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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Inka Kovanen, 020 701 2223, inka.kovanen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: Länsi-Suomen piirin henkilökunta   Taitto: Sakari Karvo

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

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

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

Eihän unohdeta Nepalia!

Olen alun perin kotoisin Nepalista ja asunut 
Suomessa lähes 11 vuotta. Nepalin maanjäris-
tyskatastrofi 25.4.2015 kosketti syvästi koko 
Suomen nepalilaista yhteisöä. Moni Suomessa 
asuva nepalilainen menetti järistyksessä per-
heenjäseniään tai kotitalonsa.

Suomen nepalilainen yhteisö alkoi heti järis-
tyksen jälkeen miettiä, mitä voisimme teh-
dä auttaaksemme kotimaatamme. Otin välit-
tömästi yhteyttä Suomen Punaiseen Ristiin ja 
saimme keräyslippaat jo järistyksen jälkeisenä 
päivänä sunnuntaina 26.4. Yli 300 nepalilaista 
oli mukana keräämässä ympäri Suomea seu-
raavien kahden viikon aikana.

Keräyksen aikana huomasin, kuinka hyvin suo-
malaiset pystyivät eläytymään nepalilaisten 
tilanteeseen ja kuinka auttavaisia he ovat. Ne-
palilaiselle yhteisölle on ollut myös henkisesti 
hyvin tärkeää, että olemme pystyneet teke-
mään jotain maamme ja kansamme hyväksi, 
vaikka asumme kaukana Suomessa. 

Pyydän myös kaikkia Punaisen Ristin vapaaeh-
toisia osallistumaan Nälkäpäivä-keräykseen. 
Katastrofirahastolla on suuri merkitys, sillä sen 
avulla voidaan lähettää apua heti kun Nepalin 
kaltainen maanjäristys tai muu katastrofi ta-
pahtuu. 

Nepalissa apua tarvitaan vielä pitkään, jälleen-
rakennus tulee kestämään vuosia. Kiitän suo-
malaisia ja toivon, että Nepalia ei unohdeta. 

Bijay Baniya
vapaaehtoinen
lipaskerääjä, 
toimitusjohtaja

Auttamisen halu on tarttuvaa

Nepalin maanjäristyksestä oli kulunut vain 
muutamia tunteja, kun tuhojen laajuus alkoi 
paljastua. Ensimmäiset lipaskerääjät jalkautui-
vat Suomessa kaduille jo seuraavana päivä-
nä. Paikan päällä apu pitää saada perille usein 
vielä tätäkin nopeammin, ja juuri siihen Nälkä-
päivänä kerättäviä varoja tarvitaan. Katastrofi-
varojen turvin pystyimme aloittamaan maanjä-
ristyksen uhrien auttamisen lähes välittömästi.  

Katastrofirahaston avulla toimimme nopeas-
ti myös Suomessa. Annamme henkistä tukea 
onnettomuuksien uhreille ja autamme esimer-
kiksi tulipalossa äkillisesti kotinsa menettänei-
tä perheitä. 

Nälkäpäivä sai alkunsa 35 vuotta sitten yhdes-
tä rohkeasta ideasta. Vaikka moni epäili idean 
toimivuutta, Pälkäneen osasto lähti ennakko-
luulottomasti ja yksissä tuumin toteuttamaan 
sitä vapaaehtoisen Mailis Korhosen johdolla. 
Nyt se idea on tuhansien suomalaisten tapa 
auttaa. Auttamisen halu on tarttuvaa. Tänäkin 
vuonna Nälkäpäivä on monelle ensimmäinen 
kosketus auttamisen maailmaan. Huolehdi-
taan yhdessä siitä, että kaikki pääsevät mu-
kaan.

Ilpo Kiiskinen
viestintäjohtaja
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PÄÄKIRJOITUS  14.8.2015

Lomat on pidetty, säät eivät tällä kertaa suosineet, mutta odotuksessa on kaunis syksy.
Piiritoimiston henkilökunta on pitänyt ensimmäisen viikkopalaverin, jokaisella tuntui 
olevan rasat täynnä virtaa syksyn tulevia koitoksia varten.

Kesä on ollut monelle ensiapuryhmälle työntäyteistä aikaa päivystyksissä. Tämä on to-
della tärkeä ja näkyvä osa Punaisen Ristin toimintaa kesäaikana. Kesän vakavin ja vaati-
vin tilanne koettiin Power Truck Show tapahtumassa Kauhavalla, jossa monsterautosta 
hypyn alastulon jälkeen etupyörä irtosi ja jatkoi matkaa yleisön joukkoon. Onnettomuu-
dessa loukkaantui vakavasti kaksi ihmistä. Neljä ihmistä vietiin keskussairaalaan. 

Päivystämässä ollut Kauhavan osaston ensiapuryhmä selvisi tilanteesta loistavasti.
Ensiapuryhmä on saanut paljon kiitosta toiminnastaan onnettomuustilanteen hoidosta 
lääkintähenkilökunnalta ja viranomaisilta. Tämä tilanne vahvisti entisestään koulutuk-
sen ja harjoitusten merkitystä ensiapuryhmissä ennakoimattomien tilanteiden hoita-
miseksi. Toivon, että jokaisessa ensiapuryhmässä keskustellaan syksyn aikana kou-
lutuksen ja harjoitusten merkityksestä. Ensiapuryhmät ovat merkittävä osa järjestön 
toimintavalmiutta.

Spärrä Äksön kesäleiri Alavudella onnistui hienosti. Leirillä oli mukana 40 leiriläistä ja 25 
ohjaajaa. Tämän innoituksen myötä jatkamme edelleen nuorisotoiminnan vahvistamista 
ja kehittämistä piirimme alueella.

Jäsenhankinta jatkuu edelleen suotuisissa merkeissä Länsi-Suomen piirissä. Edellisessä 
lehdessä kerroin, että uusia jäseniä on saatu 528. Tämän hetken tilanne (30.6.) meidän 
piirissä on 758 uutta jäsentä. Koko maassa uusia jäseniä on saatu 3 729. Jäsenmäärä 
meillä on tällä hetkellä yhteensä 9 966. Nyt otamme loppukirin, 10 000 jäsenen raja pi-
tää saada rikki. Toivon, että jokainen osasto on mukana näissä talkoissa. Loppuvuodes-
ta meillä ei ole yhtään osastoa nollakerhossa uusien jäsenten osalta.

Tällä hetkellä ajankohtainen aihe on turvapaikan hakijoiden määrän merkittävä kasvu.
Maahanmuuttovirasto on lisännyt heinäkuun alkuun mennessä vastaanottokeskusten 
majoituskapasiteettia. Alkukesän ennusteissa varauduttiin 8000 uuden turvapaikanha-
kijan vastaanottamiseen. Hakijoiden määrä tulee edelleen kasvamaan. Länsi-Suomen 
piiri on omalta osaltaan kartoittanut vastaanottokeskuksen mahdollista perustamista. 
Neuvottelut ovat käynnissä Maahanmuuttoviraston kanssa. 

Nälkäpäivä tulee myös tänä syksynä, joten aloitetaan valmistautuminen keräyksen 
mahdollisimman pian. Pääpaino kannatta edelleen pitää kerääjien hankinnassa, koska 
sillä pystymme takaamaan hyvän keräystuloksen. 

Näillä mennään kohti syksyä iloisin mielin!

Terveisin
Pekka Annala
Toiminnanjohtaja

Kaunista syksyä odotellessa
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NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

Kerääminen on hauskaa – kerro se kaverille! 

Lipaskerääminen on hauskaa, eikä se vaadi 
paljon aikaa. Tätä mieltä on 95 % lipas- 
keräykseen osallistuneista. Harva kuiten-
kaan tulee ajatelleeksi, että voisi olla lois-
tava lipaskerääjä, ellei kukaan pyydä häntä 
mukaan. 

Kysyimme Kaarinasta ja Kajaanista muutamia 
vinkkejä kerääjärekrytointiin ja kerääjien pitä-
miseen mukana toiminnassa Nälkäpäivän jäl-
keenkin. 

Miten kerääjiä saa parhaiten
mukaan Nälkäpäivään?  

Kaarinan osaston keräysjohtajan Esko Viher-
vän mukaan lehti-ilmoitukset ovat tärkeitä, 
mutta ne poikivat harvoin paljon kerääjiä. Vi-
hervän mukaan paras keino kerääjärekrytoin-
tiin ovat henkilökohtaiset kontaktit. 

– Osastollamme on hyvin aktiivinen ystäväryh-
mä, ja ystävät ovat olleet kiitettävästi mukana 
keräyksissä. Osaston aktiivit kyselevät omas-
ta työyhteisöstään innokkaita kerääjiä, toinen 

hyvä kohderyhmä ovat tuttavat ja ystävät. Itse 
olen saanut jopa oman parturini mukaan ke-
räämään!

Esko Vihervä korostaa myös näkyvyyden mer-
kitystä.

– Olemme osastona mukana useissa Kaarinan 
alueen tapahtumissa, kuten iltatorilla ja pai-
kallisten yrittäjien tempauksissa. Mielestäni 
näkyvillä oleminen sekä keräyksistä ja toimin-
nasta puhuminen mahdollisimman monipuoli-
selle asiakaskunnalle on paras tapa saada mu-
kaan toimijoita.

Miten varmistetaan, että kerääjät jatkavat 
Nälkäpäivän jälkeenkin? 

Kajaanin osaston puheenjohtaja Pirjo Kon-
tio kertoo soittavansa saman tien jokaiselle, 
joka ilmoittautuu netin kautta vapaaehtoiseksi 
ja sopivansa tämän kanssa tapaamisen osas-
ton tiloihin. 

– Siinä sitten nokakkain jutellaan siitä, mikä 
toimintamuoto hänelle parhaiten sopisi. Näin 
tehdään myös kerääjäksi ilmoittautuneille. 
Monta kertaa käy niin, että kun kerron mitä 
kaikkea osastossamme tehdään, hän on kerää-
misen lisäksi saattanut lähteä mukaan myös 
kansainväliseen klubiin tai ystävätoimintaan. 

Kontion kokemuksen mukaan kerääminen toi-
mii eräänlaisena porkkanana, koska siihen on 
helppo lähteä mukaan.

– Kaikki eivät tietenkään jää mukaan pitkäk-
si aikaa ja sanonkin aina, että käykäähän ensin 
katsomassa ja kokeilemassa millaista toiminta 
on. Heti ei tarvitse sitoutua, Kontio muistuttaa. 

Oulun piirin osastoissa on jo vuosien ajan jär-
jestetty kaksi kertaa vuodessa ”Verkot vesille 
- mukaan toimintaan” -ilta. 

