
pokäyttöisiksi ja piirisi tukee kurssien järjestä-
misessä. Onnistumme tämän lahjan antami-
sessa, kun jokainen meistä on mukana. Mitä 
enemmän kursseja vuoden aikana järjestämme, 
sitä hienomman lahjan Suomi meiltä saa! 

Helsingin yleiskokouksessa kesäkuussa katse 
suunnataan tulevaisuuteen. Kevään järjestökä-
sittelyssä ja kokouksen aikana kirkastamme yh-
dessä käsityksemme siitä, miten olemme roh-
kea ja luotettava auttaja myös tulevien kolmen 
vuoden aikana. 

Ilpo Kiiskinen 
Viestintäjohtaja
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Suomi 100-vuotta – Punaisen Ristin toimintaa 
Suomessa 140 vuotta.

PÄÄKIRJOITUS 18.1.2017

Oikein hyvää juhlavuotta meille kaikille, teh-
dään yhdessä ikimuistoinen vuosi. Juhlavuo-
si on koko kansan juhla, tapahtumia ja ti-
laisuuksia tulee olemaan teeman ympärillä 
lukuisia. Myös Punainen Risti tulee kanta-
maan kortensa kekoon monella eri tavalla. 
Yksi iso yhteinen, meidät kaikki yhteen ko-
koava tapahtuma on yleiskokous Helsingis-
sä, Finlandia-talossa 10. - 11.6.2017. Kol-
men vuoden välein kokoontuva yleiskokous 
on Suomen Punaisen Ristin korkein päättävä 
elin, joka päättää järjestön toiminnan suun-
nasta ja valitsee korkeimmat luottamushen-
kilöt.

Samalla viikolla kokouspaikan naapurissa ole-
valle Kansalaistorille houkutellaan kaupun-
kilaisia/kansalaisia ja kauempaakin tulleita 
oppimaan uutta, tutustumaan järjestöön ja 
viihtymään. Tapahtumat ovat osa juhlavuot-
tamme. Punainen Risti on toiminut Suomessa 
jo 140 - vuotta.

Jotta kokouksesta saadaan onnistunut ko-
kous, paikalla tulee olla runsaasti osastojen 
virallisia edustajia sekä iloisia vapaaehtoisia 
juhlistamassa meidän hienoa itsenäistä isän-
maata sekä upeata järjestöämme. Punaisella 
Ristillä on hyvin merkittävä rooli ja asema it-
senäisessä suomessa, tässä saamme olla yl-
peitä vuoden jokaisena päivänä.
Lähdetään porukalla valloittamaan Helsinki, 
varatkaa ajankohta kalentereihin. Piiri tulee 
järjestämään kuljetukset kokouspaikalle, seu-
ratkaa tarkasti piirin järjestöpäällikön kirjeen-
vaihtoa asiasta.

Tämä vuosi on meille monia mahdollisuuksia 
täynnä, hyödynnetään kaikki järjestömme yh-
teiset tapahtumat ja tilaisuudet. Tehdään jär-
jestöämme tunnetuksi, tarjotaan kansalaisille 
mahdollisuus osallistua ja tulla mukaan upe-
aan toimintaan sekä tietysti muistetaan tar-
jota myös jäsenyyttä.

Länsi-Suomen piirin alueen, ehkä merkittävin 
ja näkyvin tapahtuma tulee olemaan KOMIA- 
valtakunnallinen ensiapuleiri 2017. Leiri järjes-
tetään Kauhavalla, lentosotakoulun entisissä 
tiloissa 3.-6.8. Leirille odotetaan satoja osal-
listujia koko maasta. Otetaan tämä tapahtuma 
jokaisessa osastossa puheeksi ja osallistutaan 
isolla porukalla piirin yhteiseen tapahtumaan. 
Kauhavan lentosotakoulun tiloissa toimii myös 
piirin hallinnoima vastaanottokeskus. KOMIA 
-leirin suojelijana toimii Sisäministeri Paula Ri-
sikko

Vastaanottotoiminnassa alasajo jatkuu edel-
leen. Piirimme alueella YT-neuvottelut aloi-
tetaan Saarijärvellä, Seinäjoella ja Keuruul-
la. Tämän kierroksen jälkeen piirin hallintaan 
jää kaksi keskusta, Kauhava ja Jyväskylässä 
Salmiranta. Vastaanottotoiminnan muutokset 
ovat olleet todella rajuja, perustimme vuo-
den 2015 loppuun mennessä 15 keskusta ja 
vuonna 2017 niistä on jäämässä jäljelle kak-
si. Tämä organisatorinen muutosprosessi näin 
lyhyessä ajassa on vertaansa vailla. Tämän 
muutosprosessin hoitaminen kysyy hyviä her-
moja ja tasaista luonteenlaatua. Ei suositella 
heikkohermoisille.

Otetaan juhlavuosi hyvillä mielin vastaan!

Terveisin
Pekka Annala
Toiminnanjohtaja
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Tänä vuonna juhlistamme 140-vuotiasta 
Suomen Punaista Ristiä. Hankimme uusia 
auttajia ja lisäämme tunnettavuuttamme. 
Seuraamme järjestön vaiheita juhlavuoden 
aikana sosiaalisessa mediassa, verkkosi-
vuillamme ja Avun maailmassa. Ydinvies-
timme on, että Punainen Risti on luo-
tettava auttaja. Osaavat auttajat luovat 
ympärilleen turvaa. 

Seuraava kysymys–vastaus-patteristo tarjoaa 
perustietoa juhlavuoden vaikutuksesta toimin-
taamme.

1. Miten juhlavuosi näkyy Punaisen Ristin 
toiminnassa?
Punaisella Ristillä on 100-vuotiaan Suomen 
historiassa erityinen rooli. Olemme vastanneet 
tarpeisiin, joita muuttuva aika on tuonut ih-
misten elämään ja olemme antaneet merkit-
tävän panoksemme yhteiskunnan käännekoh-
dissa. Myös tulevaisuuden Suomessa ihmiset 
ovat yhdessä auttamassa avun tarpeessa ole-
via. Suomen Punaisen Ristin lahja sata vuoti-
aalle Suomelle on kouluttaa tuhansia auttajia 
kaikkialla Suomessa. 

2. Mitä uusia materiaaleja juhlavuonna tu-
lee käyttöön?
Suomen Punaisen Ristin 140 toimintavuoden 
historiasta tehdään osastojen käyttöön helpos-
ti koottava valokuvanäyttely taustavihkoineen. 
Materiaalit ovat käytettävissä huhtikuusta alka-
en ja näyttely voi olla esillä koska tahansa vuo-
den aikana. Erityisesti Punaisen Ristin viikko 
toukokuussa sopii hyvin ajankohdaksi. 

3. Miten juhlavuosi vaikuttaa Punaisen Ris-
tin viikkoon 8.–14.5.?
Punaisen Ristin viikolla on pitkät perinteet, jo-
ten se on erinomainen aika juhlistaa 140 toi-

JUHLAVUOSI PUNAISESSA RISTISSÄ

Viisi keskeistä kysymystä juhlavuodesta

mintavuottamme. Juhlavuoden kunniaksi on 
suunniteltu auttajakurssi. Sen lisäksi osastot 
voivat esitellä paikallista toimintaansa ja jär-
jestää valokuvanäyttelyn.

4. Mikä on auttajakurssi?
Osastot saavat ohjeet ja materiaalit tunnin 
kestävän auttajakurssin järjestämiseen. Kurs-
silla opetetaan verenvuodon tyrehdytystä ja 
hengityksen turvaamista erilaisissa tilanteis-
sa (hengitystien avaaminen, kylkiasento, hen-
gitystietuke). Auttajakurssin materiaalit ohjei-
neen ovat käytettävissä helmikuusta alkaen ja 
kursseja voi järjestää koska tahansa vuoden 
aikana.

5. Miksi haluamme korostaa ensiavun  
merkitystä juhlavuonna?
Haluamme parantaa ihmisten auttamis- ja en-
siaputaitoja sekä auttamishalukkuutta Suo-
messa. Teemme Suomen Punaisen Ristin ko-
timaan työtä tunnetuksi paikallistasolla ja 
samalla vahvistamme mainettamme vahvana 
ensiavun asiantuntijana. 

Lisätietoja:
Juhlavuosi: 
Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen,  
p. 020 701 2015

Punaisen Ristin viikko:  
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201 

Auttajakurssi:  
Koulutussuunnittelija Päivi Piili,  
p. 020 701 2170

Valokuvanäyttely:  
Informaatikko Mari Vehkalahti,  
p. 020 701 2233
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JUHLAVUODEN YHTEISTEN KAMPANJOIDEN AIKATAULUT JA MATERIAALIT

Juhlavuoden yhteisten kampanjoiden  
aikataulut ja materiaalit

Ystävänpäivä 14.2.2017
Kaikki Ystävänpäivän aineistot on uudistettu. 
Kampanjakirje on postitettu keskustoimistolta 
marraskuussa 2016 osastojen puheenjohtajil-
le, tiedottajille, ystävätoiminnan yhteyshenki-
löille ja piireihin. Sähköpostitse sen ovat saa-
neet jäsenmestarit, keräysjohtajat, sihteerit, 
kouluyhteistyön yhteyshenkilöt, monikulttuu-
risuustoiminnan yhteyshenkilöt, sosiaalipalve-
lujen kouluttajat ja promot sekä piirien sosiaa-
lisuunnittelijat. 

Ydinviesti: Vain yhdessä lopetamme yksinäi-
syyden. Nähdään – toisemme. 

Uudet aineistot täytyy tilata verkkokaupasta 
5. helmikuuta mennessä. Kirjaudu järjestönä-
kymään verkkokaupan osastotunnuksilla. 

