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”Vau, tyttöhän käänsi  
isänsä kylkiasentoon!” 
Olin pitämässä auttajakurssia helsinkiläisessä 
voimisteluseurassa. Harjoittelimme tajuttoman 
ensiapua ja kerroin, että pienikin lapsi pys-
tyy kääntämään aikuisen kylkiasentoon. Het-
keä myöhemmin kurssille osallistunut raamikas 
mies kutsui noin 4-vuotiaan tyttärensä salin 
reunalta kokeilemaan. Eipä aikaakaan, kun ty-
tär käänsi rentona maanneen isänsä kyljelleen. 
Vielä hengitystiet auki ja tarkistus, että ilma 
kulkee. Osallistujat olivat vaikuttuneita.

Auttamisessa on kysymys rohkeudesta toimia 
ja toisen välittämisestä sekä ensiavussa perus-
asioiden osaamisesta. Viime vuonna Punaisen 
Ristin vapaaehtoiset kouluttivat yli 10 000 uut-
ta auttajaa auttajakursseilla. Nyt heillä on val-
mius toimia, kun joku tarvitsee apua. Punaisen 
Ristin viikolla jatkamme auttajakurssien pitä-
mistä - olettehan mukana!

Koko perhe opettelemaan auttamistaitoja
Lapsiperheissä sattuu pieniä ja joskus isompia-
kin tapaturmia. Monesti auttaa puhallus, loh-
dutus ja ehkä haavan huuhtominen sekä laas-
tarin laittaminen. Mutta jos esimerkiksi vieras 
esine tukkii hengitystiet, on osattava toimia 
nopeasti. Punaisen Ristin viikolla haluamme-
kin vahvistaa etenkin lapsiperheiden arjen tur-
vallisuutta ja perheen jäsenten auttamistaitoja. 
Rohkaisemme vanhempia opastamaan lapsiaan 
soittamaan todellisen hädän hetkellä hätänu-
meroon ja opettamaan lapsilleen auttamistai-
toja.

Ensiavun harjoitteleminen on hauskaa koko 
perheen kanssa
Auttajakurssi antaa koko perheelle positiivisen 
kokemuksen ja hyödyllisiä taitoja. Lapset op-
pivat monesti nopeammin kuin aikuiset ja he 
eivät arastele koskea läheisiään. Lasten hyvä 
muisti auttaa myös kertaamaan asioita myö-
hemminkin. Samalla voimme käyttää hienon ti-
laisuuden ja kertoa, missä ensiapua voi harjoi-
tella lisää. Jokainen osasto voi miettiä, olisiko 
nyt hyvä hetki perustaa ReddieKids-kerho tai 
ensiapuryhmä nuorille ja onko aikuisten ensi-
apuryhmässä tilaa uusille jäsenille.

Tehdään Punaisen Ristin viikosta ikimuis-
toinen kaikenikäisille! 

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon suunnittelija, 
valmiuden yksikkö
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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: Aineistoryhmä, aineistot@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: Tero Hintsa Taitto: Grano Oy

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 osastomateriaa-
lit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi
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Mitä punaisen ristin jäsenyys merkitsee sinulle?

PÄÄKIRJOITUS 28.3.2018

Haluan herättää keskustelun Punaisen Ris-
tin jäsenyyden merkityksestä. Jäsenmäärä las-
ki vuonna 2017. Koko järjestön jäsenmäärä oli 
80 536, laskua -2,6, % edelliseen vuoteen ver-
rattuna. Uusia jäseniä liittyi 3 452, joista nuo-
ria (alle 29 v) 1 016 henkilöä. Osastojen mää-
rä oli 486.

Länsi-Suomen piirissä jäseniä oli vuoden 2017 
lopussa 9082 (v.2016, 9404). Jäsenmäärä on 
tasaisessa laskussa, joten nyt on aika toimia. 
Jokaisen kannattaa omalta kohdaltaan miettiä 
jäsenyyden merkitystä? Minusta jäsenyys on 
selkeä kannanotto! Haluan toimia hyvän asian 
puolesta, haluan olla mukana auttamisen ket-
jussa. 

Mitä olet itse tehnyt jäsenyyden edistämisek-
si vuonna 2017? Mikäli vastuksesi on, että en 
mitään.  Älä ruoski itseäsi hengiltä, vaan ryhdy 
toimeen. Nyt tai ei koskaan asia on mahdollis-
ta korjata. Kerro ympäristössäsi kanssa ihmi-
sille rehellisesti ja avoimesti sinun kokemuksis-
ta Punaisessa Rististä. Jaa sinun kokemuksesi 
mahdollisimman monen ihmisen kanssa, tarjoa 
ystävälle, tuttavalle mahdollisuus tulla mukaan 
toimintaan ja jäseneksi Punaisen Ristin iloiseen 
joukkoon. Liputa hyvän asian puolesta! Kerro 
hyviä ja iloisia tarinoita omista kokemuksista.

Haastan kaikki osastot ja jäsenet mukaan jä-
sentalkoisiin! Tarjoa jäsenyyttä vähintään yh-
delle henkilölle vuoden aikana! Tämä tavoite ei 
ole mahdoton. Haastakaa naapuriosasto kilpa-
sille jäsenhankinnassa.

Tulemme tämän vuoden aikana palaamaan jä-
senyyteen useita kertoja. Osastojen kummita-
paamisissa tätä asiaa tullaan käymään läpi.

Jäsenmäärä kuvaa järjestön voimaa ulospäin, 
tehdään yhdessä Punaisesta Rististä entistä 
vahvempi organisaatio.

Länsi-Suomen piirissä huolehdimme siitä, että 
piirimme 68 osastoa ovat tämän haasteen ta-
kana. Tehdään yhdessä piiristämme 10 000 jä-
senen piiri. Me pystymme tähän hyvällä yhteis-
työllä.  Piiritiedotteessa tulemme kertomaan 
onnistumisen kokemuksista.