Illan ideana on soittaa kaikille viimeisen puo-
len vuoden aikana osaston jäseneksi liittyneil-
le ja kertoa heille harrastusmahdollisuuksis-
ta osastossa. Toinen ilta on yleensä syksyllä, 
vähän ennen Nälkäpäivää, jolloin toimintaa on 
helppo tulla kokeilemaan.
 

Näin toteutat Verkot vesille -illan
osastossasi:

1. Kootkaa osaston hallitus ja toimintaryhmän 
 vetäjät yhteen ideoimaan soittokierrosta.

 2. Tehkää yhdessä koonti osaston toiminta-
 ryhmistä, kokoontumisajoista ja ryhmien 
 vetäjien yhteystiedoista.

3. Kootkaa lista tulevista tapahtumista ja 
 koulutuksista.
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Verkot vesille -ilta kutsuu jäsenet ja vapaaehtoiset
mukaan toimintaan 
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Tapahtumakalenterin käyttöön
helpotusta

Keskustoimisto on tehnyt tänä vuonna jokai-
selle osastolle oman perusilmoituksen nettiin  
Nälkäpäivän tapahtumakalenteriin. Se löytyy 
osoitteesta: nälkäpäivä.fi/tapahtumat. 
Tapahtumakalenteriin tallennetut tapahtumat 
näkyvät sekä osaston omilla sivuilla että  
Nälkäpäivä.fi-sivulla.

Valmiiksi syötetyssä ilmoituksessa mainitaan 
osaston keräysjohtajan yhteystiedot, jotta va-
paaehtoiseksi haluava voi olla häneen suo-
raan yhteydessä.

Vaikka tapahtuma on osittain valmiiksi syötet-
ty, jokaisen osaston pitäisi itse:

• tarkastaa, että valmiit tiedot ovat oikein

• täydentää ilmoitusta ja lisätä ilmoitukseen  
 oman osaston erikoisjutut, kuten tapahtu- 
 mat, tempaukset ja muut lisätiedot

• luoda kokonaan uusi ilmoitus, jos osasto
 tekee jotain lipaskeräyspäivien (17.–19.9.) 
 ulkopuolella. Esimerkiksi silloin, jos osasto 
 järjestää vaikkapa Nälkäpäivä-infoillan
 uusille aktiiveille ennen lipaskeräystä tai 
 konsertin lipaskeräyksen jälkeen jne.

Näkyvyyttä Nälkäpäivälle
sosiaalisessa mediassa  

Mitä useammin ihminen törmää Nälkäpäivän 
viesteihin sosiaalisessa mediassa, sitä toden-
näköisemmin hän innostuu ilmoittautumaan 
lipaskerääjäksi tai lahjoittamaan.

Jakakaa Punaisen Ristin Facebook-sivujen päi-
vityksiä ja käyttäkää Nälkäpäivää varten tehty-
jä kampanjamateriaaleja omissa kanavissanne. 

Tiedotepohjat medialle ja muita viestintä- 
vinkkejä löytyy lisää RedNetin Nälkäpäivä-
ryhmästä. Ryhmä on hyödyllinen kaikille, 
jotka järjestävät Nälkäpäivää.

Olethan jo liittynyt ryhmään?

NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

4. Sopikaa, mikä porukka hoitaa soittamisen. 
 Ennakkoon on hyvä sopia puhelinkorvaus-
 käytännöistä. Jäsenlistan saatte tarvittaes-
 sa piiristä. 

5.  Laskekaa verkot vesille.

6.  Lähestykää lapsia ja osaston alle 18-
 vuotiaita nuorisojäseniä kirjeellä.

Myös RedNetistä löytyy vinkkejä kerääjä- 
rekrytointiin:

• Muokattava ilmoitus esimerkiksi kirjastoon 
 tai kauppaan vietäväksi.

• Muokattava lappunen, joita voi jakaa vilkka-
 illa paikoilla tai jättää pino vaikka kirjastoon.

• Muistakaa myös kerääjäkutsukarkit, sekä 
 pienet kerääjäkutsusydämet, joita voi jättää 
 löydettäväksi sinne tänne julkisiin tiloihin.

Ihmiset tunnistavat Nälkäpäivän, jos me kaikki 
viestimme samoilla sanomilla ja kuvilla! 

Sosiaalisen median jakokuvat ja ohjeet löydät 
RedNetistä: Tieto ja taito –> Nälkäpäivä –> 
Viestintä 

Aloittakaa viestintä hyvissä ajoin

Lisätietoja:
Tiedottaja 
Anna Vuorinen, 020 701 2224, 
anna.vuorinen@punainenristi.fi

Nälkäpäivä kiinnostaa mediaa. Kertokaa toimittajille hyvissä ajoin, mitä paikkakunnallanne
tapahtuu. Varmistakaa myös, että tietoa keräyksestä on sekä osaston RedNet-sivuilla että 
sosiaalisessa mediassa. 
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Nälkäpäivä pitää keräyskoneiston terässä

Kun Punaisen Ristin keräyskoneisto kerran 
vuodessa huolletaan, pysyy se toiminta- 
kunnossa myös yllättävissä tilanteissa. 

Kun Nepaliin iski maanjäristys lauantaina 25. 
huhtikuuta 2015, avun tarve oli valtava mutta 
ei yllättävä. Maanjäristystä oli osattu odottaa 
jo vuosia, ja Nepalin Punainen Risti oli koulut-
tanut vapaaehtoisia toimimaan katastrofi- 
tilanteissa. Jo samana päivänä kun maanjäris-
tys tapahtui, olivat vapaaehtoiset etsimässä 
ihmisiä raunioista sekä antamassa ensiapua 
loukkaantuneille. Pian sen jälkeen vapaaehtoi-
set alkoivat rakentaa vessoja ja jakaa avustus-
tarvikkeita. 

Kyse on valmiudesta. Sitä on myös Suomes-
sa rakennettu. Kun maa järisi Nepalissa, alkoi 
myös Suomessa tapahtua. Savo-Karjalan piirin 
valmiuspäällikön Ville-Petteri Pulkkisen mu-
kaan nopean toiminnan mahdollistaa tehokas 
hälytysjärjestelmä. 

– Keskustoimisto ilmoitti hätäapukeräyksen 
käynnistämisestä klo 10.50. Kymmenen mi-
nuuttia myöhemmin tieto oli saavuttanut Sa-
vo-Karjalan joka ainoan osaston puheenjohta-

jan, varapuheenjohtajan, sihteerin, kotimaan 
avun yhteyshenkilön ja keräysjohtajan. Osas-
tot hälytettiin tehokkaasti tekstiviestillä, ja en-
simmäinen kerääjä saatiin liikkeelle klo 11.30. 
Aika reipasta toimintaa vai mitä?, toteaa Pulk-
kinen. 

Näin nopea toiminta ei olisi mahdollista ilman 
Nälkäpäivää. Kun Punaisen Ristin keräys- 
koneisto kerran vuodessa öljytään ja huolle-
taan, pysyy se toimintakunnossa myös yllättä-
vissä tilanteissa.

Valmiudessa on pohjimmiltaan kyse kyvystä 
toimia. – Kyky muodostuu siitä, että meillä on 
koulutettuja ihmisiä, jotka osaavat tehtävän-
sä ja jotka saamme nopeasti liikkeelle. Meidän 
pitää rakentaa omaa valmiuttamme riippu-
matta siitä, onko tavoitteena vastata viran-
omaisen antamiin tehtäviin vai turvata oman 
toiminnan jatkuvuutta Nälkäpäivän avulla, 
Pulkkinen sanoo.  

Tehtävät kannattaa käydä läpi
ennen Nälkäpäivää

Nälkäpäivä on hyvä mahdollisuus kehittää Pu-
naisen Ristin valmiutta järjestönä. Jokaisessa 
osastossa kannattaa ennen Nälkäpäivää käy-
dä läpi tehtävien määrittely, vastuuhenkilöi-
den nimeäminen, ryhmien kokoaminen ja kou-
luttaminen, taktinen suunnittelu sekä toiminta 
ja toiminnan aikainen huolto. Jokaisen osaston 
kannattaa toisin sanoen laatia keräyssuun- 
nitelma. 

Nepalin kaltaiset hätäapukeräykset testaavat 
valmiutta. Pyyntö keräyksen aloittamisesta tu-
lee nopeasti, ja tavoitteena on reagoida siihen 
mahdollisimman nopeasti. Suurin kompastus-
kivi on tavoitettavuus. Kuinka saamme kiinni 
juuri ne vapaaehtoiset, jotka saavat homman 
rullaamaan. Onhan kaikkien avainvapaaehtois-
ten yhteystiedot toimitettu piiriin tallennetta-
vaksi? Onhan aiempien lipaskerääjien tiedot 
toimitettu piiriin tallennettavaksi, jotta heille 
voidaan lähettää keräyskutsu? Onhan Punai-
sen Ristin tapahtumakalenteriin syötetty tie-
to siitä, miten kerääjäksi voi tulla juuri teidän 
paikkakunnallanne? Ja ennen kaikkea – ovat-
han keräysvälineet varmasti kunnossa? 

Kaikkea tätä harjoittelemme taas syyskuussa, 
kun 35. Nälkäpäivä koittaa.

NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015
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Muutama vinkki,
miten tilanteeseen voi varautua:

• Ilmoita keräyksestä etukäteen ja 
 pyydä varaamaan käteistä.

• Tilaa verkkokaupasta katastrofirahas-
 ton pikkuesitteitä ja anna sellainen 
 kaikille, joilla ei ole käteistä. Esittees
 tä löytyvät kaikki lahjoitustavat lah
 joituspuhelimesta tilinumeroon, sekä 
 Mobile Pay –lahjoitusnumeroon.

• Pohdi, olisiko iZettle-kortinlukija 
 osastossanne tarpeellinen. Ainakin 
 keräyspisteessä voisi olla yksi iZettle, 
 jolla korttilahjoitukset hoituvat käte-
 västi. 

• Järjestä myyjäiset. Silloin ihmiset usein 
 hoksaavat varautua käteisellä. 

• Kerää pankkiautomaatin lähellä, jos 
 mahdollista.

Anteeksi, mutta minulla ei ole yhtään käteistä...
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Pikkuruinen Hiittisten osasto tekee joka vuo-
si hyvän keräystuloksen jakamalla lahjoitus-
pyyntökirjeitä postilaatikoihin.
 