RedNet: rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva 

Rasisminvastainen viikko  
20.–26.3.2017 
Ihmisiä rohkaistaan kertomaan, miten hyvien 
päätösten, positiivisten mielikuvien, tarinoiden 
ja kohtaamisten kautta luodaan syrjimätöntä 
ilmapiiriä kaikille.  Kampanjaan osallistuu suu-
ri joukko urheiluseuroja, viranomaisia ja mui-
ta yhteisöjä. 

Ydinviesti: Tasavertaisempi yhteiskunta syn-
tyy jokaisen tekojen kautta. Minä päätän! Jul-
kaise päätöksesi esimerkiksi sosiaalisessa 
mediassa tunnuksella #minäpäätän, #jagbes-
tämmer, #idecide

Verkkosivut: eirasismille.fi

Kampanjaviikon avaus 20.3.2017 Helsingin 
Narinkkatorilla

RedNet: rednet.punainenristi.fi/node/3917

Punaisen Ristin viikko 8.–14.5.2017
Juhlistamme 140-vuotiasta Suomen Punais-
ta Ristiä. Esittelemme historian avulla, mi-
ten olemme vastanneet 100-vuotiaan Suomen 
tarpeisiin. Hankimme uusia auttajia ja lisääm-
me tunnettavuuttamme. 

Ydinviesti: Punainen Risti on luotettava autta-
ja. Osaavat auttajat luovat ympärilleen turvaa.

Tuki keskustoimistosta: Helppokäyttöinen 
valokuvanäyttely historiastamme ja sitä tuke-
va vihkonen. Materiaalit ja ohjeet auttajakurs-
sin pitämiseen. 

RedNet: rednet.punainenristi.fi/viikko

Nälkäpäivä 14.–16.9.2017 
Autamme katastrofin uhreja kotimaassa ja ul-
komailla. Nälkäpäivänä järjestämme lipaskerä-
yksiä ympäri maata. Kerromme auttamistyös-
tämme kiinnostavien tarinoiden kautta. 

Ydinviesti: Vapaaehtoisemme ovat paikalla 
kaikkialla maailmassa. Kun lahjoitat, he voivat 
auttaa joka päivä. 

Verkkosivut: nalkapaiva.fi
 
Kampanjakirje ilmestyy ennen kesää.
 
RedNet: rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 

Ilmoittaudu yleiskokoukseen ja  
varaa majoitus
Joka kolmas vuosi kokoontuva yleiskokous 
on Suomen Punaisen Ristin päättävä elin. Se 
päättää muun muassa koko järjestöä koske-
vasta toimintalinjauksesta seuraavalle kol-
melle vuodelle. Lisäksi kokouksen äänival-
taiset edustajat valitsevat järjestöllemme 
uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajat 
sekä hallituksen ja valtuuston.

Postia tulossa helmikuussa
Pistä kalenteriisi muutama tärkeä päivämäärä 
kokoukseen valmistautumisessa:
• Helmikuun alussa: Osastot ja piirit saavat 

toimintalinjauksen ja uusien sääntöjen 
luonnokset sekä ohjeet ilmoittautumisesta 
ja majoituksista. Samassa paketissa 
tulevat myös valtakirjojen pohjat ja 
tieto äänivaltaisten edustajien määrästä 
osastoittain.

• Maaliskuun loppuun mennessä: 
Osastoilla ja piireillä on aikaa 
kommentoida toimintalinjauksen ja 
sääntöjen luonnoksia.

• 28.4. mennessä: Ehdokkaat kokouksessa 
valittaviksi luottamushenkilöiksi esitetään 
vaalitoimikunnalle. Toimikunnassa ovat 
jäseninä piirien äänivaltaiset edustajat.

• 12.5. mennessä: Osastot ja piirit saa-
vat virallisen kokouskutsun sekä esityksen 
toimintalinjaukseksi ja esityksen uusiksi 
säännöiksi. Samassa postissa tulevat vaa-
litoimikunnan ehdotus luottamushenkilöik-
si ja kokouksen ohjelmalehtinen.

Vaikuttamista ja viihtymistä
Kokous pidetään Finlandia-talolla, kaupungin 
keskeisellä paikalla. Lauantain iltajuhlaa viete-
tään läheisellä Musiikkitalolla. 

Tapahtumat alkavat jo perjantaina 9.6. Nuo-
risojäsenet ovat tervetulleita Nuorten etkot-
tapahtumaan kello 18–22 Finlandia-talolle. 
Etkoilla muun muassa tentataan puheenjoh-
taja- ja hallitusehdokkaita. Yli 5-vuotiaat voi 
tuoda hoitoon Reddie-parkkiin. Muista ilmoit-
taa lasten hoitotarpeesta samalla, kun ilmoit-
taudut verkkosivujen kautta kokoukseen.

O
tto

-V
ille Väätäin

en
 

Kolme vuotta sitten yleiskokous pidettiin Turussa. 
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 

Ju
ssi V

ierim
aa

Turun yleiskokouksessa järjestetty nallesairaala tulee tu-
tuksi lapsille nyt myös Helsingissä.

Lauantaina 10.6. on ilmoittautuminen, avajai-
set sekä vaalikeskustelu ja työskentely valio-
kunnissa.  Illalla tavataan Musiikkitalossa, illal-
lisen ja hyvän musiikin tahdissa.

Sunnuntaina 11.6. ohjelmassa on toimintalin-
jauksen ja sääntöjen hyväksyminen, luotta-
mushenkilöiden vaalit sekä päätöstilaisuus.

Kansalaistorilla tapahtuu koko ajan  
tiistaista sunnuntaihin
Joka päivä Kansalaistori on täynnä kaikenikäi-
siä kaupunkilaisia ja kaupunkiin tulleita.  He 
opettelevat muun muassa ensiavun alkeita ja 
lapset tuovat rakkaimman nallensa hoidetta-
vaksi nallesairaalaan. Toiminnallinen torielämä 
jatkuu tiistaista sunnuntaihin. Tuloksena on 
suuri määrä uusia toimijoita ja uusien taitojen 
opettelijoita. Nämä ovat Helsingin ja Uuden-
maan piirin tavoitteita tapahtumapäiville Kan-
salaistorilla, Musiikkitalon ja Kiasman välissä. 

Mistä lisätietoja: oma piirisi, Rednet: rednet.
punainenristi.fi/yleiskokous: mm. asiakirjat, il-
moittautuminen, majoitusten varaukset sekä-
punainenristi.fi/ajankohtaista/yleiskokous. 

Katso myös: finlandiatalo.fi ja 
musiikkitalo.fi.

Hotellit, hinnat ja varauskoodit:

Hotelli ja huonehinnat

Original Sokos Hotel Presidentti 
www.sokoshotels.fi
2hh (erilliset vuoteet) 110 €/huone/vrk
2hh (parivuode) 95 €/huone/vrk
3hh (erilliset vuoteet) 130 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 608

Radisson Blu Royal
www.radissonblu.fi
2hh (erilliset vuoteet)120 €/huone/vrk
Yhden hengen käytössä 105 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 701 

Hostel Domus Academica
www.hostelacademica.fi
(Hostel.Academica@hyy.fi)
1 hengen huone 50 €/huone/vrk
2 hengen huone 62 €/huone/vrk
3 hengen huone 85 €/huone/vrk 
Puhelin: +358 (0)9 1311 4334

Aamiaisen hinta hostellissa on 7,50 €

Varaustunnus internetissä

BSUO170609

SPR

SPR

Varaustunnus puhelimitse

SPR

SPR

SPR
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2017

Nähdään toisemme ystävänpäivänä  
ja sen jälkeenkin

Ystävänpäivä täyttää tänä vuonna Suomes-
sa 30 vuotta. Ystävänpäivänä haluamme 
puhua meille tärkeistä asioista, kuten inhi-
millisyydestä ja heikomman puolelle asettu-
misesta. Toimimme sen eteen, ettei kukaan 
jää ystävänpäivänä yksin, vaan tulee huo-
matuksi ja nähdyksi. Kuka tahansa voi hel-
pottaa yksinäisen oloa hänet huomaamalla. 

Ota loppukiri tapahtuman järjestämiseen
Vielä ehditte toteuttaa LähiTapiolan tuel-
la Iloa ystävyydestä -tapahtuman, jossa voit-
te käyttää uusia ystävätoiminnan materiaale-
ja. Esitteiden lisäksi käytössänne on ajatuksia 
herättäviä liimalappuja (Ystävyys on… ja Yksi-
näisyys tuntuu…). Tapahtumiin osallistuvia voi 
pyytää täydentämään lauseita ja koota laput 
esimerkiksi seinälle kaikkien nähtäväksi. Näin 
voimme kannustaa ihmisiä miettimään suh-
tautumistaan yksinäisyyteen ja tekemään ar-
jessaan tekoja yksinäisyyden vähentämiseksi. 
Tärkeää myös on, että pyydätte tapahtumiin 
osallistuvia vapaaehtoisiksi ystävätoimintaan 
ja järjestätte ystäväkursseja heti ystävänpäi-
vän jälkeen. 

Jaa ajatuksia sosiaalisessa mediassa
Jakaa ajatuksianne yksinäisyydestä sosiaali-
sessa mediassa. Ystävänpäivänä voi käyttää 
hashtageja #nähdään, #ystävänpäivä, #punai-

nenristi, #lopetetaanyksinäisyys. Näin saam-
me näkyvyyttä tärkeälle asialle: Me haluamme 
vähentää yksinäisyyttä. 

Ystävänpäivänä kiitämme myös kaikkia vapaa-
ehtoisiamme, jotka antavat aikaansa tapahtu-
mien järjestelyyn ja yksinäisyyden lievittämi-
seen. Lämmin kiitos jokaiselle!