Nähdään piirin vuosikokouksessa ja vaihdetaan 
ajatuksia hyvistä onnistumisen kokemuksista.

Iloisin terveisin

Pekka Annala
Toiminnanjohtaja

Punaisen Ristin jäsenenä olet osa kansainvälistä avunketjuja.
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Perinteistä ja koko järjestölle tärkeää Pu-
naisen Ristin viikkoa vietetään torstais-
ta keskiviikkoon 3.-9.5.2018. Toukokuinen 
viikko on hyvä hetki kertoa osaston toi-
minnasta paikkakunnalla ja samalla tarjo-
ta kaikille avoimia auttajakursseja. Tämän 
vuoden kampanjassa haluamme tavoittaa 
etenkin lapsiperheet ja vahvistaa jokaisen 
auttamistaitoja ikään katsomatta.  

PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.-9.5.2018

Punaisen Ristin viikko tulee kevään 
kynnyksellä – olethan valmiina!

Jussi Vierim
aa

Auttajakurssilla lapsi oppii kääntämään ikäisensä tai vanhemman kylkiasentoon. 

Punaisen Ristin viikolla osastot voivat valita so-
pivimman tavan tavoittaa ihmiset ja kertoa jär-
jestön toiminnasta omalla paikkakunnalla. 
Kantavana teemana on arjen turvallisuus, aut-
tamistaitojen tärkeys ja Punaisen Ristin vapaa-
ehtoistoiminnan merkitys niin paikallisesti kuin 
koko maassa. 
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.-9.5.2018

Tärkeät aikataulut

• Kaikki kampanjan materiaalit voi tilata
verkosta www.punaisenristinkauppa.fi.

• Materiaalien lähetykset alkavat viikol-
la 14.

• Muista tehdä tilaukset 18.4.2018 men-
nessä.

Mitä vaihtoehtoja on  
tapahtuman järjestämiseen?
Tärkeää on lähteä rohkeasti liikkeelle ja tehdä 
toimintaa näkyväksi. Voitte: 
•  Järjestää kaikille avoimen auttajakurssin.
•  Jakaa uudistettua tarkastuslistaa: Oma koti

kullan kallis, entä turvallinen?
•  Esitellä ensiapulaukun sisältöä ja tehdä lauk-

kua tutuksi kaikenikäisille.
•  Pyytää osallistumaan valtakunnalliseen ar-

vontaan ja täyttämään yhteydenottokortti.

Tapahtumia voi järjestää toreilla, leikki-puis-
toissa, kirjastoissa, uimahalleissa, kauppakes-
kuksissa, Prismoissa, S-marketeissa, ABC–ase-
milla tai osaston tiloissa – missä vain perheet 
liikkuvat! 

Mitä uutta meillä on tänä vuonna?
•  Viime vuonna tutuksi tullutta auttajakurs-
sin sisältöä ja ulkoasua uudistetaan. Juhla-
vuoden tunnukset poistetaan ja sisältöön tu-
lee pieniä muutoksia. Osasto voi halutessaan
myös käyttää viime vuoden kortteja. Tavoit-
teena on, että saamme kaikille avoimia aut-
tajakursseja ympäri Suomea Punaisen Ristin
viikon aikana. Jos kurssi on hankala järjes-
tää Punaisen Ristin viikolla, voi kurssista kiin-
nostuneiden tiedot kerätä ja järjestää kurssin
myöhemmin. On kuitenkin tärkeää, että tie-
dot auttajakurssin ajasta ja paikasta laitetaan
RedNetin tapahtumakalenteriin hyvissä ajoin, 
jotta kiinnostuneet löytävät kurssin.

•  Arjen ja kodin turvallisuuden tarkistuslistaa
muokataan ja listaa voi jakaa osastojen jär-
jestämissä tapahtumissa paperisena tai säh-
köisenä. Lista on hyvä keino herättää ihmis-
ten huomio ja saada jokainen miettimään
oman kotinsa turvallisuutta etenkin lasten
kannalta.

•  Tavoitteemme on, että Punaisen Ristin viikon
tapahtumaan osallistuvat ihmiset säilyttävät
kiinnostuksena järjestön toimintaan ja voisi-
vat osallistua siihen tulevaisuudessa. Tähän
hyvä keino on uusittu ICE- ja arvonta/yh-
teydenottokortti, jonka avulla yhteystieto-
jen kerääminen on helppoa ja yhteystietojen
antajiin voidaan olla myöhemmin yhteydes-
sä. Kortti tarjoaa myös helpon tavan pysäyt-
tää ohikulkijat ja aloittaa keskustelu. Kortilla
voi liittyä jäseneksi ja osallistua valtakunnalli-
siin arvontoihin.

Miten ja missä viestimme  
Punaisen Ristin viikolla?
Jokainen viesti Punaisen Ristin viikkoon liitty-
en on tärkeä. Olipa se sitten tapahtumailmoi-
tus kaupan ilmoitustaululla, tiedote paikallis-
medialle tai suullinen kutsu osaston pitämälle 
auttajakurssille vaikkapa vanhempainillassa tai 
harrastusporukassa. Ole hyvissä ajoin yhtey-
dessä yhteistyökumppaniimme S-ryhmään ja 
voit sopia tapahtuman pitämisestä esimerkiksi 
paikallisen osuuskaupan tiloissa tai ABC-ase-
malla. Muista myös ilmoittaa tapahtumasta hy-
vissä ajoin paikkakunnan tiedotusvälineille ja 
kutsu toimittajat tekemään juttua auttajakurs-
sista tai muusta tapahtumasta.

Kaikki viestintään tarvittavat materiaalit, kuten 
tiedote- ja ilmoituspohjat löytyvät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/viikko.

Kun itse viestit tapahtumista sosiaalisen me-
dian kanavissa, käytä aihetunnisteita #punai-
senristinviikko ja #auttajakurssi.