Tänä vuonna olemmekin tehneet valmiin kir-
jepohjan, johon tarvitsee vain lisätä osaston 
nimi allekirjoitukseksi sekä osaston Nälkäpäi-
vä-viite, jolloin kaikki lahjoitukset ohjautuvat 
suoraan osaston Nälkäpäivä-tulokseen.

Kirjeiden jakaminen on hyvä tapa osallistua 
myös lipaskeräämistä vieroksuville. Tulostami-
seen kannattaa pyytää apua vaikkapa paikalli-
selta yritykseltä.

Kirjepohja löytyy Rednetistä: Tieto ja taito –> 
Nälkäpäivä –> Keräyksen järjestäminen –> 
Lahjoittaminen ilman käteistä

Lisätietoja:
Varainhankinnan suunnittelija 
Mia Ekström-Huttunen, 020 701 2193, 
mia.ekstrom-huttunen@punainenristi.fi

Jakakaa lahjoituspyyntökirjeitä 
postiluukkuihin

NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

Jokainen lipaskerääjä on kuullut tämän 
pahoittelun useammin kuin kerran.

iZettle-kortinlukijan avulla korttilahjoitukset hoituvat näp-
pärästi. Kortinlukijan lisäksi tarvitaan kännykkä tai tablet-
titietokone, jossa on nettiyhteys. 

iZettle on helppo käyttää

iZettle-kortinlukija ja sovellus on helppo tapa 
vastaanottaa korttimaksuja. Kortinlukija tarvit-
see kaverikseen vain yhteensopivan kännykän 
tai tablettitietokoneen, jossa on nettiyhteys ja 
iZettle-sovellus ladattuna.

Ehdit vielä hyvin hankkia iZettle lukulaitteen 
Nälkäpäivä-keräystä varten ja/tai avata osas-
tollesi oman iZettle-tilin. Omaa tiliä voi käyt-
tää korttimaksujen vastaanottoon myös osas- 
ton tapahtumissa tai vaikkapa joulumyyjäisissä.

Tilin avaamisesta ei koidu mitään kustannuk-
sia. Maksupalkkio 1,75 % peritään ainoastaan 
toteutuneista maksuista.

Käy tutustumassa palveluun www.izettle.fi tai 
ota yhteyttä ja saat ohjeet käyttöönottoa varten:  

Varainhankinnan koordinaattori 
Tiina Kirves, 020 701 2216,
tiina.kirves@punainenristi.fi 
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NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

Koulut mukaan – tuotto nousuun! 

Jos osastosi alueella on niin monta koulua, 
ettet ehdi ottaa jokaiseen yhteyttä, kannat-
taa ainakin yksi alakoulu hoitaa hyvin. Hert-
toniemen osasto Helsingissä tekee yh-
teistyötä kahden koulun kanssa. Osaston 
keräysjohtajan Kalle Valkaman mukaan hom-
ma sujuu omalla painollaan ensimmäisen ker-
ran jälkeen. 

Osasto on kouluihin ensimmäisen kerran
yhteydessä toukokuun lopulla. Elokuussa so-
vitaan yksityiskohdista vastaavan opettajan 
kanssa. Oppilaat voivat kerätä ryhmissä tai 
esimerkiksi pareittain. 

– Kuljetamme lippaat ja liivit aamulla kouluille 
ja haemme ne iltapäivällä pois. Jos keräys on 
jatkunut toisenkin päivän, lippaat on jätetty 
yöksi lukkojen taakse, Valkama kertoo.
 
Keräykseen satsaaminen on kannattanut. 
Herttoniemen osaston keräystulos on puoli-
toistakertaistunut.

Ohjeet Apupossun askarteluun löytyvät
Rednetistä: Tieto ja taito –> Nälkäpäivä –> 
Nälkäpäivä kouluissa 

”Askartelimme apupossut 
esikoululaisten ryhmässä. 
Lapset osallistuivat innolla ja 
ohjeita oli helppo noudattaa.”

Koulut ovat Nälkäpäivän suuri mahdollisuus. Koulukeräyksen tuotto on monilla
paikkakunnilla yli 25 prosenttia koko keräystuotosta. Turunmaan piirin osastot keräävät 
jopa 45 prosenttia Nälkäpäivä-tuloksestaan koulujen kautta. Turunmaalla sanotaankin,
ettei peruskoulusta pääse läpi tutustumatta Punaiseen Ristiin ja Nälkäpäivään.

Eija Niemi ja Sirkku Latvala,
Kotirannan päiväkoti, Haarajoki

Lisätietoja: 
Varainhankinnan suunnittelija 
Eeva Arrajoki, 020 701 2274
eeva.arrajoki@punainenristi.fi
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Koulut voivat osallistua Nälkäpäivään monin tavoin.  
Espoon kansainvälisen koulun oppilaat kävelivät rahaa 
keräykseen: vanhemmat sponsoroivat lapsiaan valitsemal-
laan summalla per kilometri.

Apupossu auttaa keräyksessä 

Kouluja voi innostaa mukaan myös ehdotta- 
malla opettajille, että alakoululaiset askarte-
levat tyhjistä maitopurkeista värikkäät ”apu-
possut”. Niihin lasten on hauska kerätä lahjoi-
tuksia kotijoukoilta. Koulut voivat tilata helpot 
ohjeet askarteluun verkkokaupasta elokuun 
alussa.
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VAIN ELÄMÄÄ GOES

Vain elämää goes Punainen Risti tulee taas

Nelonen Median ja Punaisen Ristin yhteis-
työssä tuottama Vain elämää goes Punai-
nen Risti -erikoislähetys viime syksynä oli 
suuri menestys. Ohjelmaa katsoi noin 
512 000 suomalaista, ja Punaiseen Ristiin 
tuli ohjelman ansiosta loppuvuonna monin-
kertainen määrä vapaaehtoisia ja kuukausi- 
lahjoittajia.

Koska ohjelma onnistui hyvin, se tehdään uu-
destaan tänä vuonna. Vain elämää goes  
Punainen Risti -erikoisjakso tulee Neloselta 
13.11. Jaksossa laulajat tutustuvat tänä vuon-
na monimuotoiseen ystävätoimintaan tavaten 
vapaaehtoisia eri puolilla Suomea. 

Jos viime vuoden kokemukseen on luottami-
nen, Punainen Risti tulee kiinnostamaan ohjel-
man jälkeen uusia vapaaehtoisia ja lahjoittajia. 
Siksi osastojen syksyn suunnittelussa on hyvä 
varata aikaa uusien vapaaehtoisten, etenkin 
ystävien vastaanottamiselle. Jos mahdollista, 
marras-joulukuu olisi hyvä aika järjestää ystä-
väkurssi tai uusien vapaaehtoisten kurssi tai 
-ilta. Samalla on hyvä tarkistaa, että osaston 
tiedot RedNetissä ovat ajan tasalla, ja tapah-
tumat löytyvät tapahtumakalenterista.

Viime joulukuussa vapaaehtoiseksi 
ilmoittautuneista 25 prosenttia oli
kolmen kuukauden päästä mukana

toiminnassa. Mahtavaa!

Muun muassa Elastinen oli mukana viime vuoden Punai-
nen Risti –erikoisjaksossa. Tämän vuoden artistit selviävät 
myöhemmin. 

Pitkään muhinut homevaurio, kodin vallan-
nut ludearmeija – auttaako Punainen Risti 
katastrofirahaston varoin? 

Vastaus on ei, ja perustelut siihen löytyvät 
juuri päivitetyistä kotimaan avun ohjeista. 
Niissä linjataan, että Punaisen Ristin tehtävä-
nä on auttaa ihmisiä äkillisessä onnettomuu-
dessa tai häiriötilanteessa, joista aiheutuu yk-
silölle tai perheelle kohtuutonta haittaa. Näitä 
ovat esimerkiksi tulipalo, tulva, muu luonnon-
onnettomuus tai suuronnettomuus.

Ohjeet päivitettiin edellisen kerran vuonna 
2005. Uusiin ohjeisiin on nyt päivitetty myös 
osastojen omista varoistaan antamaa apua kos-
kevia ohjeita sekä tarkistettu avustussummia.

Osasto voi avustaa katastrofirahaston varoin 
yksittäistä ihmistä enintään 600 eurolla ja 
muita samassa taloudessa asuvia 300 eurolla 

Home muhii nurkissa – auttaako Punainen Risti? 

henkeä kohden. Osasto voi omalla päätöksel-
lään käyttää enintään 2 000 euroa avustusta-
pausta kohden. Avustusta ei koskaan myön-
netä rahana tai lahjakorttina. Vapaaehtoisten 
kohtuulliset matka-, muonitus- ja majoitusku-
lut voidaan korvata katastrofirahastosta.

Nälkäpäivä-keräyksen aikana lahjoittajia voi 
muistuttaa, että osa keräyksen tuotoista oh-
jataan kotimaan avustustoimintaan. Vuonna 
2014 katastrofirahaston kautta avustettiin 160 
tapauksessa – autettuja oli 565 henkilöä. 

Katso tarkemmat ohjeet RedNetistä: 
Tieto ja taito –> kotimaan apu
https://rednet.punainenristi.fi/kotimaanapu

Lisätietoja: 
Psykososiaalisen tuen suunnittelija 
Tuula Luoma, 020 701 2130 
tuula.luoma@punainenristi.fi
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KOTIMAAN AVUN OHJEET PÄIVITETTY
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PULLONPALAUTUSARPA

Apua lantilla – 
tue nuoria pantilla ja voita!

Taas on mahdollisuus osallistua pullon- 
palautusarpajaisiin Lidl-myymälöissä ja
tukea Nuorten Turvatalojen toimintaa. 
Arpajaiset järjestetään 1.6.–30.11.2015. 

Arpajaisiin voi osallistua pullonpalautuksen 
yhteydessä. Asiakas voi automaatilla valita, 
ottaako hän pullopantit rahana vai käyttää-
kö hän siitä osan tai vaikka kaiken palautus-
arpajaisiin. Arvan hinta on 5 senttiä, joten yh-
den ison limsapullon palautusarvolla saa jo 8 
arpaa. Automaatilla saa heti tiedon arvonnan 
tuloksesta.  

Pääpalkintona on 30 000 euron arvoinen kul-
taharkko tai vene. Lisäksi arvotaan matkalah-
jakortteja, puhelimia ja Lidl-lahjakortteja. 

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta ja 
Länsi-Suomen piirin nuoret toivottavat 
kaikki tervetulleiksi nuorten vuosi- 
kokoukseen Jyväskylän kristilliseen 
opistoon 2.–4. lokakuuta 2015! 