Ystävänpäivän tärkein sanoma on  
”Nähdään!”
• Yksinäinen voi tuntea itsensä 

näkymättömäksi.
• Yksinäisyyden lopettaminen alkaa sen 

näkemisestä ja huomaamisesta.
• Näkeminen on huomaamista ja 

huomioimista.
• Myötätunnon ydin: Minä näen sinut.
• Jokainen voi vaikuttaa asiaan!

Lue lisää ystävänpäivän kampanjakirjeestä ja 
RedNetistä

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  

Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman, p. 020 701 2201  

Haluatko verkkoystävän? 

Ystävätoiminta ottaa uutta suuntaa vanhaa 
unohtamatta. Verkkoystävätoiminta tavoit-
taa ihmiset siellä, missä ei ole perinteistä ys-
tävätoimintaa. Se tarjoaa myös mahdollisuu-
den heille, joille kanssakäyminen verkossa on 
luontevinta.

Toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuoden 
2017 alkupuolella ja vapaaehtoisia tarvitaan 
erilaisiin tehtäviin. Ilmoittaudu mukaan, jos 
olet 18–35-vuotias henkilö ja kiinnostunut va-
paaehtoistyöstä verkossa!  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset  
(sähköpostiin):  
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 020 701 2166,  
matti.hetemaki@punainenristi.fiMiten sinä täydentäisit liimalappuihin aloitettuja lauseita? 
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LYHYESTI

Hanke päättyy, Terhokerhot jatkavat 

Kolmivuotisen Koko Suomi leikkii -hank-
keen aikana Punaisen Ristin osastoihin on 
perustettu noin 150 Terhokerhoa. Kerho-
jen perustamista ovat tukeneet leikkilähe-
tit, joita on ollut yhteensä yksitoista. Vuon-
na 2014 alkanut hanke alkaa nyt päättyä ja 
vuoden vaihteessa osastojen Terhokerhot 
siirtyivät osaksi piirien normaalia ystävätoi-
mintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että kerhoja tukevat tästä lähtien leikkilä-
hettien sijaan piirien omat työntekijät, pää-
asiassa sosiaalipalvelusuunnittelijat.

Uusia kerhoja voi edelleen perustaa
Paikallisesti kerhotoiminta jatkuu hyväksi ha-
vaitulla tavalla ja uusia kerhoja voi perustaa 
entiseen tapaan. Vaatimuksena uuden kerhon 
toiminnalle on osaston tuki ja se, että kerhon 
vastuuhenkilöllä on Punaisen Ristin ystävätoi-
minnan koulutus. 

Nykyiset kerhoissa toimivat ohjaajat voivat 
jatkaa kerhoissa ilman lisäkoulutuksia. Tule-
vaisuudessa Terhokerho-ohjaajan valmiuksia 
saa ystävätoiminnan peruskoulutuksesta ja 
ryhmänohjaajakoulutuksesta. Lisäksi ohjaajat 
saavat käyttöönsä opaskirjan ja internetkou-
lutuksen, joka alkaa keväällä 2017. Terhoker-
ho-ohjaajille ja muille asian parissa työskente-

leville löytyy RedNetissä ystävätoiminnan alta 
omat sivut, jossa on kerhomateriaalia, ohjeita 
ja tietoa koulutuksia.

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 020 701 2166

M
iisa K

aartin
en

 

Terhokerho on tarjonnut kohtaamispaikan isoille ja pienille.

Ensiavun suurleiri KOMIA! kutsuu kaikkia ensi-
avusta kiinnostuneita Kauhavalle 3.–6.8.2017. 
Entistä lentosotakoulua ympäröivät mahta-
vat maastot tarjoavat huikeita elämyksiä: tee-
mapajoja, suurharjoituksia, juhlia ja rentoa yh-
dessä oloa.

Olet lämpimästi tervetullet, olitpa sitten koke-
nut ensiapupäivystäjä, ensiauttaja, lapsi, nuo-
ri tai ensiavusta kiinnostunut aikuinen. Leirille 
mahtuu 600 nopeinta ilmoittautujaa. 

Ilmoittautuminen:  
rednet.punainenristi.fi/komia

Lisätietoja:
Terveydenhuollon suunnittelija  
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126

Ilmoittautuminen KOMIA!-leirille  
on alkanut
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Hiv- ja seksuaaliterveystyön ohjelma on saa-
nut uuden asiantuntijan, lääkäri Mari Lunta-
mon. Punaisen Ristin pitkäaikainen vapaaeh-
toinen ja maailmalla hiv-työtä tehnyt Luntamo 
tulee kehittämään hiv- ja seksuaaliterveyden 
edistämisen koulutuskokonaisuutta noin kuu-
kaudeksi. Koulutuskokonaisuus on suunnat-
tu maahanmuuttajien kanssa toimiville vapaa-
ehtoisille. 

Koulutuksen tarve kartoitettiin viime vuoden 
lopussa ja samalla suunniteltiin koulutusma-
teriaalit. Niitä pilotoidaan alkuvuoden aikana 
toimipisteissä, jotka ovat vielä varmistumassa. 
Pilotoinnin jälkeen alkaa avainvapaaehtoisten 
koulutus ja valtakunnalliseen käyttöön hiv- ja 
seksuaaliterveystyön koulutuskokonaisuus on 
tulossa ensi kevään aikana. Aihe on esillä ke-
säkuussa järjestettävässä yleiskokouksessa 
Helsingissä, jolloin on mahdollisuus tutustua 
tarkemmin koulutuskokonaisuuteen. 

Jatkossa hiv- ja seksuaaliterveystyön vapaa-
ehtoiset voivat pitää koulutuksia esimerkik-
si vastaanottokeskuksissa ja kouluissa. Työ 
on jatkoa Varsinais-Suomen piirin aloittamalle 
terveyden edistämisen koulutuskokonaisuuk-
sien kehittämiselle. 

Lisätietoja:
Hiv- ja seksuaaliterveystyön koordinaattori  
Sanna Rantanen, p.  020 701 2172

Talven ja kevään kuluessa Suomessa tulee 
olemaan uusi haavoittuvassa asemassa ole-
vien ihmisten ryhmä. He ovat niin sanottuja 
paperittomia. 

Ihmisestä tulee paperiton esimerkiksi silloin, 
kun hän on saanut kielteisen turvapaikkapää-
töksen eikä hän enää saa vastaanottopalve-
luita. Osa kielteisen päätöksen saaneista hen-
kilöistä, joita ei voida palauttaa kotimaahansa 
vastoin heidän tahtoaan, jää Suomeen. He jää-
vät usein turvaverkkojen ulkopuolelle. 

Punaisen Ristin piirit ja osastot voivat auttaa 
paperittomia monin tavoin eikä auttaminen ole 
rikos. Osastot voivat tarjota tukea ja turvallisia 

Hiv- ja seksuaaliterveystyön koulutus valtakunnalliseksi 

Osastot voivat tukea paperittomia monin tavoin 

tapaamispaikkoja, joissa voi levähtää. Monet 
toimintamuodot ovat sellaisinaan käyttökelpoi-
sia, kuten kielikerhot, lasten puuhakerhot, har-
rastekerhot ja muu yhteinen tekeminen. Osasto 
voi järjestää ruokajakelua tai antaa muuta ma-
teriaalista apua. 

Paperittomien auttamista ohjaa ydinajatuksem-
me eli Punainen Risti auttaa haavoittuvassa 
asemassa olevia ihmisiä kaikkialla maailmalla. 
Toiminnan määrittelee avun tarve, ei autettavan 
asema tai status. 

Lisätietoja ja toimintavinkkejä saat  
oman piirisi monikulttuurisuustoiminnan 
kehittäjältä.

B
en

i Kö
h
ler
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Punaisen Ristin Lukukuu-kampanja on hyvä ti-
laisuus viritellä yhteistyötä alueenne alakou-
lujen kanssa. Lukukuu yhdistää lukemisen ja 
lahjoittamisen. Mitä enemmän oppilaat luke-
vat, sitä enemmän he auttavat katastrofi- ja 
kriisialueiden heikoimpia. Erityisen hyvin Lu-
kukuu sopii alakouluille, koska se korostaa lu-
kemisen tärkeyttä uuden oppimisessa. Kam-
panjan toteuttaneet luokat saavat kiitokseksi 
Lukukuu-diplomit.

Lukukuun idea on yksinkertainen. Oppilaat lu-
kevat kuukauden aikana vapaa-ajallaan mah-
dollisimman monta kirjaa. He hankkivat lä-
hipiiristään lukukummeja, jotka maksavat 
haluamansa summan jokaisesta luetusta teok-
sesta. Opettajat voivat itse valita Lukukuun 
ajankohdan. Luokka lahjoittaa lukemalla an-
saitsemansa rahat Suomen Punaisen Ristin 
katastrofirahastoon, mistä ne ohjataan tänä 
vuonna Syyriaan. 

Tilaa Lukukuun ilmaiset materiaalit Punaisen 
Ristin verkkokaupasta vähintään kaksi viikkoa 
ennen kampanjan aloittamista. Mene osoittee-
seen punaisenristinkauppa.fi. Klikkaa etusivun 
oikeassa reunassa olevaa vihreää Koulumateri-
aalit-banneria ja valitse Lukukuu-kampanja. 

Lue lisää: punainenristi.fi/lukukuu

Päivätyökeräyksessä eli taksvärkissä oppilaat 
keräävät omalla työllään rahaa Nuorten turva-
taloille Suomessa tai lievittävät lasten hätää 
sodan tai katastrofin keskellä eri puolilla maa-
ilmaa. Tänä vuonna kohteemme on Syyria.

Päivätyökeräyksen järjestäminen on helppoa. 
Oppilas hankkii itselleen työpaikan vaikkapa 
paikallisesta yrityksestä tai sopii työskentele-
vänsä kotona. Opettaja saa Punaiselta Ristil-
tä valmiit toimintaohjeet ja maksuttomat ma-
teriaalit. 