Lisätietoja:
Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman, p. 020 701 2201

Terveydenhuollon suunnittelija  
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126

Tiedottaja Mari Mäkinen, p. 020 701 2223
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY MUUTTUU SELKEÄMMÄKSI

Tietosuoja-asetus tuo suuria muutoksia 
osastojen toimintaan

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) as-
tuu voimaan 24.5.2018. Punainen Risti on 
käynnistänyt vuoden kestävän tietosuo-
jaohjelman, minkä aikana järjestön hen-
kilötietojen käsittely ja prosessit saa-
daan vastaamaan lakia.  Asetuksen tuomat 
muutokset organisaatioille ovat mittavat ja 
edellyttävät myös Suomen Punaiselta Ris-
tiltä merkittäviä muutoksia. 

Punaisen Ristin maineen ja luotettavuuden 
kannalta on tärkeää, että lain asettamat uudet 
vaatimukset täytetään. Sitoudumme suojaa-
maan asiakkaidemme yksityisyyttä ja heidän 
luottamuksensa on meille tärkeä. Haluamme 
varmistaa luotettavuuden ja läpinäkyvyyden 
kaikelle henkilötietojen käsittelylle.

Olemme tunnollisia, mutta yhteiset 
pelisäännöt puuttuvat
SPR on konsulttiyhtiö Accenturen avustuksel-
la kartoittanut henkilötietojen käsittelyä kes-
kustoimistossa, piiritoimistoissa, laitoksissa ja 
osastoissa. Päällimmäisenä tuli ilmi työntekijöi-
den ja vapaaehtoisten tunnollisuus sekä halu 
tehdä asiat oikein. Keräämme pääsääntöises-
ti vain tarvittavaa tietoa, jota meillä on perus-
teet käsitellä. Tiedon säilyttämisessä olemme 
vähän turhankin tunnollisia ja paljon tietoa on 
taltioituna ”varmuuden vuoksi”. 

Suurin puute on yhteisten pelisääntöjen ja oh-
jeistuksen puuttuminen. Kartoituksen mukaan 
jokainen piiri, osasto ja laitos ovat olleet omil-
laan ja tietojenkäsittely on hoidettu parhaan 
taidon mukaan. Tämän puutteen korjaaminen 
on yksi tietosuojaohjelman päätavoitteista. 

Näin selätämme tietosuojapeikon
Osastojen käytäntöjä tietosuoja-asetus muut-
taa esimerkiksi siinä, kuinka yksilöityjä henki-
lötietoja sisältäviä listoja osastossa käytetään 
ja kuinka ne tuhotaan käytön jälkeen. Tähän 
liittyvää ohjeistusta on jo olemassa ja infoa 
löytyy järjestön nettisivulta osoitteesta punai-
nenristi.fi/tietosuoja. 

Keskustoimistossa on perustettu tietosuoja-
ryhmä,  joka rakentaa kevään 2018 aikana  
toimivan tietosuojan hallintamallin järjestölle. 

Näin varmistamme tarvittavan tietosuoja -
osaamisen koko organisaatiossa ja luotettavan 
tuen epätietoisuus- ja ongelmatapauksissa. 
Yhteiset pelisäännöt ja koulutus tulevat hel-
pottamaan ja selkiyttämään niin asiakkaan, va-
paaehtoisen kuin työntekijänkin toimintaa kai-
kissa tietosuojaan liittyvissä asioissa. 

Jokaisessa piirissä on tietosuojasta vastaava 
yhteyshenkilö, joka on osastojen ensisijainen 
neuvoja tietosuoja-asioissa. Tiedotamme ke-
vään mittaan projektin etenemisestä ja piirien 
alueella järjestettävistä koulutuksista. 

Mikä on GDPR?

• Tietosuoja-asetus on yksi laajimmista
lainsäädäntöuudistuksista EU:ssa viime
vuosina.

• Asetus tuo uusia velvoitteita: tilivelvol-
lisuuden periaatteen, tietoturvalouk-
kausten ilmoitusvelvollisuuden, pa-
kollisia ehtoja toimitussopimuksiin ja
sisäisiin käytäntöihin.

• Asetus lisää riskejä, kuten mahdolliset
negatiiviset vaikutukset maineeseen, 
kustannukset manuaalisesta tietojen
hallinnasta ja sanktiot asetuksen nou-
dattamatta jättämisestä.

Lisätietoja: 
CRM-päällikkö Marianna Preller, 
p. 020 701 2278

Lue lisää: 
punainenristi.fi/tietosuoja
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OMA PUNAINEN RISTI

Tervetuloa digitaalisuus ja Oma Punainen Risti!
”Niin muuttuu maailma, Eskoni” sanotaan 
Aleksis Kiven Nummisuutareissa. Lause on 
jäänyt elämään ja pitää paikkansa myös 
Punaisessa Ristissä. Maailma digitalisoituu 
ja emme jää kehityksen ulkopuolelle. 

Vapaaehtoisten tietojärjestelmä tulee tarjoa-
maan nykyajan vaatimuksiin vastaavia työväli-
neitä vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen ja 
johtamiseen sekä uusien toimijoiden mukaan 
pääsemiseen. 

Keskeinen osa järjestelmää on osastojen mah-
dollisuus rekrytoida vapaaehtoisia osaston ta-
pahtumiin, koulutuksiin ja pysyvään viikko-
toimintaan sekä kerätä ilmoittautumisia ja 
välittää viestiä omasta toiminnasta. Järjestelmä 
saa nimekseen Oma Punainen Risti. Järjestel-
män nimivalinta viestittää, että se on jokaisen 
vapaaehtoisten palvelu. 

Vuosi kehitystyötä takana
Järjestelmän kehitys käynnistyi alkuvuodes-
ta 2017, jolloin iso joukko vapaaehtoisia ja pii-
rien sekä keskustoimiston työntekijöitä pohti 
järjestelmän tavoitteita ja tarpeita. Järjestel-
män kehittämisen lähtökohtana olivat selke-
ys ja helppokäyttöisyys käyttäjille. Järjestelmän 
rakentaminen ja koodaaminen alkoi syyskuus-
sa 2017.

Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön pilo-
toinnilla kevään 2018 aikana Helsingin ja Uu-
denmaan ja Länsi-Suomen piirissä sekä Hä-
meen piirissä Tampereen osastossa. Pilotoinnin 

jälkeen työ jatkuu järjestelmään tarvittavien li-
säosien kehittämisellä. Käyttöönotto muissa 
osastoissa aloitetaan pilottivaiheen jälkeen. 

Oma Punainen Ristin käyttämiseen tarjotaan 
sekä koulutusta että tukimateriaaleja. Osa 
materiaaleista on kirjallista, mutta tuotamme 
myös videoita, joissa käydään askel askeleelta 
läpi Oma Punainen Risti -järjestelmän käyttö.  
Tämän lisäksi eri puolelle Suomea koulutetaan 
vapaaehtoisia tukihenkilöitä, jotka pystyvät 
auttamaan järjestelmän käyttöön ottamisessa.

Oma Punainen Risti pähkinänkuoressa

• Oma Punainen Risti tarjoaa väylän
oman vapaaehtoisen profiilin luomiseen
ja muokkaamiseen, vapaaehtoisten tie-
tojen turvallisempaan hallintaan sekä
osastojen toimintaryhmien ja tapahtu-
mien organisoimiseen ja viestintään.

• Järjestelmä vastaa EU:n tietosuojalain-
säädännön vaatimuksiin.

• Ensimmäisessä kehitysvaiheessa tieto-
järjestelmä tarjoaa sähköisen ystävä-
välitysjärjestelmän osastojen ystävävä-
litysten käyttöön. Oma Punainen Risti
toimii niin tietokoneella, tabletilla kuin
älypuhelimellakin.

Lisätietoa: 
https://rednet.punainenristi.fi/oma

Jussi Vierim
aa
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LIIKUNTAA KAIKILLE 

Uusi opas tukee turvapaikanhakijoiden liikuntaa  

Lähde juoksemaan toukokuussa 
ja lahjoita Syyriaan

Punaisen Ristin keskustoimisto on koon-
nut VOK-liikunnan hyvien käytäntöjen 
oppaan. Opas on tarkoitettu vastaan-
ottoyksiköissä liikuntaa järjestäville työn-
tekijöille, VOK-liikunnan yhteistyökump-
paneille sekä osastoille, jotka tarjoavat 
liikuntaa turvapaikanhakijoille. 

Punaisen Ristin vastaanottoyksiköt osallistui-
vat liikuntahankkeeseen vuosina 2016—2017. 
Hankkeella tuettiin turvapaikanhakijoiden 
henkistä ja fyysistä hyvinvointia tarjoamal-
la helppoja sekä hauskoja tapoja liikkua. Tär-
keää oli tuoda esille liikunnan tärkeys arjen 
hyvinvointia ja sosiaalisuutta tukevana teki-
jänä. Samalla luotiin malleja ja hyviä käytäntö-
jä maahanmuuttajien kannustamisessa liikun-
nan harrastamiseen, tavoitteelliseen urheiluun 
sekä paikan löytämiseen paikallisissa urheilu-
seuroissa ja liikuntaryhmissä. Hankkeen avulla 
yhdistettiin kantasuomalaisia ja turvapaikan-

Helsinki City Running Day 19.5. ja Naisten 
Kymppi 26.-27.5. uudistuvat. Punainen Ris-
ti on yksi tapahtumien neljästä pääyhteis-
työkumppanista. 

Tarjoamme juoksijoille mahdollisuuden kerä-
tä sponsoreita ja lahjoittaa Syyria-keräykseen 
”Auta heidät takaisin jaloilleen”. 

Juoksemalla Punaisen Ristin hyväksi voi kerä-
tä varoja kuntoutuskeskuksille Syyriassa ja lä-
hialueilla. Pitkän sodan seurauksena tervey-
denhuolto on romahtanut Syyriassa. Pulaa on 
lääkkeistä, hoitolaitteista ja hoitohenkilökun-
nasta. Keskuksissa annetaan fysioterapiaa ja 
tarjotaan proteeseja sekä apuvälineitä, jotka 
helpottavat liikkumista. Liikuntakyvyn palau-
tuminen edistää henkistä toipumista ja antaa 
mahdollisuuden päästä takaisin leikkiin, opis-
keluun ja työelämään.

hakijoita sekä aiemmin Suomeen saapuneita 
maahanmuuttajia, mikä edisti kotoutumista. 

Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuk-
sissa asuvat turvapaikanhakijat pääsivät ko-
keilemaan yli 50:ttä eri liikuntalajia. Suosi-
tuimmat lajit olivat uinti, jalkapallo ja kuntosali. 
Yhteistyökumppaneina olivat Suomen Olym-
piakomitea ja lukuisat paikalliset liikuntaseu-
rat sekä -toimijat. Hankkeeseen saatiin avus-
tusta Veikkauksen tuotoista Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolta. Opas koottiin hankkeen 
aikana ja vastaanottokeskuksiin sekä yhteis-
työkumppaneille lähetetyn kyselyn perusteel-
la.

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi julkaistu 
opas postitetaan kaikkiin Punaisen Ristin vas-
taanottoyksiköihin sekä Migrin kautta muihin 
yksiköihin.

Kokeile maratonviestiä!
Maratonviesti on oiva tapa osallistua mara-
tonille porukalla. Kokoamalla neljän hengen 
joukkueen matkan voi jakaa neljään etappiin ja 
pääsette yhdessä kokemaan liikunnan ja aut-
tamisen riemua. Sponsoreiden kerääminen 
joukkueelle hyvän asian puolesta on helppoa. 
Jokainen osallistuja voi perustaa oman netti-
keräyksen sivulla oma.punainenristi.fi ja toi-
mia digikerääjänä kykynsä sekä aktiivisuuten-
sa mukaan. 