Kokouksessa käydään läpi kuluneen vuo-
den toimintaa ja päätetään nuorisotoimin-
nan kehittämissuunnitelmasta. 

Aloitteet käsitellään open space –mene-
telmällä, johon kaikki osallistujat pääse-
vät mukaan. Aloitteita ja kannanottoja voi 
lähettää 15. syyskuuta asti. Kokouksen li-
säksi luvassa on hauskaa oheisohjelmaa, 
yhdessä olemista ja iloa vapaaehtoisuu-
desta! 

Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja löytyy 
Rednetistä ja sosiaalisesta mediasta. 

Lisätietoja: 
Kouluyhteistyön koordinaattori 
Pekka Laukkanen, 020 701 2154, 
pekka.laukkanen@punainenristi.fi

Tervetuloa 
nuorten vuosikokoukseen!

Terhokerhot
innostavat 
ympäri Suomen

Sukupolvien välisille kohtaamispaikoille on 
suuri tarve. Sen on vuosi sitten aloitettu 
Koko Suomi leikkii -hanke osoittanut.
 
Uuden raportin mukaan Terhokerhoja oli hel-
mikuun loppuun mennessä perustettu 134 yh-
teensä 114 kunnan alueella. Kerhoja peruste-
taan koko ajan lisää. Kesäkuussa niitä oli jo yli 
200 noin 180 kunnassa. 

Kerhoissa käytiin vuoden aikana lähes 18 000 
kertaa. Puolet kävijöistä oli lapsia ja puolet ai-
kuisia. Aikuisista 45 % oli yli 50-vuotiaita. Ter-
hokerhot houkuttelivat mukaan yli 300 uutta 
vapaaehtoista. 
 
Terhokerhoihin osallistuneille aikuisille ja va-
paaehtoisille huhtikuussa teetetyssä kyselys-
sä yli 90 % vastaajista koki, että toiminta on 
vaikuttanut positiivisesti mielialaan. Iloa tuotti 
muun muassa yhdessäolo lasten kanssa, jouk-
koon kuulumisen tunne ja itsensä tunteminen 
tarpeelliseksi. Peräti 72 % aikuisista oli saanut 
toiminnan avulla uusia ystäviä. 
 
Jos haluatte perustaa Terhokerhon, ottakaa 
yhteyttä alueenne leikkilähettiin: http://www.
kokosuomileikkii.fi/terhokerho/leikkilahetit/

Tuotot ohjataan Suomen Punaisen Ristin 
kautta Nuorten turvataloille

Suomen Punainen Risti ohjaa pullonpalautus-
arpajaisista saadut tuotot Nuorten turvataloil-
le, jotka on tarkoitettu 12–19-vuotiaille nuo-
rille ja heidän perheilleen. Taloissa tarjotut 
palvelut ovat ilmaisia ja niistä saa neuvonnan 
lisäksi väliaikaisen yösijan. Turvatalot sijaitse-
vat Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Turussa 
ja Tampereella.
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NENÄPÄIVÄ

Promokoulutus syksy 2015 / 
Promoutbildning hösten 2015

Yhteiset osat / Gemensamma moduler:
Promo: yhteinen osa

3.–4.10.  Kakkois-Suomi, (Mikkeli)
24.–25.10. Häme

”Tarkista syksyn 2015 promokoulutusten
tarkat ajankohdat ja paikkakunnat piiritoi-
mistosta tai RedNetin Promo-sivuilta.”

Jotta arvonta- ja yhteydenottokortin täyttä-
neet osallistuisivat valtakunnallisiin arvontoi-
hin, tulee kortit palauttaa keskustoimistolle.

ICE- ja arvonta/yhteydenottokortit kuoreen ja postiin

Osastot 
ovat tilanneet
runsaasti 
uusia ICE- ja
arvonta/
yhteydenotto-
kortteja 
erilaisissa 
tilaisuuksissa 
käytettäväksi. 

Hienoa, että 
korteille on 
käyttöä.

Korttilähetyksissä on myös palautuskuori, jolla 
kortit voi palauttaa. Jos kuori on hävinnyt tai 
jo käytetty, voi omaan kirjekuoreen kirjoittaa 
alla olevan vastauslähetysosoitteen ja palaut-
taa kortit maksutta.

Keskustoimistolta voidaan myös soittaa osal-
le yhteydenottokortin palauttaneista ja tarjo-
ta jäsenyyttä, vapaaehtoisuutta, lahjoittamista 
jne. tapauskohtaisesti.

Arvonta- ja yhteydenottokorttien
palautusosoite:
Suomen Punainen Risti
Info: LIIDI
Tunnus: 5001674
00003 VASTAUSLÄHETYS

Palautattehan kortit heti tapahtumien jälkeen!

Lisätietoja: Kampanjasuunnittelija 
Sari Byman, 020 701 2210
sari.byman@punainenristi.fi

Syksyn ”Iloa auttamisesta” -vapaaehtoisristei-
lylle 16.–18.10. on vielä muutamia paikkoja 
vapaana nopeille ilmoittautujille.

Lisää tietoa risteilystä ja ilmoittautumislinkki 
löytyvät Rednetin osastotoimistosta 
(https://rednet.punainenristi.fi/iloa).  

Tervetuloa mukaan!

Inspiroidu ja opi uutta
koulutusristeilyllä 

Nenäjoukkoihin kutsutaan mukaan paikalli-
set yritykset, yhteisöt, oppilaitokset ja va-
paaehtoiset. Nenäjoukkojen yhteisissä ta-
paamisissa ideoidaan yhdessä, mitä hauskaa 
paikkakunnalle Nenäpäivänä keksitään. 

Yhteensä 18 paikkakunnalla on ennalta so-
vittu, että joku vapaaehtoinen yhdeksästä 
Nenäpäivässä mukana olevasta avustus- 
järjestöstä toimii paikkakuntansa Nenäkoor-

Nenäpäivä tuo auttajat yhteen
dinaattorina. Punaisen Ristin vastuukaupungit 
ovat tänä vuonna Oulu ja Lahti. 

Myös muilla paikkakunnilla saa ja kannattaa olla 
mukana Nenäjoukoissa tai perustaa oma Nenä-
tiimi. Nenäjoukkojen kautta tutustumme entistä 
paremmin oman paikkakuntamme aktiivisiin ja 
auttamishaluisiin ihmisiin ja saamme uutta pot-
kua myös oman osastomme toimintaan.

Nenäpäivä-show tulee television kautta jokai-
seen kotiin 6. marraskuuta 2015.

Nenäpäivänä tehdään taas hullutellen
hyvää kehitysmaiden lasten hyväksi. 
Ajankohta on lokakuun puolivälistä 
marraskuun puoliväliin.

ICE-KORTTI
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LUOTTAMUSHENKILÖT

Seinäjoella järjestettiin Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin vuosikokous 18.4.2015 Framilla. Vuo-
sikokoukseen osallistui noin 80 henkilöä, niin osastojen virallisia kokousedustajia, vapaaehtoi-
sia kuin huomionosoituksen saajia. Hallitukseen saatiin uusia kasvoja ja koko Länsi-Suomen piiri 
haastettiin hankkimaan uusia jäseniä. - Erityisen tärkeää on saada uudet jäsenet pysymään jäse-
ninä, heistä tulee pitää huolta kehotti pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Vuosikokouksessa luovutettiin tasavallan presidentin myöntämät Punaisen Ristin ansiomitalit

Kultaisen ansiomitalin sai 
tänä vuonna kolme Punai-
sessa Ristissä huomatta-
van ansiokkaasti ja hyvin 
pitkäaikaisesti (vähinään 
30 vuotta) toiminutta ja 
poikkeuksellisen huomatta-
via tekoja tehnyttä vapaa-
ehtoista. Mitalin saivat Irja 
Hämäläinen Pihtiputaan 
osastosta, Kaarlo Sorvari 
Laihian osastosta ja Marja-
Liisa Olli Kauhavan osas-
tosta.

Hopeisen ansiomitalin sai 
tänä vuonna seitsemän vapaaehtoista erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toimin¬nasta 
(vähintään 20 vuotta) tai poikkeuksellisen huomattavista teoista Punaisen Ristin ja välittömästi 
sen tarkoitusperien hyväksi.

Pronssisen ansiomitalin sai tänä vuonna 20 vapaaehtoista ja yksi toimihenkilö ansiokkaasta ja 
pitkäaikaisesta toiminnasta (vähintään 10 vuotta) tai erittäin ansiokkaista teoista Punaisen Ris-
tin ja välittömästi sen tarkoitusperien hyväksi. Länsi-Suomen piirin henkilökunnasta mitalin sai 
ensiapukoulutuksen päällikkö Anne Heiskanen (toimihenkilöltä ansiomitaliin vaaditaan vähin-
tään 15 palveluvuotta).

Alpo Tanskanen uudeksi
piirin hallituksen puheenjohtajaksi

Vaalitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavalle 
kaksivuotiskaudelle hallitukseen valittiin puheenjohta-
jaksi Alpo Tanskanen (Jyväskylä) ja varapuheenjohta-
jaksi Hannu Kuokkanen (Vaasa).
Hallitukseen valittiin kuusi uutta jäsentä kaksivuotis-
kaudeksi 2015 - 2017. He ovat Lassi Annala (Lapua), 
Katja Palkoma (Vähäkyrö), Jenni Päivinen (Karstula), 
Sari Saarikoski (Vaasa), Johanna Peltokoski (Ilmajoki) 
ja Eeva Vuorimies (Laukaa). Hallituksessa jatkavat Erk-
ki Hietala (Jyväskylä), Harri Jokiranta (Seinäjoki), Mar-
ko Järvenoja (Toholampi), Markku Kyllönen (Saarijärvi), 
Onni Nikoskinen (Keuruu) ja Juha Turkulainen (Kurikka).

Vuosikokous vahvisti piirin hallituksen vuosikertomuksen sekä piirin tilinpäätöksen vuodelta 
2014, myös piirin hallituksen hyväksymä työsuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle vahvis-
tettiin.

Teksti ja kuvat: Teija Matalamäki

Uusia jäseniä piirin hallitukseen ja vapaaehtoistoimintaan

Piirin hallituksen uusi puheenjohtaja Alpo Tanskanen
ja pääsihteeri Kristiina Kumpula
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OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA

Olen Anna-Kaisa Oja ja aloittanut maaliskuussa Länsi-Suomen piirin 
omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijänä. Työpisteeni sijaitsee 
Jyväskylässä ja toimialueenani on tietysti koko piiri. Punainen Risti 
on tullut tutuksi viimeisen viiden vuoden aikana työskennellessäni 
Oulun piirissä. Niistä kolme vuotta olin sosiaalipalvelusuunnittelija-
na ja välissä tuurasin pari vuotta järjestötyönsuunnittelijaa. 