Koulu voi itse päättää keräyksen ajankohdan 
ja Punainen Risti ottaa oppilaille vakuutuksen 
keräyspäivän ajaksi. Päivätyön suositushinta 
on 12 euroa. 

Tilaa Päivätyökeräyksen maksuttomat  
materiaalit Punaisen Ristin verkkokaupasta  
vähintään kaksi viikkoa ennen kampanjan 
aloittamista. Mene osoitteeseen punaisenris-
tinkauppa.fi. Klikkaa etusivun oikeassa reu-
nassa olevaa vihreää Koulumateriaalit-banne-
ria ja valitse Päivätyökeräys.

Lue lisää: punainenristi.fi/paivatyokerays

Lisätietoja: 
Varainhankinnan suunnittelija  
Eeva Arrajoki, p. 020 701 2274  

Tartutaan kirjoihin ja aloitetaan  
Lukukuu 

Oppilaat auttavat omalla työllään 
Päivätyökeräyksessä

AUTAN 
LUKEMALLA!

Ju
lia Vu

o
ri
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EA-3 KURSSI KOKKOLASSA

Ea-3 kurssi merellisissä tunnelmissa 
Tankarissa

Elokuulla astuimme mukavuusalueemme ulko-
puolelle järjestämällä EA-3 kurssin Tankarin saa-
rella, Kokkolassa.

Puitteet olivat ainutlaatuiset ja saivat aikaan 
elämyksiä sekä koko kurssijoukolle, että koulut-
tajille. Tiukan ja tiiviin kurssin ajan paneuduim-
me syventäviin ensiaputaitoihin, johtamiseen, 
viranomaisyhteistyöhön, vesipelastusharjoit-
teluun ja muiden ensiavun käytännön taitojen 
harjoittamiseen. Harjoitukset järjestettiin yh-
teistyössä Kokkolan meripelastusseuran kans-
sa ja lähes kaikissa harjoituksissa oli element-
tinä meri. Tiivin päivän päätteeksi, kun illan 
hämärtyessä kallioilta kiiri kurssilaisten ”Toivo-
taan toivotaan, että joskus luomme toisenlai-
sen maan…” –laulu, tunsivat kouluttajat syvää 
kiitollisuutta mielessään.

Pidennetyn kurssiviikonlopun jälkeen totesim-
me päässeemme mukavuusalueemme sisäpuo-
lelle. Saimme opittujen ja harjoiteltujen tietoja 
ja taitojen lisäksi kotiinviemisiksi ripakopallisen 
uusia ja huikeita kokemuksia, ystäviä ja elämyk-
siä, joilla jaksaa arjessa.

Suurkiitos ihanille kurssilaisille sekä huippukou-
luttajille: Tave, Janne, Arska, Minna & Sami. 

Virve Karling
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SUURONNETTOMUUSHARJOITUS VAAASASSA 

Suuronnettomuusharjoitus Vaasassa 
7.10.2016

Eräänä lokakuisena perjantaiaamuna Vaasan 
lentokentälle oli laskeutumassa normaalilla reit-
tilennollaan Helsingistä Vaasaan oleva ATR-tyy-
pin potkuriturbiinikone. Lento tähän saakka oli 
mennyt suunnitellusti: lähdön safetydemo, len-
non aikaset tarjoilut sekä laskeutumisvalmiste-
lut, niin kuin satoina aiempina lentoina. 

Koneen pyörien ottaessa kiitotiehen, yksi las-
kuteline pettää ja kone osuu asfalttiseen kiito-
tien pintaan. Kipinöitä ja savua….MITEN MINUL-
LE KÄVI? MITEN VIERUSTOVERINI VOI?

Tässä juoni, jolla suuronnettomuusharjoitukses-
sa pelattiin, kun eri alojen viranomaiset harjoit-
telivat yhteistoimintaa suuronnettomuustilan-
teessa toimimista.

Harjoitukseen osallistui viranomaisia eri aloil-
ta, mm. sairaanhoitopiiristä, poliisilta, pelastus-
laitokselta, sosiaalitoimesta, tullista, rajavartio-
laitokselta sekä Finavialta. Lisäksi harjoitukseen 
osallistui eri yhteistyökumppaneita em. toimi-
joilta.

Harjoituksen maalihenkilöinä toimivat Vaa-
san ammattiopisto VAO:n lähihoitaja- ja turval-
lisuusalan opiskelijat opettajiensa johdolla. Po-
tilaita oli kuutisenkymmentä maskeeraamista 
varten ja terminaalissa vielä kolmisenkymmentä 
omaista tai sivullista näyttelevää. 

Maaliryhmän briiffaamisen ja maskeerauksen 
toteutti Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen 
piirin työntekijät Virve, Malla ja Janne.

Harjoitus onnistui mallikkaasti. Varmasti jokai-
nen taho löysi kehitettävää toiminnassaan ja 
sehän on harjoituksen paras anti -Miten voim-
me tehdä asioita vielä paremmin?

Tarkkailijan silmin oli mielenkiintoista nähdä 
eri viranomaisten toimintaa ”sivusta”, kun ei it-
se tarvinnut keskittyä toimimiseen. Sait käyttää 
kaiken energiasi havainnointiin.

Niin, ja kyllähän jokaisessa kunnon harjoituk-
sessa tarvitaan se ”muuttuva tilanne”, tosivaa-
ra. Niin tässäkin, jo ennen itse harjoitusta….

Janne Säilä, the Head Master of make-up :)
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Reissuraportti: ICE-SAR Konferenssi, 
Reykjavik Islanti

Islanti, noin 330 000 asukkaan saarivaltio Poh-
jois-Atlantilla. Upeaa luontoa, karua erämaa-
ta ja valtavia jäätiköitä tulivuorien keskellä. Juuri 
sellainen paikka mitä matkaoppaat ja ohjelmat 
sen kertovatkin olevan. Suurin osa Islantilaisista 
noin 1/3 populaatiosta asuu pääkaupunki Reyk-
javikissa ja sen laitamilla. Pieniä kyliä on siellä 
täällä saaren ympäri kiertävän tien varsilla.
 
Olen tullut nyt kolmatta kertaa Islantiin ja ku-
ten aikaisemminkin ICE-SAR konferenssi on saa-
pumisen syynä. ICE-SAR on Islannin vapaaehtoi-
sen pelastuspalvelun (Landsbjörg) muutaman 
vuoden välein järjestämä kansainvälinen pelas-
tustoiminnan, kadonneiden etsinnän ja siihen 
liittyvä lääketieteellisen osaamisen konferenssi 
joka kerää paikalle osallistujia ympäri maailman. 
Konferenssin aiheet nivoutuvat pelastus- ja et-
sintä tehtävien, isojen katastrofien ja parhaiden 
toimintatapojen jakamisen ympärille. Puhuji-
na on alan kovimpia ammattilaisia ympäri maa-
ilman ja luentojen laatu on erittäin korkea. Is-
lantilaiset ovat onnistuneet vuodesta toiseen 
houkuttelemaan paikalla todella kovan luokan 
tekijöitä ja luennoitsijoita.

Landsbjörg toimii täysin vapaaehtoisvoimin ja 
vastaa Reykjavikin kaupunkia ja Keflavikin len-
tokenttää lukuun ottamatta lähes kaikesta pe-
lastustoiminnasta: tulipalojen sammuttami-
sesta, kadonneiden etsintään ja ensiapuun. 
Mukana on erialojen ammattilaisia yhteen-
sä noin 4800 henkilöä yli 100 pelastusasemalla 
ympäri maan. Lisäksi Landsbjörgillä on kansain-
välisesti toimiva INSARAG klassifioitu raunio-
pelastusryhmä joka on ollut pelastustehtävissä 
mm Haitissa 2010 maanjäristyksen jälkeen.

Itseäni kiinnostivat erityisesti isojen pelastus-
tehtävien johtamiseen liittyvät luennot ja nii-
tä kävin seuraamassa ahkerasti. Muun muassa 
Chris Long Washingtonin osavaltion SAR koor-
dinaattorin luento Oson kaupungin maanvyöry-
mästä ja etsintöjen johtamisesta oli erittäin hy-
vä ja ajatuksia herättävä. Samoin Christopher 
Youngin esitys ”SAR intelligence” jossa käsitel-
tiin kadonneiden etsintää seriffin palveluksessa 
työskentelevän profiloijan näkökulmasta. Kali-
forniassa on otettu käyttöön malli jossa ”erityi-
sen riskin” kadonneiden etsintää osallistuu heti 
alusta saakka kokeneita profiloijia jotka pyrkivät 

M
atti H

autala
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mm henkilön sosiaalisen median kanavia hyväk-
si käyttäen ohjaamaan etsintää oikeaan suun-
taan. Luento oli erittäin kiinnostava ja varmasti 
toimintamalli olisi sovellettavissa Suomessakin.
 
Oman ensihoitajan taustani ajamana erityisen 
mielenkiinnon kohteena oli myös Pariisin terro-
ri-iskujen aikaista ensihoitoa johtaneen lääkärin 
luonto ja hyvän ystäväni Linda Dykesin luennot 
vuoristolääketieteestä ja vammamekanismeista.

Muita mielenkiitoisia luentoja oli mm Chris Lon-
gin pitämät etsinnän johtaminen sekä hyvän 
johtamisen luennot sekä Alexandra Grunovin lu-
ennot pelastuskoirien käytöstä Saksassa.

Oma osuuteni oli tänä vuonna alustaa konfe-
renssi illallisen alkuun keskustelu Euroopan pa-
kolaiskriisistä ja Punaisen Ristin vastaanotto-
keskusten toiminnasta Suomessa. Aihe kirvoitti 
kohtuullisen vilkkaan keskustelun ja erityisesti 
Brittien joukossa kauhisteltiin heidän oman ko-
timaansa toimia ja toimimatta jättämisiä. Pai-
kallisten joukossa suunniteltiin viestin viemistä 
päättäjien korviin ja esityksiä Islannin pakolais-
kiintiöiden nostamiseksi alettiin välittömästi eh-
dottelemaan. Islanti ottaa vuosittain väkilukuun 
suhteutettuna kohtuullisen paljon kiintiöpako-
laisia, noin 120–170.