Lisätietoja tapahtumista:
http://www.helsinkicitymarathon.fi
http://www.naistenkymppi.fi/

Punaisen Ristin keräyssivut:
http://oma.punainenristi.fi/helsinki-city-run
http://oma.punainenristi.fi/naisten-kymppi

Lisätietoja: 
Varainhankinnan suunnittelija  
Jessica von Bonsdorff, p. 020 701 2032
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ENSIAVUN SM-KISAT TURUSSA 15.–17.6.2018

Tule mukaan Ensiavun 
SM-kisoihin!
Etsimme isoa joukkoa vapaaehtoisia tuo-
mareita ja muissa tehtävissä toimivia hen-
kilöitä ensiavun SM-kilpailuihin Turkuun. 
Turussa kilpailevat aikuiset, nuoret, Reddie 
Kidsit ja ensiauttajat ympäri Suomen. Tu-
lethan mukaan tuomariksi, avustajaksi tai 
kannustamaan kilpailijoita!

Minustako tuomariksi?
Sovit tuomariksi, mikäli hallitset ensiavun, si-
nulla on kannustava asenne ja olet valmis tuo-
maroimaan tasapuolisesti pitkän kisapäivän 
ajan. Sinulla on hyvät edellytykset tuomariksi, 
mikäli olet:
• Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)
• Ensivastekouluttaja
• Ensiapuryhmän kouluttaja
•  Pitkän linjan ensiapuryhmäläinen ja olet suo-

rittanut EA 3 -kurssin tai ensivastekurssin
•  Valmiustoiminnan osaaja tai henkisen tuen
kouluttaja

Minustako muihin tehtäviin?
Etsimme erilaisiin tehtäviin henkilöitä, jotka 
ovat valmiita antamaan vapaaehtoispanoksen-
sa kisatapahtumassa. Sinulla on positiivinen 
asenne ja hyvä paineensietokyky. Lisäksi hallit-
set ainakin yhden oheisista taidoista:
• Ohjattuna osaat pystyttää/purkaa telttoja
• Hallitset muonitusta
• Hallitset radiopuhelimen käytön
• Sinulla on ajokortti ja olet valmis ajamaan eri
puolelle Turkua

Jokaisessa kilpailusarjassa on kymmenen kisa-
rastia. Kisapäivästä tuleekin vaativa, jännittävä 
ja monia elämyksiä tarjoava. Tavoitteena on, et-
tä kilpailijat, heidän kannattajansa, tuomarit ja 
muut vapaaehtoiset saavat hyvän mielen ja iki-
muistoisen kokemuksen Punaisen Ristin toimin-
nasta.

Lisätietoja: 
Ohjelmapäällikkö / ensiapu ja terveydenhuolto, 
Minna Rautanen p. 020 701 2404

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi: 
www.lyyti.in/EA_SM_Turku2018

A
n
tti K

uro
la

Vuonna 2015 Ensiavun SM-kilpailut järjestettiin Rova-
niemellä. Kuvassa kilpailemassa Vaasan suomalainen 
osasto. 

Muista ilmoittautua nuorten Kesäpäiville!
Tarjoamme vähintään 13-vuotiaille osallistujil-
le mahdollisuuden kehittää omia ensiaputai-
tojaan ja tutustua Punaiseen Ristiin valmius-
järjestönä. Kesäpäivät järjestetään Turussa 
Ruissalon leirintäalueella 15.–17.6. Luvassa on 
koulutuksia, esityksiä, harjoituksia, kaupunki-
suunnistusta, ensiavun SM-kisojen seurantaa, 
pelejä, leirinuotiota ja paljon muuta. 

Kun ilmoittaudut 20.4. mennessä, osallistumis-
maksu on jäsenelle 25 euroa. Myöhemmin il-
moittautuessa maksu on 35 euroa.  Jokaisesta 
mukaan rekrytoidusta kaverista (ei SPR-jäsen) 

osallistuja saa 5 euron alennuksen osallistu-
mismaksustaan. 

Kesäpäiville voi tulla mukaan myös vapaaehtoi-
sena. Etsimme vapaaehtoisia muun muassa oh-
jaajatehtäviin, ensiapuvastaaviksi, infopisteelle, 
ohjelmanumeroiden suunnitteluun ja ensiapu-
harjoittelun potilaiksi. Vapaaehtoiselle osallis-
tumismaksu on 10 euroa. 

Ilmoittaudu ja lue lisää: 
rednet.punainenristi.fi/kesapaivat2018
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LYHYESTI

Tervetuloa risteilemään 
marraskuussa! 

Vapaaehtoisten Auttajat ulapalla -koulutusris-
teily järjestetään marraskuussa. Ilmoittautumi-
nen risteilylle alkaa toukokuussa.

Risteilyä valmistellaan teemalla Vapaaehtois-
ten hyvinvointi ja hyvä vapaaehtoisjohta-
minen sen mahdollistajana. Tarkkaa ohjel-
maa vielä tehdään, mutta muutamat teemat 
ovat jo varmoja. Niitä ovat: 

•  Uudet tavat tehdä vapaaehtoistoimintaa –
vaikutteita meiltä ja muualta

• Sosiaalinen media viestinnän välineenä
•  Kokonaisvalmius vapaaehtoistoiminnassa
• Vuorovaikutustaidot
•  Vapaaehtoisten/ jäsenten rekrytointi

Lue lisää ja katso risteilyn hinnat: 
https://rednet.punainenristi.fi/ulapalla

Festaripäivystykset lähestyvät 
– näin toimit!

Punainen Risti on haluttu yhteistyökumppa-
ni festivaalien järjestäjille. Tarjoamme tapahtu-
miin ensiapuryhmiä ja päihdetyöhön sekä hiv/
seksuaaliterveyteen perehtyneitä vapaaehtoi-
sia.