Maaliskuussa muutin Oulusta Pieksämäelle mieheni perässä. On-
nekseni sain jatkaa töitä Punaisessa Ristissä, sillä tässä järjestössä 
koen tekeväni aidosti merkityksellistä työtä. Vapaaehtoisilta olen 
aina saanut valtavasti intoa ja ideoita itsellenikin. Olen innoissani, 
kun saan tutustua järjestöömme taas vähän uudesta vinkkelistä ja 
mikä parasta, tutustua myös uusiin ihmisiin.

Kevään aikana tapasin jo omaishoitajien tukitoiminnan vapaaeh-
toisia ja sain osallistua myös ryhmiin. Lisäksi vierailin muutamassa muussakin osastossa, joissa 
toimintaa ei vielä ole ja Kinnulassa järjestimme virkistystapahtuman omaishoitoperheille. Lisää 
Kinnulan tapahtumasta ja tuonnempana tässä lehdessä. Omaishoitajien tukitoiminnan saral-
la on kaavailtu Länsi-Suomen piirissä uudentyyppisiä toimintamalleja osastoille, jotta toiminnan 
aloittaminen ja järjestäminen osastoissa olisi entistä jouhevampaa ja kevyempää.  Perinteisen 
ryhmätoiminnan lisäksi voidaan järjestää esimerkiksi juuri kertaluontoisia virkistystapahtumia, 
koulutus- tai infotilaisuuksia, teemapäiviä terveyspisteissä tai ystäville voi tarjota lisäkoulutusta 
omaishoitajien tukemiseen liittyen. Laitan aiheeseen liittyen jokaiseen osastoon postitse lisätie-
toa alkusyksyn aikana.

Toimintaa on tarkoitus laajentaa myös Pohjanmaan suuntaan, joten toivon sieltäkin löytyvän in-
nokkaita osastoja toiminnan pariin. Olkaa siis yhteydessä, tulen mielelläni tapaamaan teitä ja 
ideoimaan, mikä olisi juuri teidän paikkakunnallanne toimiva juttu.

Aurinkoisin elokuun terveisin

Anna-Kaisa Oja
omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä
anna-kaisa.oja@punainenristi.fi - 040 160 2245

Aluetyöntekijän tervehdys

Arvostava kohtaaminen - taito kuunnella – koulutus 
omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoisille 28.10.2015
Jyväskylässä

Aika   Keskiviikko 28.10.2015, klo 10–16
Paikka  Länsi-Suomen piirin toimisto (Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä)

Arvostava kohtaaminen – taito kuunnella -koulutus antaa valmiuksia kohdata omaistaan ja lä-
heistään hoitavat uusissa toimintaympäristöissä, omaishoitajia arvostaen ja vapaaehtoisten 
oma jaksaminen turvaten. Koulutuksessa perehdytään myös kanssakulkija- ja Juttuluuri –mal-
leihin, jotka tuovat tuen ja virkistyksen omaishoitajien lähelle esimerkiksi silloin, kun hoitajan 
on vaikea päästä osallistumaan kodin ulkopuolisiin toimintoihin.

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet lähetetään omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoisille al-
kusyksystä. Lisätietoja koulutuksesta tulossa myös piirin nettisivuille, mutta merkkaa päivä jo 

kalenteriisi.



14

OMAISHOITAJAT

Omaishoitajien kuulumisia

Kesäinen virkistyspäivä tarjosi piristystä 
omaishoitoperheille Kinnulassa

Aamupäivän kestävä virkistystuokio järjestet-
tiin Kinnulan 10.6. päiväkeskuksessa Keski-
Suomen Muistiyhdistys ry:n ja Punaisen
Ristin omaishoitajien tukitoiminnan puitteis-
sa. Tarkoituksena oli tarjota leppoisa hetki 
omaishoitajien ja muistisairaiden arkeen. Myös 
omaishoitoperheet, jossa ei ollut muistisairai-
ta, olivat tervetulleita. Tapahtuma, kuten Pu-
naisen Ristin omaishoitajien tukitoiminta aina, 
oli tarkoitettu kaikille omaistaan tai läheistään 
hoitaville riippumatta siitä, saako kunnallista 
omaishoidon tukea.

Ohjelmassa oli muun muassa kahvittelua, kuu-
lumisten vaihtoa ja suuren suosion saavutta-
nutta bingoa. Leppoisassa aamupäivässä oli 
20 osallistujaa.

Kinnulan osastossa ei ole aiemmin ollut 
omaishoitajien tukitoimintaa. Laitoimme ys-
tävätoiminnan kurssilla olleille viestiä, että 
tarvitsisimme vapaaehtoisia tapahtumaan ja 
kuusi vapaaehtoista ilmoittautuikin mukaan 
toteuttamaan päivää. Osalle tämä oli ensim-
mäinen vapaaehtoistehtävä Punaisessa Ristis-
sä. Uudet vapaaehtoiset kertoivat, että juuri 
tällaisiin yksittäisiin tempauksiin ja tapahtu-
miin on mukava tulla ensimmäisen kerran ko-
keilemaan vapaaehtoistoimintaa. Myös jat-
kossa on tarkoitus järjestää vastaavanlaisia 
tapahtumia. 

Kuvaaja: Anna-Kaisa Oja

Karstulassa alkaa pyöriä ryhmä muistisairaille
omaishoitajien ryhmän rinnalla

Punainen Risti ja Keski-Suomen Muistiyhdistys ry aloittavat yhteistyötä myös Karstulassa, kun 
Muistiyhdistys järjestää syksyn aikana ohjattua toimintaa muistisairaille yhtäaikaisesti Punai-
sen Ristin Karstulan osaston omaishoitajien ryhmän kanssa. Molemmat ryhmät toimivat omil-
laan. Usealla paikkakunnalla on noussut esille huoli, ettei omaishoitaja pääse aina osallistu-
maan ryhmään, jos hoidettava joutuisi jäämään siksi ajaksi yksin kotiin. Yhteistyön tuloksena 
sekä omaishoitajat että hoidettavat saavat vaihtelua arkeen ja omaishoitajakin voi levollisin 
mielin osallistua ryhmään. Tämän tyyppistä yhteistyötä kannattaa kokeilla muillakin paikka-
kunnilla.

Punaisen Ristin
vapaaehtoiset:

Hellin Urpilainen, Lea Lehto, 
Raili Linna ja Marjatta Räihä 
ehtivät istahtaa itsekin hetkek-
si omaishoitajien virkistyspäi-
vässä.

Suuri kiitos päivän
onnistumisesta
kaikille vapaaehtoisille!
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YSTÄVÄTOIMINTAAN TUKEA

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämis-
projekti jatkaa Länsi-Suomen piirin alueella 
osastojen ystävätoiminnan tukemista. Osas-
toille on esimerkiksi tarjolla monipuolisesti ys-
tävätoiminnan koulutuksia: ystävätoiminnan 
lyhytkurssi, ryhmänohjaaja- sekä ystävävälit-
täjäkoulutus.

Kolmen tunnin mittainen ystävätoiminnan ly-
hytkurssi voidaan järjestää esimerkiksi tilan-
teessa, jossa peruskurssille ei ole saatu riittä-
vää määrää osallistujia. Lyhytkurssi helpottaa 
vapaaehtoisten mukaantuloa ystävätoimin-
taan. Lyhytkurssi toimii myös jo ystäväkurssin 
käyneiden kertauksena, jos edellisestä koulu-
tuksesta on jo aikaa.

Ryhmänohjaajakoulutus antaa valmiudet toi-
mia ikääntyneiden sosiaalista kanssakäymis-
tä edistävien ryhmien ohjaajana. Tarkoitus on 
innostaa ja antaa uusia ideoita ryhmien ve-
tämiseen sekä keinoja toimia haastavissa ti-
lanteissa. Koulutuksessa osallistujat saavat 
monipuolisen materiaalipaketin säilytyskassei-
neen: Ryhmänohjaajan työkalu- ja vinkkivihko-
sen sekä kolmiosaisen Ryhmänohjaajan apuri 
-opasmateriaalin.

Ystävävälittäjäkoulutus on tarkoitettu osas-
tojen vapaaehtoisille, jotka toimivat ystävä-
välityksessä tai ovat aikeissa ryhtyä ystävä-
välittäjäksi. Osallistujat saavat Ystävävälittäjä 
-kansion. Kansioon on kerätty tuhti tietopa-
ketti, jossa on monipuolisesti työkaluja ystä-
vävälitystehtävään.

Projektin kolme aluetyöntekijää ovat osasto-
jen käytettävissä kaikissa ystävätoimintaan 
liittyvissä asioissa. Nettisivuillamme on lisätie-
toja tulevista koulutuksista ja tapahtumista: 
rednet.punainenristi.fi/node/19419

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämis-
projekti 2012 – 2016
• Teija Matalamäki, aluetyöntekijä   
 teija.matalamaki@punainenristi.fi   
 040 6789 534
• Anne Pälve, aluetyöntekijä    
 anne.palve@punainenristi.fi   
 040 197 1551
• Erja Salmela, aluetyöntekijä 
 erja.salmela@punainenristi.fi 
 040 771 2183

Ystävätoimintaan tukea
projektista

ETK:T

Ensiavun- ja terveystiedon kou-
luttajien koulutuspäivä yhdessä 
valmiusryhmän kanssa

Aika: 23.10.2015
Paikka: Seurakunnan leirikeskus, honkiniemi, 
Honkiniementie 150, Ähtäri
Hinta: 80 €, sis. ruokailu ja koulutus

Perjantai 23.10.2015 - klo 9.30-17.00
Aamukahvi ja ilmoittautuminen päärakennus

Tällä kertaa aihealueita alustavasti ovat Sek-
suaaliterveys ja Hiv. 
Ohjelma on suuntaa antava ja saattaa muut-
tua. Tarkennusta tulossa syksyn kirjeessä.

Ilmoittautumiset: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/33211

Lisätiedustelut: 
- anne.heiskanen@redcross.fi 

Paikkoja on rajoitetusti, joten ole nopea.
Ilmoita itsesi viimeistään 09.10.2015 mennessä. 

TERVETULOA !

Toivon, että mahdollisimman moni teistä
tulisi tänne meidän kanssamme harjoittele-
maan ja näin vahvistamaan koulutusosaamis-
taan, sekä verkostoitumaan muiden koulutta-
jien kanssa.