Konferenssin jälkeen paikalliset vapaaehtoiset 
olivat vielä järjestäneet ”puhumaan uskaltau-
tuneille” safarin Superjeepeillä joita käytetään 

M
atti H

autala

(turistien) pelastustehtävissä erämaassa ja jää-
tiköillä. Tästä upeasta kokemuksesta ohessa 
muutama kuva.

Matti Hautala
Salmirannan vastaanottokeskuksen johtaja

M
atti H

autala
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Kalkussa kajahti

Länsi-Suomen piirin matkalla osoitettiin miel-
tä, ihmeteltiin avustustarvikkeiden seasta 
löytynyttä kiuasta ja tietysti syötiin hyvin.

Piiri järjesti pitkään toivotun vierailun Tampereen 
Kalkussa sijaitsevaan Punaisen Ristin logistiikka-
keskukseen lauantaina 12.11. Matkaan lähdettiin 
aamusta kahdella bussilla, joista toinen startta-
si Jyväskylän ja toinen Seinäjoen aluetoimistolta. 
Matkaan osallistui yhteensä yli neljäkymmentä 
vapaaehtoista ja työntekijää piirin alueelta.

Kalkun logistiikkakeskus ylläpitää Suomen Punai-
sen Ristin kansainvälistä auttamisvalmiutta. Lo-
gistiikkakeskuksessa työskentelee vakituises-
ti kymmenkunta materiaalihankinnan, tekniikan, 
logistiikan ja lääkinnän ammattilaista. Kalkussa 
tehdään katastrofiapu- ja kehitysyhteistyöhank-
keisiin tarvittavat hankinnat, huolehditaan avus-
tustarvikkeiden varastoinnista, pakkauksesta ja 
kuljetuksesta, ylläpidetään katastrofivalmiusyk-
siköitä jatkuvassa lähtövalmiudessa sekä ylläpi-
detään kotimaan valmiusvarastoa katastrofitilan-

Vuonna 2015 Suomen Punainen Risti toimitti huo-
pia, pressuja, telttoja, hygieniapakkauksia, saippuaa 
ja ruokaa 15 maahan yhteensä 1 525 260 kiloa.

Saunateltta ja kiuas odottavat hyllyssä seuraavaa 
matkaansa.

teiden varalle. Logistiikkakeskus huolehtii myös 
avustustarvikkeiden ja katastrofivalmiusyksikkö-
jen välineistön hankinnasta, pakkaamisesta ja 
varastoinnista. Lisäksi keskuksessa säilytetään 
kotimaan äkillisissä katastrofeissa tarvittavia 
avustustarvikkeita.

Kalkussa saimme kuulla toiminnasta kokeneel-
ta työntekijältä, joka tilojen esittelyn lisäksi ker-
toi omakohtaisia ja muilta kuulemiaan tarinoita 
avustusmatkoilta. Saimme muun muassa kuul-
la, että Suomen Punaisen Ristin kenttäsairaalan 
mukana lähtee usein saunateltta, jossa avustus-
työntekijät voivat peseytyä ja rentoutua pitkien 
työpäivien päätteeksi. Monien muiden maiden 
kokeneet avustustyöntekijät osaavat jo odottaa 
tätä henkisesti tärkeää lisätelttaa.

Jyväskylän bussin väki pääsi myös osallistumaan 
kansainväliseen delegaattikoulutukseen maali-
henkilöinä, kun meitä pyydettiin ex tempore esit-
tämään maahanmuuttovastainen mielenilmaus. 
Tämä tapahtui samalla, kun bussi toi koulutetta-
vat logistiikkakeskuksen pihaan. Vapaahehtoiset 
kokoontuivat ryhmänä bussin viereen ja huusivat 
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Logistiikkakeskuksesta lähtee myös paaleittain puhtaita ja hyväkuntoisia vaatteita avustuskohteisiin ympäri 
maailman.

maahanmuuttovastaisia huutoja sekä käyttäytyi-
vät muuten uhkaavasti. Jotkut heittivät bussia jo-
pa lumipalloilla vahvistaakseen aitouden tunnet-
ta. Samalla kouluttajat olivat järjestäneet paikalle 
”uutiskuvaajat” tekemään juttua ja haastattele-
maan mielenosoittajia. Kuvattua materiaalia käy-
tetään myös tulevissa koulutuksissa, joten mat-
kastamme jäi muistojen lisäksi muutakin pysyvää. 
Itse koulutettavat, jotka koostuivat useiden eri 
maiden osallistujista, saivat kuulla vasta seuraa-
vana päivänä, että mielenilmaus oli näytelty.

Kalkun vierailun ohella kävimme myös Kontti –ta-
varatalossa tutustumassa ja tekemässä ostoksia. 
Päivän päätteeksi menimme syömään Myllärit –
ravintolaan, joka sijaitsee kauniissa yli sata vuotta 
vanhassa myllyrakennuksessa Tampereen Tullin-
torin vieressä. Matka oli monelle kauan odotet-
tu ja toisille kertausta aikaisempiin kokemuksiin, 
mutta antoi jokaiselle arvokasta kokemusta ja si-
sältöä yhteen puoleen siitä tärkeästä työstä, jota 
Punainen Risti päivittäin tekee ympäri maailmaa.

Jooel Niittynen



18

TIIMIT ESITTELYSSÄ

Länsi-Suomen piirin tiimit esittelyssä

Kirppistiimissä alarivissä Pekka Annala, Krista 
Kinnunen, Anne Manninen. Takarivissä Kaisa 
Natri, Seija Kalho ja Mari Rajamäki. Tiimiin kuu-
luu lisäksi kameran toiselta puolelta Tero Hintsa.

Ohjelmatiimistä kuvassa Kaisa Tauriainen, Tai-
ja Savolainen, Susanna Kivisalo, Virve Karling, 
Janne Säilä, Jooel Niittynen ja Tave Rautiainen. 
Tiimiin kuuluu lisäksi vuoden alusta valmiuspääl-
likkönä aloittanut Aki Valonen ja Sami Musto-
nen. 
Ohjelmatiimi jakautuu kahdeksi alatiimiksi En-
siavun ja Valmiuden sekä Sosiaalipalveluiden 
asioissa. Jälkimmäiseen kuuluvat edellä mainit-
tujen lisäksi Ystävätoiminnan kehittämisprojek-
tin Erja Salmela ja Anne Pälve sekä Hyvä Elämä, 
Hyvä Mieli –projektin Saija Ylönen.

Vok-tiimiin kuuluvat Tomi Kuosmanen, Juha 
Mäki-Rajala, Pekka Annala, Marika Korhonen, 
Rasul Azizan, Henrik Mujunen, Matti Hautala ja 
Elina Hienola. Tiimiin kuuluu lisäksi kameran toi-
selta puolelta Tero Hintsa.

EA-Koulutustiimiin kuuluvat alarivissä Sari Reini-
kainen, Marja-Liisa Valli, Anne Heiskanen. 
Ylärivissä Janne Säilä, Sirpa Oksanen ja Anne 
Paasonen. Tiimiin kuuluvat lisäksi Sakari Karvo 
ja Minna Sihvo.

Eturivissä Pirjo Simppala, Mervi Laitila, Ulla Tor-
vinen ja Pekka Annala. Takarivissä Anna-Kaisa 
Rinne ja Tuija Salin. Taloustiimiin kuuluu lisäksi 
kameran toiselta puolelta Tero Hintsa.
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Valmiuspäällikkö

Valmiuspäällikönä aloitti 1.1.2017 Aki Valonen.
 
Aki.valonen@punainenristi.fi
040 194 7949

Varautumisen ja valmiuden asiantuntija

Tave Rautiainen siirtyi 1.1.2017 Varautumisen ja 
valmiuden asiantuntijaksi. Tehtäviin kuuluu osas-
tojen valmiuden kehittäminen, kotimaan apu, en-
sihuolto ja keräystoiminnan koordinointi.

Tave.Rautiainen@punainenristi.fi
0400 026 3447

Henkinen tuki ja Ensiauttajat (EVY)

Henkisen tuen ja Ensiauttaja (EVY)-koulutuksen 
vastuuhenkilö piirissä on muuttunut. 
Nykyinen vastuuhenkilö on Janne Säilä, joten roh-
keasti vaan yhteyttä henkisen tuen ja ensiautta-
ja- koulutus asioissa Janneen.

janne.saila@punainenristi.fi
040 535 2118

JÄRJESTÖTOIMINTAA

Henkilöstömuutoksia

Omaishoitajien tukitoiminnan vuoden 2017 ryh-
mät käynnistyvät tammikuun aikana Joutsassa, 
Karstulassa, Konnevedellä, Kivijärvellä, Laukaas-
sa, Saarijärvellä ja Ähtärissä. Tarkemmat tiedot 
toiminnasta ja ryhmistä saat aluetyöntekijältä 
(yhteystiedot alla) sekä https://rednet.punainen-
risti.fi/node/15609.

Omaishoitajien tukitoiminta tarvitsee uusia va-
paaehtoisia tukemaan omaishoitoperheiden jak-
samista. Jos sinä tai joku osastosta olette kiinnos-
tuneita tulemaan mukaan toimintaan, ottakaa 
yhteyttä niin keskustellaan ja mietitään miten 
voisimme tukea paremmin omaishoitajia lähialu-
eillanne.