•  Ensiapuryhmät käyttävät RedNetistä löytyvää
sopimuspohjaa ja luvat kysytään kaikille toi-
mijoille yhtä aikaa: rednet.punainenristi.fi/no-
de/6210

•  Päivystys- ja lupatilanteet ilmoitetaan hyvis-
sä ajoin valtakunnalliselle festarilistalle. Ter-
veyden edistämisen ohjelmien vapaaehtoiset
voivat ilmoittautua samalle listalle, joka löy-
tyy ea-ryhmien, festarityön, hiv-työn ja päih-
detyön RedNet-sivuilta.

•  Päivystysluvan kysyminen voidaan ohjata
myös festarikoordinaattorille. Hän yhdistää
kaikki tapahtumaan tulevat toimijat.

•  Osaston alueelle tulevista terveyden edistä-
misen toimijoista ilmoitetaan ensiapuryhmäl-
le tai puheenjohtajalle, jos ensiapuryhmä ei
päivystä.

Lisätietoja:  
festarit@punainenristi.fi

Kontti sisustaa talon Porin 
Asuntomessuille

Asuntomessuilla pääsee ensi kesänä vierai-
lemaan talossa, jonka huonekalut ja tuotteet 
ovat Punaisen Ristin Kontti-kierrätystavara-
taloista. Asuntomessut järjestetään Porissa 
6.7.–5.8.2018. Talon sisustuksesta vastaa si-
sustussuunnittelija Frida Steiner. Messuta-
lon huonekalut ja tuotteet myydään messujen 
päätyttyä.

Messuilla Kontti muistuttaa, että viihtyisän ko-
din voi saada edullisesti ja ekologisesti ja et-
tä Kontista ostamalla voi tukea Punaisen Ristin 
auttamistyötä.

Kontti halutaan tehdä valtakunnallisesti tunne-
tuksi. Kontteja on 12 ympäri Suomen ja sisus-
tajat ovat Kontille tärkeä asiakas- ja lahjoitta-
jaryhmä. Astiat, sisustustuotteet ja huonekalut 
ovat naistenvaatteiden ohella Kontin ostetuim-
pia tuotteita. 

Lisätietoja: Kontti.punainenristi.fi

Seuraa sisustussuunnittelija  
Frida Steinerin blogia: visualaddict.fi

Nuorten turvatalot saavat 
arvostusta

Nuorten turvatalojen työtä pidetään laaduk-
kaana ja luotettavana. Tuoreen kyselyn mu-
kaan turvatalolta saa avun nopeasti: yli puo-
lelle nuorista tarjottiin tukea välittömästi 
yhteyden oton jälkeen, 84 prosentille vuorokau-
den kuluessa.

Turvatalot selvittivät nuorten, vanhempien, va-
paaehtoisten, työntekijöiden ja yhteistyökump-
paneiden kokemuksia turvatalojen toiminnas-
ta. Nimettömänä pyydettyjä vastauksia tuli 
noin 600.

Lue lisää: 
nuortenturvatalo.fi

Lisätietoja ja turvatalo-esitteen tiedustelut: 
Turvatalojen viestinnän suunnittelija  
Johanna Sjöholm, p. 020 701 2237
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VARAINHANKINTA 

Voit tukea Syyrian kuntoutusklinikoita tai 
Nuorten turvataloja tekemällä ostoksia Re-
good.fi-verkkokaupassa. Kun klikkaat ostoksil-
le verkkokaupasta löytyvästä Punaisen Ristin 
linkistä, kohdennat ostoksistasi pienen siivun 
järjestön tueksi. Lahjoittajana on verkkokaup-
pa, missä teet ostoksia.

Kauppojen hinnat ja alennukset ovat samat 
kuin mennessäsi ostoksille suoraan verkko-
kaupan omien sivujen kautta. Palvelu ei edel-
lytä rekisteröitymistä tai henkilötietojen an-
tamista. Hyvään tekoon riittää muutama 
klikkaus. Tuen määrä on keskimäärin seitse-
män prosenttia ostostesi arvosta ja se vaihte-

lee eri verkkokaupoissa. Regoodissa on muka-
na monipuolinen joukko verkkokauppoja, kuten 
Stockmann, Sportamore, Varusteleka, Cumulus-
hotellit, Byggmax, Hemtex ja Scandinavian Out-
door. Valikoima kasvaa edelleen. 

Näin toimit: 
1.  Mene osoitteeseen www.regood.fi/kohteet/

spr.
2.  Valitse kohde, jota haluat tukea: Auta heidät

takaisin jaloilleen tai Nuorten turvatalot.
3.  Siirry ostoksille haluamaasi verkkokaup-

paan.
4.  Keräät ostoksillasi lahjoituspottia valitse-

mallesi kohteelle.

Osta Regood-verkkokaupassa ja tee hyvää 
muutamalla klikkauksella

Oikaisu!

Terveyden edistämisen ohjelmasta kerrottiin 
edellisessä numerossa 1/2018. Valitettavasti ju-
tussa oli väärä linkki nimikilpailuun.  

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 13.-15.4. ja 2.-4.11. Nynäs

Ensivastekouluttajien sisältöosa 9.-11.2. ja 2.-4.11. Nynäs

Resurssikouluttajavalmennus 8.-9.9. Helsinki

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

6.-7.4 Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” Syksy 2018 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 3.-4.11. Helsinki

Sisältöosat
• Henkinen tuki / Psykiskt stöd
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö / Organisation
• Monikulttuurisuus /Mångkultur
• Sosiaalipalvelu / Socialtjänst
• Nuoriso / Ungdom
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 14.-15.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2018

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, 
ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.