-------------------------------------------------------

PPE-D harjoituspäivät

Pidämme ETK:lle myös  PPE-D harjoitus
päivän, jossa saat vinkkejä miten kouluttaa 
PPE-D:tä. Harjoitellen ja keskustellen käymme 
läpi tilanteita ja kysymyksiä, joita koulutukses-
sa saattaa tulla. 

Seinäjoki  6.10.2015, klo 9-16
- https://rednet.punainenristi.fi/node/33238

Jyväskylä 14.10.2015, klo 9-16
- https://rednet.punainenristi.fi/node/33239

Hinta 80 €/hlö
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POTKUA YHTEISTYÖHÖN

Uutta potkua yhteistyöhön

Ikäihmisten yksinäisyys puhuttaa koko val-
takunnassa, myös Keski-Suomessa. Asian 
kanssa töitä tekevät toimijat ovatkin päättä-
neet kehittää yhteistyötään. Tarkoituksena 
on miettiä esimerkiksi yhteisten tapahtumien 
järjestämistä Pohjoisen Keski-Suomen kun-
tien alueella ja saada uusia ihmisiä mukaan 
omaishoitajien ryhmiin sekä Terho-kerhoihin. 
Myös koulutusyhteistyötä aiotaan kehittää, 
esimerkiksi SPR:n ystävätoiminnan koulutuk-
set sekä Muistiyhdistyksen tarjoamat kou-
lutukset voidaan yhdistää koulutuspaketik-
si, josta on hyötyä omaishoitajille ja ystävänä 
toimiville. 

Kyyjärvellä ryhdyttiin tuumasta toimeen ja 
saatiin saman pöydän ääreen Punaisen Ristin 
ystävätoimijoita, Muistiyhdistyksen, kunnan 
ja seurakunnan edustajia. Muistiviikolla 21. – 
27.9. järjestetään tapahtumia eri paikkakun-
nilla ja niissä jaetaan tietoa muun muassa eri-
laisista virkistysryhmistä. 

Kyyjärven kylätalolla olivat yhteistyöpalaveris-
sa Keski-Suomen Muistiyhdistyksestä Johanna 
Lahtinen, Perusturvaliikelaitos Saarikan muisti-
hoitaja Anne Mäntynen ja Kyyjärven seurakun-
nan diakoni Riitta Kytölä. Punaisesta Rististä 

mukana olivat Kyyjärven osaston ystävävä-
littäjä Eliisa Heiskanen, Omaishoitajien tuki-
toiminnan projektista Anna-Kaisa Oja, Koko 
Suomi Leikkii -hankkeen leikkilähetti Taija Sa-
volainen sekä ystävätoiminnan kehittämispro-
jektin aluetyöntekijät Anne Pälve ja Erja Sal-
mela. 

- On tärkeää miettiä onko ryhmätoiminnoille 
ja tapahtumille tarvetta. Sen jälkeen voidaan 
päättää, miten voimme parhaiten tehdä yh-
teistyötä, pohti Johanna Lahtinen.

Lisätietoja nettisivuilta:
- ksmuistiyhdistys.fi
- kyyjarvi.fi
- rednet.punainenristi.fi/lansi-suomi

Teksti ja kuva:
Erja Salmela

Anna-Kaisa Oja (vas.), Eliisa Heiskanen, Anne Mänty-
nen, Riitta Kytölä, Johanna Lahtinen, Anne Pälve,
Taija Savolainen ja Pikku Myy.
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 Jyväskylään
.

  Sosiaalipalveluiden työntekijät kokoontuivat valtakunnalliseen tapahtumaan 

PIIRIEN SOSIAALIPALVELUTYÖNTEKIJÄT JYVÄSKYLÄSSÄ

Länsi-Suomen piirin Ystävätoiminnan kehittä-
misprojekti kutsui eri piirien sosiaalipalvelui-
den työntekijät ja keskustoimiston ystävätoi-
minnan vastuuhenkilöt Jyväskylään. 15.4.2015 
järjestetyssä tapaamisessa käsiteltiin ystävä-
toiminnan kehittämistä valtakunnallisesti.

Länsi-Suomen piirissä ylivoimaisesti eni-
ten ystäviä 1000 asukasta kohden

Länsi-Suomen piirin ystävämäärä on kasvanut 
nopeasti. Vuonna 2005 piirissä oli 951 ystävää 
ja vuoden 2014 lopussa ystäviä oli 1601. Mää-
rä pitää sisällään ystävätoiminnan vapaaehtoi-
set, mutta ei esimerkiksi ryhmien ohjaajia ja 
kouluttajia. 1000 asukasta kohden ystäviä on 
nyt 2,7. Tällä mittarilla mitattuna Länsi-Suo-
men piirin osastot ovat onnistuneet erityisen 
hyvin, vaikka kokonaismäärässäkin piiri on toi-
seksi suurin ystäväpiiri Suomessa.

- Ystävätoiminta käynnistyi 50- ja 60-luku-
jen taitteessa. 70-luvun puolivälissä ystäviä oli 
140 ja nyt 1600. Kasvu on ollut huimaa, mutta 
samalla yhteiskunnallinen tarve on lisääntynyt 
vähintään yhtä nopeasti, Länsi-Suomen piiri 
toiminnanjohtaja Pekka Annala pohti tilasto-
jen kehitystä.

Piirien sosiaalipalveluiden työntekijät kokoontuivat Jyväskylässä

OHTO ja ROHTO herättivät keskustelua

Keskustoimiston Eero Sario esitteli sosiaali-
palveluiden työntekijöille tulevaa Vapepan 
valtakunnallista toiminnanohjausjärjestelmä 
OHTOA. Ystävätoiminnassa tarvitaan vastaa-
vaa ohjausjärjestelmän päivittämistä. Nykyisin 
käytetään eri osastoissa hyvin erilaisia järjes-
telmiä paperikorteista tietokoneohjelmiin. Jär-
jestelmien ja käytäntöjen erilaisuus vaikeuttaa 
osastojen toimintaa sekä tilastointia. Ystävä-
toiminnasta kirjataan ylös tietoja esimerkik-
si vapaaehtoisista, ystäväasiakkaista ja toi-
minnan määristä. Omaisille kerrotaan aina kun 
heidän läheisensä on saanut ystävän Punai-
selta Ristiltä.

- OHTON pohjalle on mahdollista rakentaa jat-
kossa myös ystävävälityksen järjestelmä. Tä-
hän haetaan rahoitusta RAY:ltä ja sen nimek-
si on kaavailtua ROHTOA aiemmin Jyväskylän 
osaston vapaaehtoisena ja delegaattina toimi-
nut Eero Sario kertoi.

Teksti: Tero Hintsa.
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Juhlakahvien tarjottavat maistuivat pitkäaikaisille kerholaisille 
ja Päntäneen kutosluokkalaisille.

PÄNTÄNEEN KULTAISEN IÄN KERHO

Kauhajoen osaston Päntäneen Kultaisen iän 
-kerho täytti 55 vuotta. Yli puolen vuosisadan 
taivalta juhlittiin 7.4. Päntäneen seurakunta-
talolla. Juhlassa esiintyivät Päntäneen perus-
koulun oppilaat, kerhon kummina toiminut 
Raimo Vakkuri, kanttori Helena Ala-Prinkkilä 
Kauhajoen seurakunnasta, Kauhajoen osaston 
puheenjohtaja Selma Heikkilä, Länsi-Suomen 
piirin sosiaalipalvelupäällikkö Tero Hintsa ja 
kerhon jäsenet. Juhlan juonsi kerhon ohjaaja 
Sisko Uittomäki.

Kauhajoen osaston puheenjohtaja Selma 
Heikkilä ojensi Sisko Uittomäelle uuden järjes-
töviirin vuonna 1985 kerhon 25-vuotisjuhlassa 
saaman viirin kaveriksi. Päntäneen Kultaisen 
iän kerhon ohella osaston toinen pysyvä toi-
mintaryhmä on ensiapuryhmä. Lisäksi osasto 
järjestää keräyksiä ja tempauksia, kuten jakaa 
ruusuja äitienpäivänä.

- On hienoa, että osastolla on aktiivinen kuu-
kausittain kokoontuva kerho. Ansaitsette uu-
den kerhoviirin viimeistään nyt Selma Heikkilä 
onnitteli kerhoa.

55 vuotta ilojen ja huolien jakamista yhdessä

- Sisko Uittomäki kertoi 60-luvun olleen vä-
kevää Punaisen Ristin aikaa. Sekä Kultaisen 
iän kerhoja että EA-ryhmiä perustettiin ympäri 
maata. Toimin itse aktiivisesti ensiapuryhmä-
läisenä ja johtajanakin Kurikassa. Ensiapuryh-
mä toiminta jäi Rovaniemellä muuton jälkeen 
ja palasin Punaiseen Ristiin Kultaisen iän -ker-
hoon muutettuani Päntäneelle.

Viime vuosina Päntäneen Kultaisen iän kerho 
on kokoontunut kerran kuussa keskimäärin 14 
osallistujan voimin. Tapaamisissa on esimer-
kiksi laulettu, runoiltu ja keskusteltu. Kerho-
laiset ovat myös tehneet Äiti Teresa -peittoja, 
osallistuneet nälkäpäiväkeräykseen ja tehneet 
retkiä. Kerho on monille kerholaisille tärkeä 
tuttujen tapaamisen ja kuulumisten vaihto-
paikka. Keskustelunaiheet ovat useimmiten 
arkisia ja hauskoja. Välillä puhutaan osallistu-
jien murheistakin, joiden jakamiseen kerho on 
turvallinen paikka.

 
6-luokkalaiset lähetettiin etsimään
uusia kerholaisia

Juhlassa vierailleet Päntäneen koulun 6-luokan 
oppilaat ovat käyneet joka vuosi esiintymässä 
kerhossa jo 30 vuoden ajan. Oppilaiden kans-
sa juhlassa esiintyivät opettaja Petri Lehikoi-
nen ja lauluja kitaralla säestänyt opettaja Juha 
Heiniluoma.

Oppilaat jäivät ohjelmanumeronsa jälkeen 
seuraamaan juhlaa ja keskustelemaan ikään-
tymisestä kerholaisten kanssa. Kutoset kertoi-
vat kutsuvansa omia isovanhempiaan nimel-
lä paappa, vaari, mumma tai pappa. Oppilaat 
saivat kaikki mukaansa kutsun, jolla he voivat 
kutsua omia isovanhempiaan tai muita tunte-
miaan senioreja Päntäneen Kultaisen iän ker-
hon seuraavaan tapaamiseen.

Teksti: Tero Hintsa.