Sami Mustonen
Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä 
Länsi-Suomen piiri 
Ailakinkatu 5, 40100 JYVÄSKYLÄ
sami.mustonen@punainenristi.fi
040 1602245

Omaishoitajien 
tukitoimintaJärjestötoiminta

Järjestökoulutusta uusille luot-
tamushenkilöille!

Vuonna 2017 Länsi-Suomen piiri aloittaa panos-
tamisen järjestökoulutukseen aivan uudella ta-
valla. Piirin hallitus on hyväksynyt projektin, jonka 
tarkoituksena on tuoda järjestökoulutus kaikille 
osastoille. Alkuvuodesta rekrytoimme tähän kak-
sivuotiseen projektiin työntekijän, jonka tehtävä-
nä on yhdessä järjestöpäällikön sekä koko ohjel-
matiimin kanssa rakentaa sellainen pysyvä malli, 
jonka avulla Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin 
osastot saadaan koulutettua järjestöasioihin. Tär-
keimpänä tavoitteena on mahdollistaa jokaisel-
le osaston hallitukselle sellainen peruskoulutus 
Punaiseen Ristiin sekä hallitustyöskentelyyn, et-
tä he voivat toimia itsenäisesti, mutta tietävät 
myös mistä ja miten hankkia tukea. Tästä pro-
jektista tulee lisää tietoa sekä koulutusten päi-
vämääriä seuraavassa Tässä ja Nytissä tai mah-
dollisuuksien mukaan jo ennen sitä.

Osaston yhteystiedot 
kuntoon!

Muistathan palauttaa J1 ja J2-lomakkeet Jyväsky-
län aluetoimistoon! Mikäli jostain syystä osasto 
ei pysty toimittamaan näitä lomakkeita tai tarvit-
sette lisätietoja, ottakaa rohkeasti yhteyttä jooel.
niittynen@punainenristi.fi tai 040 588 1988.

Kevään tärkeitä päivämääriä

Vuosi 2017 on yleiskokousvuosi ja yleiskokouse-
rikoiset järjestetään kummassakin aluetoimistos-
sa kevään aikana, Seinäjoella lauantaina 25.3. ja 
Jyväskylässä 1.4. 
Piirin vuosikokous järjestään 22.4. Tuurissa. Vuo-
sikokouskutsu ja lista hallituksen erovuoroisista 
jäsenistä sekä aikataulu vaalitoimikunnalle teh-
tävistä esityksistä lähetetään osastoille postitse.

Näistä tilaisuuksista tulee tarkemmat tiedot 
osastoille kevään aikana, mutta laitattehan ne jo 
nyt kalentereihin.



20

YSTÄVÄTOMINTA

Ystävätoiminnan kehittämisprojektin 
kuulumisia

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämis-
projektin aluetyöntekijät tukevat osastojen ys-
tävätoimintaa monin tavoin: tarjoamme ystävä-
toiminnan koulutuksia, teemme osastokäyntejä 
ja autamme esim. markkinoinnissa ja tiedotta-
misessa. 

Ystävätoiminnan koulutukset:

Ystävätoiminnan lyhytkurssi (3 tuntia): 

Lyhytkurssi voidaan järjestää esimerkiksi tilan-
teessa, jossa peruskurssille ei ole saatu riittä-
vää määrää osallistujia. Lyhytkurssi helpottaa 
vapaaehtoisten mukaantuloa ystävätoimintaan 
ja toimii kiinnostuksen herättäjänä. Lyhytkurssi 
toimii myös jo ystäväkurssin käyneiden kertauk-
sena, jos edellisestä koulutuksesta on aikaa.

Ystävävälittäjäkoulutus (6 tuntia): 

On tarkoitettu osastojen vapaaehtoisille, jotka 
toimivat ystävävälityksessä tai aikovat ryhtyä 
ystävävälittäjäksi. Osallistujat saavat ystävävä-
littäjäkansion, jossa on monipuolisesti työkalu-
ja ystävävälitystehtävän hoitamiseen. Olisi hy-
vä, että mahdollisimman monesta osastosta 
löytyisi muutama vapaaehtoinen, jotka kävisi-
vät ystävävälittäjäkoulutuksen. Paikallinen väli-
tysosaaminen edistää sekä ystävävälittäjien et-
tä vapaaehtoisten ystävien jaksamista ja tukee 
osaston ystävätoimintaa.

Ryhmänohjaajakoulutus (6 tuntia):  

Koulutus on tarkoitettu vapaaehtoisille, jotka 
ohjaavat tai alkavat ohjata ystävätoiminnan asi-
akkaille suunnattuja ryhmiä. Ryhmät voivat olla 
suunnattuja ikäihmisille, nuorille tai omaishoi-
tajille. Koulutus ei vaadi aikaisempaa ryhmän-
ohjaajakokemusta, mutta kokeneetkin ohjaajat 
saavat uusia ideoita ryhmien ohjaamiseen.
Laitosystävätoiminnan koulutus (6 tuntia): Kou-
lutuskokonaisuutta voi soveltaa erilaisissa lai-
toksissa tapahtuvaan vapaaehtoistoimintaan. 
Jokainen laitosystäväkoulutus järjestetään yh-
teistyössä paikallisen laitoksen kanssa. Koulu-
tuksessa sovitaan vapaaehtoisten ja laitoksen 
henkilökunnan kesken pelisäännöistä ja käy-
tännöistä.

Ystävätoiminnan alueellisen tuen 
kehittämisprojekti:

Anne Pälve, aluetyöntekijä, Jyväskylä
anne.palve@punainenristi.fi
040 197 1551  

Erja Salmela, aluetyöntekijä, Jyväskylä
erja.salmela@punainenristi.fi
040 771 2183  

Uuraisten osasto muisti syyskokouksessaan 
30.11.16 pitkäaikaisia ystävätoiminnan vapaa-
ehtoisiaan Avun ketju-huivilla ja kiitoksin:

Muistetut ystäväkerhojenvetäjät istumassa vasemmalta 
Liisa Kivelä, Margit Toivola, Irja Seppänen
Takana Aune Rautiainen, Tuomo Pursiainen, Helena Kan-
sanaho, Leena Pursiainen. 
Kuvassa myös sosiaalipalvelusuunnittelija Susanna Kivi-
salo ja lahjat ojentaa osaston puheenjohtaja Mirja Kaar-
tinen.
Kuvasta puuttuvat Salme Puttonen, Paula Hänninen, Anja 
Räsänen ja Marjatta Tourunen. Kuva Tellervo Lehtoranta.

Uuraisissa muistettiin 
ystävätoiminnan 
vapaaehtoisia

Tellervo
 Leh

to
ran

ta
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SOSIAALIPALVELUTOIMINNAN KUULUMISIA

Sosiaalipalvelutoiminnan kuulumisia

Ystävänpäivä Suomessa 30 vuotta 
– ”Nähdään – toisemme”

Suomalainen ystävänpäivä täyttää tänä 
vuonna 30 vuotta ja ylpeänä voimme tode-
ta, että juurikin Suomen Punainen Risti toi 
ystävänpäivän Suomeen tuolloin 1987. Meil-
le Punaisen Ristin toimijoina ystävänpäivä on 
merkittävä mahdollisuus näkyä ja vaikuttaa! 
Tuodaan aktiivisesti esille monipuolista toi-
mintaamme, ystävätoimintaa eri muodois-
saan ja sen merkityksellisyyttä sekä vai-
kuttavuutta inhimillisemmän yhteiskunnan 
puolesta. Puhutaan yksinäisyydestä ja jo-
kaisen roolista sen torjumiseksi!

Ystävätoiminnan materiaali on nyt uusittu ja 
pääpaino viestissä on:

”Nähdään. Vain yhdessä voimme lopettaa 
yksinäisyyden. Varmistetaan, että jokai-
nen saa ystävänpäivänä tilaisuuden ker-
toa toiselle ihmiselle kuulumisensa. Näh-
dään – toisemme.” 

Samalla on uudistettu myös ystävänpäivän 
kampanja- ja tapahtumamateriaali. Olet-
te jo saaneetkin kampanjakirjeen Ystävän-
päivään liittyen ja Rednetistä löytyy lisätie-
toa sekä -aineistoa: rednet.punainenristi.fi/
ystavanpaiva. Saatte uusitun materiaali-
paketin käyttöönne maksutta tilaamalla 
sen osaston verkkotunnuksilla Punaisen 
Ristin verkkokaupasta, www.punaisenris-
tinkauppa.fi. Tilaus tulee tehdä viimeistään 
5.2.2017! Uusi roll-up ja banderolli ovat mak-
sullisia. Niitä löytyy muutama kappale meil-
tä piiritoimistolta lainattavaksi.

Osastokirjeestä löytyy monia erilaisia val-
miita tapahtumamalleja, mutta te tunnet-
te parhaiten oman alueenne ja tiedätte, mi-
kä toimii teillä. Autan mielelläni, joten olkaa 
rohkeasti yhteydessä! Toivoisin myös tietoa 
siitä, minkälaisia tapahtumia olette suunni-
telleet järjestävänne. Toimitaan me Punaisen 
Ristin toimijoina esimerkkinä ihmisten koh-
taamisessa: pienetkin eleet voivat olla toisel-

le ihmiselle merkittävä viesti siitä, että hän 
on tullut nähdyksi! Kohdataan ihmisiä, kut-
sutaan mukaan toimintaan ja tapahtumien 
järjestelyihin, puhutaan ystävätoiminnasta 
ja sen mahdollisuuksista, viedään viestiä yk-
sinäisyyden torjumisesta kaikkien yhteisenä 
asiana. Ystävänpäivän tapahtumat on osas-
tolle hyvä mahdollisuus tiivistää rivejä yli toi-
mialojen ja haastaa koko osaston väki yhdes-
sä toimimaan ja näkymään!
Ystävänpäivän lähettyvillä on myös hyvä 
ajankohta ystävätoiminnan kurssien järjes-
tämiseen. (Ks. Ystävä-projektin kuulumiset) 
Kun puhumme ystävätoiminnan vaikutta-
vuudesta ja jokaisen mahdollisuudesta olla 
omalta osaltaan torjumassa yksinäisyyttä, 
on tärkeää tarjota myös konkreettisia mah-
dollisuuksia tulla mukaan toimintaan!