Oikea linkki on: https://www.lyyti.fi/
questions/0c7f3a80a5 
Käy vastaamassa, onko Terveyspiste hyvä nimi 
vai pitäisikö sitä muuttaa. Vastaamalla osallis-
tut lämpötyynyn arvontaan!
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SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

Miten osastot ja vapepa voivat valmistautua 
sote- ja maakuntauudistukseen –Juttutuokio 
Harri Jokirannan kanssa
Tässä ja Nyt -lehden toimitus kävi jututta-
massa Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen 
projektijohtaja Harri Jokirantaa. Pohdimme 
Jokirannan kanssa miten Sote- ja maakunta-
uudistus vaikuttaa Suomen Punaisen Ristin 
osastoihin ja Vapaaehtoisen Pelastuspalveluun 
(Vapepaan). Sotemuutosta luotsaava Jokiranta 
toimii aktiivisesti Punaisessa Ristissä. Hän on 
Länsi-Suomen piirin hallituksen jäsen ja kuuluu 
valtakunnalliseen Punaisen Ristin valtuustoon.

Kuntien ja osastojen yhteistyön merkitys 
kasvaa 
Vuoden 2020 alusta Suomessa kunnat, maa-
kunnat ja valtio vastaavat yhteisrintamassa 
palveluiden tuottamisesta kansalaisille. Kol-

men toimijan yhteistyönä pystytään järjestä-
mään julkiset palvelut tulevaisuudessakin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollosta päävastuu on 
jatkossa maakunnilla. Hyvinvoinnin ja tervey-
den edistäminen nousee kunnissa aiempaa 
suurempaan rooliin. Miten osastojen tulisi rea-
goida tulossa olevaan muutokseen?

- Laaja-alainen hyvinvointi ja terveyden edis-
täminen on jatkossa kunnissa keskiössä.
Osastojen kannattaa olla yhteydessä kuntiin
nyt, Jokiranta kannustaa. Oman kotikunnan
kanssa voi lähteä keskustelemaan esimerkik-
si siitä, miten osasto voi olla tukemassa kun-
nan työtä hyvinvoinnin edistämiseksi? Kuinka
osastomme ensiapuryhmä tai terveyspiste voi
yhteistyössä kunnan kanssa tukea asukkaiden
hyvinvointia?

Minkälaisena näet osastojen merkityksen kun-
nissa jatkossa?

- Osastoilla on korvaamattoman tärkeä rooli.
Ne tarjoavat kuntalaisille merkityksellistä te-
kemistä. Osastot ovat kunnissa paikkoja, jois-
sa voi kokoontua yhteen. Tulevaisuuden kun-
nat tarvitsevat toimijoita, jotka ovat lähellä
kuntalaisia!

Kunnat säilyvät, vaikka niiden tehtävät vähen-
tyvätkin. Onko joidenkin vapaaehtoistoimin-
nanmuotojen tarve kasvussa?

- Nyt tarvitaan ihmisiä lähelle ihmisiä, Jokiran-
ta tiivistää. Yksinäisyyttä ei kampiteta muuten
kuin olemalla vierellä. Etelä-Pohjanmaalla vä-
estö ikääntyy ja asuu yhä kauempana toisis-
taan. Kartalla on tyhjiä ruutua yhä enemmän, 
yksin asuvan seniorin viereisessä ruudussa ei
välttämättä asukaan enää ketään. Kehitys tu-
lee varmasti lisäämään ystävätoiminnan ky-
syntää.

Vapepa kiinteänä osana Punaista Ristiä uu-
siin palvelurakenteisiin 
SPR:n koordinoiman Vapepan hälytysryhmis-
sä toimivat vapaaehtoiset osallistuvat viran-
omaisten hälyttämänä sadoille hälytysteh-
täville vuosittain. Mitä muutoksia sote- ja 
maakuntauudistus tuo Vapepalle?

Harri Jokiranta
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HUOMIONOSOITUKSET

- Vapepalla sote- ja maakuntauudistus ei tuo
suuria muutoksia. Vapepa toimii jo valmiik-
si kuntia laajemmalla tasolla. Yhteistyökump-
paneista esimerkiksi pelastuslaitokset jatkavat
toimintaa nykyisillä alueillaan, Jokiranta perus-
teli.

- Varautumisessa ja kriisitilanteiden johta-
misessa kunnilla on edelleen keskeinen roo-
li. Tulvan tai muun katastrofin sattuessa kunta
on vastuullinen toimija omalla alueellaan. Maa-
kunta tarjoaa tilanteesta riippuen omat palve-
lunsa, samoin yksityisiä palveluntuottajia vel-
voitetaan varautumaan poikkeustilanteisiin.

Vapepa näyttää selviävän rakenneuudistuk-
sesta pienellä työmäärällä. Onko jotain näkö-
kulmia, joita tulisi nyt huomioida Vapepassa?

- Vapepan organisoituminen SPR:n kautta on
erinomaisen hyvä asia. Valtakunnan jokaiseen
kolkkaan ulottuvana kansalaisjärjestönä SPR
antaa loistavat raamit Vapepan toiminnalle.
Tästä perusajatuksesta on tärkeää pitää jat-
kossakin kiinni, Jokiranta kommentoi.

- Vapepan kannattaa rohkeasti tuoda julki
poikkeuksellista osaamistaan vapaaehtoisen
pelastuspalvelun johtamisessa ja organisoin-
nissa. Vapepa toteuttaa jatkuvasti arjen pe-
lastuspalvelua etsinnöissä ja muissa tehtävis-
sä. Lisäksi Vapepalla on ”uinuvaa potentiaalia”, 
joka voidaan herättää tarvittaessa käyttöön, 
kun apua tarvitaan paljon.

Tero Hintsa.

Huomionosoitukset
Ansiomitalianomukset käsitellään piirissä ker-
ran vuodessa. Osaston hallitus toimittaa kaik-
ki ehdotukset piiritoimistoon 31.10. mennessä. 
Piirin hallitus käsittelee hakemukset vuoden 
viimeisessä kokouksessaan. Tämän jälkeen pii-
ri toimittaa ansiomitaliehdotukset edelleen 
SPR keskustoimistoon. Järjestön hallitus käsit-
telee anomukset kokouksessaan tammikuus-
sa, minkä jälkeen sisäasiainministeriö vie asian 
presidentin esittelyyn.