Päntäneen Kultaisen iän kerhon 55-vuotisjuhla

Päntäneen 6-luokan oppilaat osallistuivat 55-vuotisjuhlaan. 



19

SAARIJÄRVELTÄ

Liikuntaneuvontaa ja turvallisuutta ikäihmisille 
– tapahtuma keräsi runsaasti väkeä. Saarijär-
vellä 14.4.2015 monitoimihallilla järjestetyssä 
päivässä oli 120 kuulijaa, kolme asiantunti-
jaluentoa sekä paikallisia näytteilleasettajia 
esittelemässä toimintaansa. Tapahtumassa 
tuotiin ikääntymistä positiivisesti esiin, ker-
rottiin liikunnan ja ravinnon merkityksestä ja 
fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä, mutta 
myös mielen virkeydestä ja hyvästä olosta laa-
jemmin. Kuulijoille annettiin tietoa kuinka itse 
huolehtia turvallisuudesta kotona ja ympäris-
tössä. 

Yksinäisyys yksi este liikunnalle

Tiedetään että liikunnalla voidaan vaikuttaa 
vanhuuteen liittyviin muutoksiin, se ylläpitää 
toiminnallisuutta ja vaikuttaa elämänlaatuun. 
Liikkumisesta luopuminen ei useinkaan ole 
iäkkään vapaaehtoinen valinta. Moni ikäänty-
vä tarvitsee liikkumiseen rohkaisua ja tukea. 
Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin aluetyön-
tekijä Teija Matalamäki kannusti kuulijoita py-
symään liikkeellä ja innoitti osallistumaan ys-
tävätoimintaan. Punaisen Ristin ystävä voi olla 
tukena liikunnassa.  – Siten jokainen voi olla 
vaikuttamassa siihen, ettei ainakaan Saarijär-
vellä kukaan jäisi paikoilleen yksinäisyyden 
vuoksi, haastoi Matalamäki.

Saarijärvellä saatiin ikäihmiset liikkeelle

Vapaaehtoisille ystäville on Saarijärvellä suu-
ri tarve. – Yksinäisyyttä on ja ystäväpyyntöjä 
tulee paljon, mutta käsiä on liian vähän, sa-
noi Saarijärven osaston ystävävälittäjä Kyllikki 
Hytönen. Ystävätoiminta on merkittävää sekä 
saajalle että antajalle. – En olisi uskonut miten 
paljon se antaa, kertoi omakohtaisesta ystä-
vyyssuhteesta Saarijärven osaston puheenjoh-
taja Markku Kyllönen.

Saarijärvellä paljon
mahdollisuuksia liikkua 

Sopivasti liikkumalla ja terveellisesti syömäl-
lä saadaan hoidettua myös mielen hyvinvoin-
tia. Liikunta- ja ravintopiirakasta löytyy kaik-
ki tarvittava.  – Vasta-alkajan on hyvä aloitella 
maltillisesti, kertoi Saarikan fysioterapeutti Piia 
Öhman. Ikääntyville on tarjolla monenlaista lii-
kuntamuotoa. – On tärkeää löytää itselle mie-
lekäs laji liikuntaan, sanoi fysioterapeutti Kati 
Kivelä Saarijärven kaupungilta. 

Turvallisuus on yhteistyötä

Viranomaiset ja kunnat sekä liikelaitokset te-
kevät turvallisuutta, mutta sen lisäksi meillä 
kansalaisina on kansalaisvastuu. Voimme omil-
la valinnoilla saada aikaan turvallisuutta. On 
hyviä käytänteitä, joista on ennaltaehkäisevää 
apua mutta myös tilanteessa toimimisen avuk-
si. – Jos eksyt metsässä revi oksia, jätä merk-
kejä omasta kulkureitistä, 
neuvoi Sirpa Pekkarinen 
Keski-Suomen kylät ja 
KYT ry:stä.

Tekstit ja kuvat:
Teija Matalamäki

Tallenna sinäkin ICE-koodi puhelimeesi 
kehottaa Sirpa Pekkarinen.

Fysioterapeutit Kati Kivelä ja
Piia Öhman vakuuttavat että 
Saarijärvellä löytyy jokaiselle
jotakin mielekästä liikuntaa.



20

SAARIJÄRVELTÄ

Superkeskiviikko tulee 18.11.!
Vain elämää -ohjelman jälkeisellä viikolla, keskiviikkona 18. päivä, käynnistyy samaan aikaan 
kello 17 ennätysmäärä ystävätoiminnan lyhytkursseja eri puolella Suomea. Ohjelman toivo-
taan rohkaisevan uusia ihmisiä mukaan kolmen tunnin mittaiseen koulutukseen ja innostuvan 
Punaisen Ristin monimuotoisesta ystävätoiminnasta. 

– Länsi-Suomen piirissä yritämme järjestää mahdollisimman monta lyhytkurssia ja toivomme, 
että osastot innostuvat tästä mahdollisuudesta. Nyt on hyvä tilaisuus saada uusia ystäviä mu-
kaan toimintaan. Kurssin voi järjestää myös naapuriosaston kanssa yhteisesti, piirin sosiaali-
palvelupäällikkö Tero Hintsa kannustaa. 

Jos haluatte osastossanne järjestää ystävätoiminnan lyhytkurssin ja ottaa osaa Superkeskiviik-
koon, ottakaa yhteyttä:

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012 – 2016
Teija Matalamäki, aluetyöntekijä - teija.matalamaki@punainenristi.fi040 6789 534
Seinäjoen aluetoimisto, Laturitie 2, 60510 Hyllykallio (Seinäjoki)

Me halutaan pysyä liikkeellä! 

Markku Kyllönen, 
Terttu Tervakoski 
ja Kyllikki Hytönen 
Saarijärven
osastosta. 
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SAUKONKYLÄ 2015

Alajärven Saukonkylässä järjestettiin 
18.4.2015 viranomaisten ja vapaaehtoisten 
yhteinen harjoitus. Saukonkylässä harjoitel-
tiin eri viranomaisten tehtäviä, etsintää ja yh-
teistoimintaa. Harjoitukseen osallistu yli 70 
vapaaehtoista ja noin 30 ammattilaista. Har-
joitus oli rakennettu vastaamaan mahdollisim-
man tarkasti kuviteltua onnettomuustilannetta.

Pienlentokoneen putoaminen aiheutti 
muita onnettomuuksia

Alajärven Menkijärven lentokentältä ilmaan 
noussut pienlentokone putosi Saukonkylässä 
konevian takia. Koneessa oli onnettomuushet-
kellä kaksi matkustajaa. Lentokoneesta pelas-
tautui laskuvarjolla yksi henkilö ennen puto-
amista. Sekä laskuvarjohyppääjä että kone 
putosivat metsäalueelle. Autolla liikkunut kylä-

läinen näki lentokoneen putoamisen ja yhden 
ihmisen hyppäävän laskuvarjolla putoavasta 
koneesta. Hän soitti hätäkeskukseen hälyt-
tääkseen apua, mutta ajoi ojaan kännykkään 
puhuessaan.  Kuljettajan lisäksi au-
tossa oli toinen matkustaja. Mat-
kustaja lähti harhailemaan autosta, 
eikä häntä löydetty onnettomuus-
paikalta. 

Poliisin, pelastuslaitoksen, puolus-
tusvoimien ja Vapepan johtopaikat 
perustettiin Saukonkylän Seuranta-
lolle. Pienkoneen ja laskuvarjohyp-
pääjän löytämiseksi apuun pyydet-
tiin SAR-etsintälentokone (SEARCH 
AND RESCUE). SAR-kone lensi 400 

metrin levyisen kais-
taleen kerrallaan 
alueen reunasta al-
kaen. Lentopelastus-
seuran kouluttamat 
lentotähystäjät ovat 
Vapepan vapaaeh-
toisia. SAR-koneen 
osallistuminen mah-
dollisti esimerkiksi 
laskuvarjohyppääjän 
nopean löytymisen 
harjoituksessa.

Vapaaehtoisille monipuolisia tehtäviä

Vapaaehtoisten Saukonkylä 2015-harjoituk-
sessa suorittamia tehtäviä johti Vapepa-joh-
taja Juha Ahola.  Johtokeskuksessa vapaa-
ehtoisten tehtäviin kuuluivat esimerkiksi 
kirjaaminen, muonitus ja etsintätehtäviin liit-
tyvä pikakoulutus. Maastossa vapaaehtoi-
set suunnittelivat yhdessä puolustusvoimien 
kanssa auto-onnettomuuspaikalta kadonneen 
miehen etsinnän. Vapaaehtoisia oli saapu-
nut paikalle monista eri Vapepa-järjestöistä. 
Kouluttajina ja ohjaajina toimivat Vapepan Ari 
Rahkonen, Aki Valonen ja Jarmo Ojajärvi.

- On erittäin tärkeää saada vuosittain jokai-
selle Vapepa-alueelle vastaava iso harjoitus, 
oli mahtava päivä! Viranomaiset olivat erittäin 
tyytyväisiä, he arvostavat vapaaehtoisten luo-
tettavuutta sekä reagointinopeutta. Harjoitus 
lisäsi rohkeutta ja johtamisosaamista, valmius-
päällikkö Tave Rautiainen summasi harjoituk-
sen antia.

Teksti: Tero Hintsa

Säpinää Saukonkylä 2015 -harjoituksessa 
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Jani Kantokoski briiffasi viranomaistoimijoita harjoituksessa.

Alajärven osaston Lahja Halla-Aho 
ja Kurikan Aino Haavisto saapui-
vat onnettomuuspaikalle suunnit-
telemaan etsintää sotilaspoliisin 
kanssa.
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KESÄLEIRILTÄ

Spärrä Äksön kesäleirin kuulumiset!

Piirin jo perinteeksi muodostunut Spärrä Äksön ke-
säleiri vietettiin tutusti Alavudella heinäkuun lo-
pussa. Leiri kokosi mukavan joukon lapsia ja nuoria 
viettämään unohtumattoman leirikokemuksen Sy-
dänmaalle. 

Sunnuntai 
Leiri aloitettiin klo 13 sateisissa tunnelmissa, mutta 
se ei estänyt masussa olevia perhosia lentämästä. 
Ykkösleiriläisiä on tänä vuonna 11, kakkosleiriläisiä 
15 ja kolmosleiriläisiä 15. Henkilökunnan vahvuus 
on 25.

Ensimmäinen päivä menikin tutustumisessa leiripo-
rukkaan sekä – alueeseen. Rohkeana joukkona yk-
kösleiri lähti myös illan vaihtuessa nukkumaan yök-
si telttaan. Jokainen leiri viettää yhden leiripäivistä 
metsässä, ja nukkuu siis myös yhden yön teltassa, 
jännittävää!