Alueelliset vapaaehtoisten voima-
varaillat

Olemme suunnitelleet Ystävätoiminnan alu-
eellisen tuen kehittämisprojektin aluetyön-
tekijöiden kanssa, että käynnistämme alku-
vuodesta ystävätoiminnan vapaaehtoisille 
suunnatut alueelliset voimavaraillat yhteis-
työssä osastojen kanssa. Toive voimavarail-
loista on noussut esille osastotapaamisissa 
ja haluamme olla tukemassa teitä osastojen 
ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisia jär-
jestelyissä. Olen teihin yhteydessä asian tii-
moilta lähiaikoina ja toivoisin, että mietitte 
valmiiksi mitkä lähiosastot voisivat luonte-
vasti olla yhdessä ja mikä voisi olla alueella 
sopiva tila tapaamiselle. Autamme voimava-
raillan järjestelyissä ja vedämme illan, mutta 
osastojen tehtäväksi jää tilan hankkiminen 
(siinäkin autamme tarvittaessa) sekä vapaa-
ehtoisten kutsuminen iltaan. Ystävätoimin-
nassa mukana olevat vapaaehtoiset antavat 
jatkuvasti toisille – voimavarailloissa haluam-
me korostaa vapaaehtoisen oman jaksami-
sen merkitystä ja mietimme yhdessä tapoja, 
jolla sitä voi tukea sekä vahvistaa. Tavoittee-
na on voimauttaa ja sitouttaa vapaaehtoisia 
osaston toimintaan. 
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Täyttä elämää eläkkeellä – tapaa-
minen Jyväskylässä 13.12.16
  
Täyttä elämää eläkkeellä-valmennukset ovat 
käynnistyneet Länsi-Suomen piirissä kevääl-
lä 2016. Kaikille avoimia yleisövalmennuksia 
on pidetty Saarijärvellä ja Jyväskylässä. Li-
säksi piirimme alueella on pidetty yksi yri-
tysyhteistyövalmennus Jyväskylässä. Vuo-
den 2017 aikana on tavoitteena järjestää 
valmennuksia myös laajemmin Länsi-Suo-
men piirin alueella. Keväälle on jo sovittuna 
kolme valmennusta Jyväskylään ja yksi val-
mennus Saarijärvelle. Tieto valmennuksis-
ta kiirii vauhdilla eteenpäin ja tällä hetkellä 
esim. Jyväskylän tammikuun valmennus on 
täynnä ja maaliskuun valmennukseen on jo 
osallistujia jonossa. 

Länsi-Suomen piirin alueella on koulutettu-
ja Täyttä elämää eläkkeellä-valmentajia tällä 
hetkellä kuusi. Kokemukset valmennuksista 
ovat olleet erittäin positiivisia niin valmen-
tajilla kuin osallistujillakin. Valmennuksessa 
keskitytään eläkkeelle siirtymiseen liittyvien 
muutosten käsittelemiseen ja itselle tärkei-

Vas. Sosiaalipalvelusuunnittelija Susanna Kivisalo, valmentaja Olli Lehtonen, valmentaja Ritva Nurminen, valmentaja An-
na-Maija Ylönen, Täyttä elämää eläkkeellä-hankkeen projektityöntekijä Merja Joro, valmentaja Paula Kauppinen, Hyvä 
elämä, hyvä mieli-hankkeen projektityöntekijä Saija Ylönen, Jyväskylän osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilö Päivi Pol-
vi ja valmentaja Tuomo Viitaniemi.

siin asioihin ja arvoihin. Lisäksi valmennuk-
sessa annetaan työkaluja hyvinvoinnin – eri-
tyisesti mielen hyvinvoinnin – edistämiseen 
sekä sosiaalisten verkostojen ja uuden mer-
kityksellisen elämänsisällön löytämiseen. 
Uusi hyvää mieltä tuottava elämänsisältö ja 
ihmissuhteet voivat löytyä vaikka vapaaeh-
toistoiminnan parista. Eläkkeelle siirtyvillä on 
osana valmennusta mahdollisuus saada tie-
toa Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnasta 
ja halutessaan tutustua siihen käytännössä.

Voisiko teidän osastonne olla mukana järjes-
tämässä Täyttä elämää eläkkeellä-valmen-
nusta? Ota yhteyttä niin suunnitellaan asi-
aa yhdessä!

Sosiaalipalvelusuunnittelija
Susanna Kivisalo
Puh. 040-1431255
susanna.kivisalo@redcross.fi
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KOKO SUOMI LEIKKII -HANKE

Koko Suomi leikkii -hanke

Suomen Kulttuurirahaston, Punaisen Ristin 
sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton yh-
teinen kolmivuotinen hanke 2014 – 2016. 
Tarkoituksena on ollut luoda sukupolvien 
kohtaamispaikka eli Terhokerho jokaiseen 
Suomen kuntaan. Terhokerho-nimi tulee 
Kulttuurirahaston tunnuksen tammesta ja 
sen terhoista. Keski-Suomessa hankkeen pi-
lottikuntana on ollut Muurame, jossa vapaa-
ehtoiset ovat kiertäneet useammissa pai-
koissa ilahduttamassa lapsia toiminnallisten 
satujen ja tarinoiden kanssa. Nämä Muura-
men Tarinaterhot ovat edelleen voimissaan 
ja vapaaehtoisia on mukana lähes 20.

Länsi-Suomen piirin alueella Keski-Suomes-
sa hankkeen leikkilähettinä toimi Taija Sa-
volainen maaliskuuhun 2016 asti, jolloin 
leikkilähettinä jatkoi Ritva Vallinkoski.  Poh-
janmaalla leikkilähettinä on ollut Anna Gran-
lund. 

Palkattujen leikkilähettien töiden loputtua 
Terhokerhojen ohjaamisesta huolehtivat va-

paaehtoiset leikkilähetit.  Punaisella Ristillä 
leikkilähettien koulutus tulee osaksi ystävä-
toiminnan peruskurssia tai ryhmänohjaaja-
koulutusta. MLL:llä koulutus on oma erilli-
nen kokonaisuutensa. Lisäksi Punaisen Ristin 
Länsi-Suomen piirissä on aloitettu koota ns. 
tapahtumareserviä, jonne voi ilmoittautua 
mukaan esimerkiksi leikkipäivän tapahtumi-
en järjestelyihin.

Terhokerhon aloittamiseen on kehitetty ne-
tissä oleva ”starttisetti”, josta löytyy muun 
muassa Terhokerho- käsikirja ja muita vink-
kejä toiminnan suunnitteluun. Starttisetti 
löytyy osoitteesta kokosuomileikkii.fi. Piirin 
sosiaalipalvelu- ja nuorisotoimen suunnitte-
lijat tukevat vapaaehtoisia leikkilähettejä tar-
vittaessa. Hankkeen aikana lanseerattu val-
takunnallinen leikkipäivä saa myös jatkoa. 

Tärkeitä kohtaamisia 
Terhokerhoissa

- Aivojumppa, erilaiset laululeikit ja ra-
vit, luettelee leikkilähetti Ritva Vallinkoski 
lempileikkejään.
- Lapsille leikkiminen on luontaista, mut-
ta leikki tekee hyvää myös aikuiselle, Rit-
va jatkaa.

Ritva tietää monipuolisesta kokemuksesta, 
että Terhokerhojen toiminnan suunnittelus-
sa on vain mielikuvitus rajana. Hän toimi en-
nen palkkatyötään Huhtasuon Terhokerhon 
vapaaehtoisena ohjaajana.

- Meillä oli Huhtasuon kerhossa muun mu-
assa miniolympialaiset, rollaattoriviesti, 
askartelua, tehtiin ystäväkirjoja ja joulu-
kortteja, leivottiin pipareita ja järjestettiin 
varjoteatteriesitys yhdessä toimintatera-
piaopiskelijoiden kanssa, luettelee Ritva 
kerhon tapahtumia.

Leikkilähetti Ritva Vallinkoski kannustaa myös 

aikuisia leikkimään.

Erja Salm
ela
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Terhokerhot ovat saaneet ihmiset mukulois-
ta mummoihin leikkimään yhdessä ja niistä 
on tullut sukupolvien kohtaamispaikkoja, joi-
hin jokainen on tervetullut. 

- Parasta tässä työssä on ollut nimenomaan 
eri-ikäisten ihmisten kohtaaminen. Välillä on 
ollut ihan tippa linssissä, kun olen saanut 
seurata kuinka mummoilla ja papoilla alkavat 
silmät loistaa lasten seurassa, kertoo Ritva.

Terhokerhoja on perustettu muun muas-
sa palvelutalojen, hoivakotien, päiväkotien, 
MLL:n perhekahviloiden ja koulujen iltapäi-
väkerhojen yhteyteen. Osa kerhoista ko-
koontuu kerran kuukaudessa ja osa useam-
min.

- Esimerkiksi palvelutalojen henkilökunta 
on kertonut, että asukkaat ovat nuortuneet 
melkein silmissä ja piristyneet. Terhokerhon 
kokoontumisia ja pienten jalkojen juoksente-
lua oikein odotetaan, Ritva sanoo.

Vaikka Koko Suomi leikkii - hanke päättyi, 
niin Terhokerhot jatkavat toimintaansa ja 
palkattuja leikkilähettejä odottavat uudet 
haasteet.  

- Leikki jatkuu, Ritva Vallinkoski sanoo hy-
myillen.

Erja Salmela

Terhokerhon aloittamiseen on kehitetty ”starttisetti”, josta löytyy muun muassa Terhokerho- käsikirja ja muita vinkkejä toimin-
nan suunnitteluun. Starttisetti netissä osoitteessa kokosuomileikkii.fi.

Erja Salm
ela
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JARMO OJAJÄRVI

Jarmo Ojajärvi, jämäkkä ja helposti lähestyt-
tävä vapepalaisten ”vääpeli”

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hopeisen an-
siomerkin Jyväskylän Vapepa-foorumissa 
26.11.2016 vastaanottanut alajärveläinen Jarmo 
”Jarski” Ojajärvi on ollut Vapepan toiminnassa 
kahteen eri otteeseen. Ensimmäisen kerran lyhy-
en aikaa 90-luvun loppupuolella ja peruskurssien 
kautta uudelleen 2010 ja tällä taipaleella hän on 
edelleen. Takana on paljon kursseja ja harjoituk-
sia ja tällä hetkellä Ojajärvi toimii Vapepa-johta-
jana, kouluttajana ja vielä hetken aikaa myös val-
miuspäivystäjänä. 

– Pääpainon haluaisin siirtyvän vähitellen koulut-
tamiseen, sillä se on sitä, mistä olen aina pitä-
nyt. Lisäksi tehtävien johtopaikkatyöskentely ja 
yleensä johtaminen on asia, jota haluaisin lähteä 
kehittämään. Valmiuspäivystyksen jätän toistai-
seksi päivätyöni takia, mutta olen kuitenkin rin-
gissä vielä varalla mukana, kertoo itseään säästä-
mätön, monen kurssin ja harjoituksen ”vääpelinä” 
toiminut Ojajärvi.

Kyläturvallisuus lähellä sydäntä

Sen lisäksi, että Ojajärvi toimii aktiivisesti Vape-
passa, on hän mukana muissakin vapaaehtois-
kuvioissa ja kouluttautui juuri kyläturvallisuuden 
puitteissa.

– Jarski on mies parhaasta päästä, hän näkee ai-
na asioiden kokonaiskuvan ja tietää miten asioita 
pitää viedä eteenpäin niin, että asiat ihan oikeasti 
myös etenevät, kertoo Päivi Kultalahti, joka toi-
mii Ojajärven kanssa Etelä-Pohjanmaan Leader-
ryhmien Kylille-hankkeen ohjausryhmässä.

Ojajärvi toimii myöskin Meidän turvallinen kylä 
-kouluttajana ja Kultalahti toivookin, että kylät 
tilaisivat kaikille tarpeellista koulutuspäivää tie-
noolleen vaikka useamman kylän yhteistyönä.

Vapepalaisen resepti

Pyyteetön halu auttaa, oikea asenne, halu kehit-
tyä ja kouluttautua, siinä ovat Ojajärven mielestä 
tärkeimmät vapepalaisen ominaisuudet.

– Hälytykset tulevat silloin kun tulevat – ja silloin 
mennään kun tarvitaan. Silti, tämä on vapaaeh-
toistyötä ja jos siltä tuntuu, niin on pystyttävä 
myös sanomaan ei, hän muistuttaa.

Ojajärvi itse toimii hyvänä esikuvana uusille vape-
palaisille, mutta tyypillisen järviseutulaisen luon-
teenlaadun omaavana, ei halua omista saavutuk-
sistaan kylillä huudella. Silti, tosipaikan tullen ja 
aina kun tarve vaatii, taustalta puskeva pohja-
laisuus tekee hänestä jämäkän ja päämäärätie-
toisen johtajan, joka seisoo varmasti ja loppuun 
saakka sanojensa takana.

Kristallipallossa Ojajärvi mielellään näkisi riittä-
viä taloudellisia resursseja Vapepan koulutusten 
ja harjoitusten lisäämiseksi ja toivoo suunnitel-
mallista toimintaa siten, että hyvän yhteishen-
gen vallitessa voisi toimintaa kehittää.

Lopuksi Ojajärvi haluaa välittää kiitoksen saamas-
taan huomionosoituksesta ja toteaa:
– Iloitsen vilpittömästi jokaisesta, joka on suurella 
sydämellä mukana Vapepan toiminnassa. En ha-
lua, että tulisi koskaan mitään, mikä aiheuttai-
si säröjä toimijoiden välillä. Tämän joukon kans-
sa nyt on helppo toimia, kun voi luottaa jokaisen 
tekevän, mitä sovitaan. Teitä – meitä kaikkia tar-
vitaan hädän hetkellä!

Eija Pippola
Pohjanmaan Vapepa

Jarmo Ojajärvi koulutustehtävissä.
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Laulaisin sinulle lempeitä lauluja 

Sain kutsun Jyväskylän Huoneteatterin ohjelmistossa olevan Laulaisin sinulle lempeitä 
lauluja –esityksen ensi-iltaan sekä samalla pyynnön kertoa lyhyesti väliajalla Punaisen 
Ristin ystävätoiminnasta. Esitystä katsoessani ajattelin useasti teitä vapaaehtoiset 
ystävät. Kuinka tärkeää onkaan antamanne aika toiselle ihmiselle.

Laulaisin sinulle lempeitä lauluja on kaunis ja vaikuttava kertomus kahden erilaisen
naisen ystävyydestä. Pienessä kylässä kummajaisena pidetty iäkäs Astrid ja keski-
ikäinen kirjailija kohtaavat erakkoudesta ja erilaisuudestaan huolimatta. Lettujen ja 
mansikkahillon äärellä he löytävät lohdun ja sielunkumppanuuden. Esityksessä välittyy
se, mitä moni ihminen on tuntenut: muistojen kipeys, yksinäisyyden paino ja 
ystävyyden voima.

Kiitos Huoneteatterille yhteistyöstä sekä
mahdollisuudesta kertoa lyhyesti väliajalla
Punaisen Ristin ystävätoiminnasta.
Esityksiä on vielä muutamia jäljellä vuoden 
2017 puolella – suosittelen sitä lämpimästi.

Teksti: Anne Pälve
Kuvat: Raili Kivelä
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Jyväskylän aluetoimisto
Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä
p. 020 701 2840, f. 020 701 2841
lansisuomi.jyvaskyla@punainenristi.fi

Seinäjoen aluetoimisto
PL 35, Laturitie 2, 60511 Hyllykallio
p. 020 701 2830, f. 06 423 1090
lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi

Annala Pekka, 0400 263 559
toiminnanjohtaja
Hintsa Tero, 040 512 1726
apulaistoiminnanjohtaja
Heiskanen Anne, 0400 775 479
ensiapukoulutuksen päällikkö
Niittynen Jooel, 040 588 1988
järjestöpäällikkö
Karling Virve, 0400 261 004
terveydenhuollon suunnittelija
Karvo Sakari, 040 569 3390
kurssisihteeri
Kivisalo Susanna, 040 143 1255
Sosiaalipalveluiden asiantuntija
Oksanen Sirpa, 045 638 7477
toimistosihteeri
Valonen Aki, 040 194 7949
Valmiuspäällikkö
Rautiainen Tave, 0400 263 447
Varautumisen ja valmiuden asiantuntija
Savolainen Taija, 040 579 2771
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Säilä Janne, 040 535 2118
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, 
Henkinen tuki ja Ensiauttajat (EVY) vastuuhenkilö
Tauriainen Kaisa, 040 538 9892
nuorisotoiminnan suunnittelija
Torvinen Ulla, 040 658 8399
Taloussihteeri
Laitila Mervi, 044 420 5470
Reskontranhoitaja
Salin Tuija, 040 147 7200
Toimistosihteeri
Rinne Anna-Kaisa, 040 868 1708
Palkanlaskija
Pirjo Simppala, 040 665 9969
Kirjanpitäjä

Omaishoitajien tukitoiminta
Sami Mustonen, 040 160 2245

Asenteella Ammattiin -projekti
Natri Kaisa, 0400 380 657
projektikoordinaattori
Moilanen Mari 
projektityöntekijä
Kalho Seija, 0400 380 658
toimialapäällikkö

Ystävätoiminnan kehitysprojekti
Pälve Anne, aluetyöntekijä, 040 197 1551
Salmela Erja, aluetyöntekijä, 040 7712 183

SPR-Kirppis

Avoinna: ma-pe 10.00-18.00, la 10.00-15.00

Kirrinpolku 5, 40270 Palokka, 040 146 0641

Ahjokatu 10, 40320 Jyväskylä, 040 145 8807

Isännäntie 1 G, 40740 Jyväskylä

Koskentie 9, 42100 Jämsä, 040 832 5446

Keuruuntie 10, 42700 Keuruu, 040 593 7953

 • Kalho Seija, toimialapäällikkö
    0400 380 658

Keskustie 6, 43500 Karstula, 040 180 4693

Laturitie 2, 60510 Hyllykallio, 06 412 8549

Kalevankatu 18, 60100 Seinäjoki, 06 414 4066

 • Rajamäki Mari, toimialapäällikkö
    040 524 4009

Pajalantie 2, 68100 Himanka, 040 151 3486

Vaunumiehenkatu 4 B, 67100 Kokkola, 040 552 1298

Leppäojantie 7, Kannus, 0400 882 019

 • Kinnunen Krista, toimialapäällikkö
    040 552 1756

Klemetinkatu 17, 65100 Vaasa, 06 317 2700

 • Kinnunen Krista, toimialapäällikkö
    040 518 9745

Plus-Pisteet (avoinna ti 17.00-19.00) 

Jyväskylä, Ailakinkatu 5, 040 583 3054
 • Reinikainen Sari

Seinäjoki, Laturitie 2, (Hyllykallio), 06 414 8555
 • Säilä Janne, 040 535 2118

Kaikkien sähköpostit - ellei toisin mainita
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

LÄNSI-SUOMEN PIIRI YHTEYSTIEDOT