Maanantai
Maanantaiaamun käynnistyi normaalin aamuisen si-
jaan MPK:N pitämällä sulkeisharjoituksella. Vasen – 
oikea – vasen vai miten se nyt menikään… 

Päivän aikana harjoiteltiin MPK:n toimesta monen-
laisia asioita, kuten mm. kenttälääkintää ja tulen-
tekoa.

Illan aikana leikittiin monenlaisia leikkejä ja etsittiin 
Aulis-ankkaa, jonka löytäjälle oli luvassa palkinto.

Tiistai
Tiistaiaamu päästiin aloittamaan perinteisellä aa-
muisella. Sen jälkeen juostiin vaateviesti.

Spärrä Äksönillä vieraili tiistaina neljä koiraa, joista 
kaksi oli valmiita pelastuskoiria ja kaksi vielä kou-
lutuksessa. Koirat ja ohjaajat eli koirakot näyttivät 
taitojaan ihmisen etsinnässä. Koiran tarkka hajuais-
ti onkin tarpeen, kun esimerkiksi marjastaja eksyy 
eikä häntä löydetä ihmisvoimin maastosta. Vainun 
koira saa maastoon jääneistä jäljistä tai ilmas-
ta haistaen. Löytönsä koira ilmaisee ohjaajalleen 
haukkumalla. Koirat ja ohjaajat ovat osa Vapaaeh-
toista pelastuspalvelua eli Vapepaa.

Keskiviikko 
Keskiviikkokin aloitettiin tutusti aamuisella.
Muuten päivän ohjelmassa oli kallioille piirtelyä, en-
siaputaitojen harjoitteluja ja kävihän palokuntakin 
meille esittelemässä paloautoa sekä kertomassa 
kodin turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Viimeinen ilta leirillä huipentui Discoon. Ennen lei-
ridiskoa käytiin kuitenkin vielä Viidakon tähtöset 
kisa, jossa voittaja valittiin tuomariston yksimieli-
sellä päätöksellä.

Torstai
Torstaiaamu aloitettiin myös aamuisella. Sen jäl-
keen olikin jo aika aloittaa pakkaamaan tavaroita 
ennen viimeisiä leikkejä.

Leirin henkilökunta kiittää leiriläisiä vuoden 2015 
Spärrä Äksön leiristä. Ensi vuonna nähdään taas!

Teksti ja kuvat leirilehdestä
Petri Palkoma ja Niina Ylä-Mikkola
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KESÄLEIRILTÄ



24

KESÄLEIRILTÄ



25

YHTEYSTIEDOT

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

Heiskanen Anne, 0400 775 479
ensiapukoulutuksen päällikkö

Hintsa Tero, 040 512 1726
sosiaalipalvelupäällikkö

Kangaskesti Riitta, 0400 688 694
keräys- ja valmiuskoordinaattori

Karling Virve, 0400 261 004 
terveydenhuollon suunnittelija

Karvo Sakari, 040 569 3390
kurssisihteeri

Laitila Mervi, 044 420 5470
reskontranhoitaja

Mustamäki Sari, 045 638 7477
myynti- ja keräyssihteeri

Niittynen Jooel, 040 588 1988
järjestöpäällikkö

Paasonen Anne, 040 775 1622
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Rautiainen Tave, 0400 263 447
valmiuspäällikkö

Reinikainen Sari, 040 352 2020
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Säilä Janne, 040 535 2118
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Tauriainen Kaisa, 040 538 9892
nuorisotoiminnan suunnittelija

Torvinen Ulla, 040 658 8399
taloussihteeri

Omaishoitajien tukitoiminta
Oja Anna-Kaisa, 040 160 2245 

Asenteella Ammattiin -projekti
Natri Kaisa, 0400 380 657 
projektikoordinaattori

Tuunanen Maria, 040 178 5375 
työnsuunnittelija

Kalho Seija, 0400 380 658 
vt. toimialapäällikkö

Ystävätoiminnan kehitysprojekti

Matalamäki Teija, aluetyöntekijä, 040 678 9534
Pälve Anne, aluetyöntekijä, 040 678 9201 Salmela 
Erja, aluetyöntekijä, 040 7712 183

KaMu-projekti (Kaveriksi Mulle)
Pienimäki Elsi, 050 438 8362

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

Keskussairaalantie 1, 40600 Jyväskylä, 040 146 0441 

Koskentie 9, 42100 Jämsä, 040 832 5446

Kippavuorentie 7, 42700 Keuruu, 040 593 7953

• Kalho Seija, vt. toimialapäällikkö 
0400 380 658

Järvikatu 5, 62900 Alajärvi, 040 678 6060

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

Kotisivut
lansi-suomi.punainenristi.fi
spr-kirppis.fi
ensiaputuote.fi 
spr-ensiapukoulutus.fi

LÄNSI-SUOMEN PIIRI
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Ensiapukurssi EA 1® (16t), 95€ 
klo 8.30–16.00
- 11.-12.08. ti, ke  - 21.-22.10. ke, to
- 26.-27.08. ke, to  - 27.-28.10. ti, ke 
- 03.-04.09. to, pe  - 02.-03.11. ma, ti
- 14.-15.09. ma, ti  - 10.-11.11. ti, ke
- 23.-24.09. ke, to  - 26.-27.11. to, pe
- 29.-30.09. ti, ke  - 02.-03.12. ke, to
- 07.-08.10. ke, to  - 08.-09.12. ti, ke
       

klo 17.30–20.45 
- 17, 18, 24, 25,08, ma, ti
- 09, 10, 16, 17.09. ke, to
- 23, 24, 30.9 ja 1.10. ke, to
- 7, 8, 21, 22.10. ke, to
- 19, 20, 26, 27.10. ma, ti
- 28, 29.10 ja 4, 5.11. ke, to
- 9, 12, 16, 19.11. ma, to
- 30.11, 3.12, 7.12, 10.12. ma, to
.........................................................................................................................................

Ensiapukurssi EA 1® (16t), 95€, - maastossa
Jyväskylän ladun maja, Ronsuntaipaleentie 279, Jyväskylä
- 19.-20.08. ke, to - klo 8.30-16.00
.........................................................................................................................................

Ensiapukurssi EA 2® (16t), 110 € 
klo 8.30–16.00
- 04.-05.11. ke, to  - 30.11.-01.12. ma, ti
 

klo 17.30–20.45 
- 16, 17, 23, 24.11. ma, ti 
.........................................................................................................................................

Hätäensiapukurssi 8 t, 60 € 
Kolmessa vuodessa vanhenevan EA1 tai EA2 -todis-
tuksesi pidät voimassa hätäensiapukurssilla
klo 8.30–16.00
- 19.08. ke         - 01.10. to - 18.11. ke
- 28.08. pe         - 09.10. pe - 07.12. ma
- 07.09. ma         - 29.10. to - 15.12. ti
- 22.09. ti         - 06.11. pe 
.........................................................................................................................................

Hätäensiapukurssi sähkömiehille, 4 t, 45 € 

klo 08.30–11.45  klo 12.30–16.00

- 30.10. pe   - 19.11. to 
.........................................................................................................................................

Ammattikuljettajan ensiapu perusosa 7t ja
syventäväosa 7t, (á 100€), yhteensä 167 €
Ammattikuljettajan ammattipätevyyskoulutus. 
klo 8.30–15.15 (-16.00)
- 21.-22.10. ke, to  - 10.-11.11. ti, ke
.........................................................................................................................................

Lasten hätäensiapukurssi 8 t, 60 € 
(kurssi aikuisille)
klo 17.30–20.45   - 28.09. ja 05.10. ma 

JYVÄSKYLÄ
Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä

ENSIAPUKOULUTUS - 2015

Ensiapukurssi EA 1® (16t), 95€ 
klo 8.30–16.00
- 31.08.-01.09. ma, ti - 23.-24.11. ma, ti
- 14.-15.09. ma, ti  - 03.-04.12. to, pe
- 12.-13.10. ma, ti  - 07.-08.12. ma, ti
- 09.-10.11. ma, ti

klo 17.30-20.45
- 4, 5, 11, 12.11. ke, to
......................................................................................................

Ensiapukurssi EA 2® (16t), 110 € 
klo 8.30–16.00 
- 19.-20.11. to, pe
......................................................................................................

Hätäensiapukurssi 8 t, 60 € 
Kolmessa vuodessa vanhenevan EA1 tai EA2 -todis-
tuksesi pidät voimassa hätäesiapukurssilla
klo 8.30–16.00 
- 07.09. ma   - 26.10. ma   - 30.11. ma
- 21.09. ma   - 02.11. ma  
......................................................................................................

Ammattikuljettajan ensiapu perusosa 7t ja
syventäväosa 7t, (á 100€), yhteensä 167 €
Ammattikuljettajan ammattipätevyyskoulutus. 
klo 8.30–15.15 (-16.00)
- 03.-04.12. to, pe
......................................................................................................

Hätäensiapukurssi sähkömiehille, 4 t, 45 € 
klo 8.30–11.45  klo 12.00–15.15
- 09.10. pe   - 22.10. to
......................................................................................................

Lasten hätäensiapukurssi 8 t, 60 € 
(kurssi aikuisille)
klo 17.30–20.45   - 21.10. ja 29.10. ke, to

SEINÄJOKI
Laturitie 2, 60510 Hyllykallio

Ilmoittautumiset, lisätiedot:
spr-ensiapukoulutus.fi - punainenristi.fi
020 701 2851 - lansisuomi@punainenristi.fi

spr-ensiapukoulutus.fi lansi-suomi.punainenristi.fi ensiaputuote.fi

KOKKOLA
Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola
 

Ensiapukurssi EA 1® (16t), 95€
klo 8.30–16.00 
- 10.-11.09. to, pe  - 17.-18.11. ti, ke
- 07.-08.10. ke, to
..........................................................................................

Hätäensiapukurssi 8 t, 60 €
klo 8.30–16.00 
- 27.10. ti    - 27.11. pe

Ensiapu. Elämän taito.
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Tuotenumero: 7200

saat kaupan päälle 
2 kpl pullotelineitä! 

Osta huuhtelupullopari, 

Supertarjous!

2 x 500 ml /pkt, tuotenumero: 725200

Tarjous voimassa 31.10.2015 saakka.
www.ensiaputuote.fi - 020 701 2851
Jyväskylän aluetoimisto, Ailakinkatu 5, Jyväskylä
Seinäjoen aluetoimisto, Laturitie 2, Hyllykallio