Ansiomerkkianomukset käsitellään piirissä 
kahdesti vuodessa. Osaston hallitus toimittaa 
kaikki ehdotukset piirin hallitukselle 31. tam-
mikuuta ja 15. syyskuuta mennessä.

Aktiivimerkkianomukset käsittelee osaston 
hallitus.

Hakemuslomakkeita ja hakuohjeita löytyy 
Rednetistä: Tieto ja taito > Osastotoimisto > 
Ohjeet ja lomakkeet tai niitä voi pyytää Saka-
rilta.

Muistakaa varmistaa, että henkilöt, joille haet-
te huomionosoitusta, ovat Punaisen Ristin jä-
seniä ja että edellisestä huomionosoituksesta 
on kulunut riittävästi aikaa. 

Huolellisesti täytetyt 
anomukset palautetaan: 
SPR Länsi-Suomen piiri
Sakari Karvo
PL 35, 60511 HYLLYKALLIO.
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SPR-KIRPPIKSET

SPR-Kirppis, Vaasa - ekologinen 
kierrätyskirppismyymälä

Ympäristöasiat puhututtavat kuluttajia yhä 
enemmän ja kestävän kehityksen mukaiset 
arvot ohjaavat ihmisten ostokäyttäytymistä 
enenevissä määrin. Ympäristötietoisuus, ympä-
ristöasioiden huomioiminen ja niistä tiedotta-
minen ovat ajan hermolla toimivan yrityksen, 
organisaation ja toimijan valttikortti. SPR-Kirp-
pis Vaasa on tehnyt valinnan olla juuri tällai-
nen toimija kirppistoimialalla.

Tulevan kevään 2018 aikana SPR-Kirppis Vaa-
san myymälässä toteutetaan useita kestä-
vän kehityksen arvoista viestittäviä projek-
teja. Asiakkaillemme näkyvin muutos tulee 
olemaan muovipussien poistuminen ostoskas-
si -valikoimista kevään 2018 aikana. Laadim-
me kassalle videon muodossa tietoiskun, jossa 
haastamme asiakkaamme pakkaamaan ostok-
sille mukaan oman kestokassin. Jatkossa kas-
soilla on tarjolla paperi- ja kestokasseja sekä 
kierrätyspusseja. Uudistukseen meitä on mo-
tivoinut mediassakin laajasti esillä ollut muovi-
jätteen romahdusmainen määrä maailman me-
rissä. Meillä on kirppistoimijana mahdollisuus 
olla omalla toiminnallamme vaikuttamassa tä-
män tilanteen muuttamiseen. Muovijätteen 
vähentämiseen tähtäävät toimet ovat meille 
keino kertoa, että haluamme huolehtia ihmis-
kunnan lisäksi myös ympäristöstämme.

Muita ympäristötekoja myymälässämme ovat 
mm. jätehuoltosuunnitelman uudistaminen se-
kä siihen liittyvät muutokset jätteiden lajitte-
lussa. Uudistuksilla haluamme olla aktiivises-
ti vähentämässä kirppismyymälässä syntyvän
jätteen määrää sekä edistämässä käyttökel-
poisen materiaalin tehokasta uusiokäyttöä.
Vähennämme syntyvän jätteen määrää laa-
timalla lahjoittajillemme selkeät ohjeet sii-
tä, millaiset tuotteet ovat meidän kauttamme
kierrätettävissä. Lisäksi käynnistämme tekstii-
lijätteen osalta selvittelyn entistä tehokkaam-
man materiaalikierrätyksen ja uusiokäytön
mahdollistamiseksi. Etsimme aktiivisesti uu-
sia yhteistyötahoja tämän asian tiimoilta. Jät-
teen käsittely energiaksi on meillä viimesijai-
nen vaihtoehto. Vaasan alueella poltettava jäte
muuttuu sähköksi alueen kotitalouksille.

SPR-Kirppis, Vaasa toimii kestävän kehityksen 
uudistuksissa pilottina, mutta uudistukset tul-
laan toteuttamaan varmuudella jatkossa myös 
Kokkolan, Kannuksen ja Himangan SPR-Kirp-
piksillä, ja tulevaisuudessa kaikilla SPR-Kirppik-
sillä.

Jonna Pitkänen
SPR-Kirppis, Vaasa

M
ayya R

atsuk
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SPR KIRPPIKSET

SPR-Kirppis, Kannus on muuttanut marraskuussa 2017 uusiin ja valoisiin myymälätiloihin 
Kannuksen keskustassa, Tukkitie 8, Kannus. 
Tervetuloa tekemään löytöjä läheltä!
Terv. SPR-Kirppis, Kannuksen henkilökunta

SPR-Kirppis, Himanka odottaa jo tulevan kevään ja kesän matkailijoita ja turisteja tekemään 
edullisia kirppisostoksia. Pieni ja viihtyisä Kirppis on kesälomamatkasi varrella, tule piipahta-
maan ja tekemään löytöjä läheltä! 
Pajalantie 8, 68100 Himanka.
Terv. SPR-kirppis, Himangan henkilökunta

Kannuksen SPR-kirppis

Himangan SPR-kirppis
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KOKKOLAN JA KANNUKSEN SPR-KIRPPIS

Työhönvalmennus ja työntekijän edelleen 
sijoittamispalvelu Kokkolan ja Kannuksen 
SPR-kirppiksellä

Mikä minusta tulee isona? Millaista työtä 
haluaisin tehdä? Millaisissa työtehtävissä 
viihtyisin parhaiten? Mihin ammattiin ja työ-
tehtäviin persoonani soveltuisi? Mille alal-
le kannattaisi kouluttautua? Miten kukaan 
enää näin vanhaa työllistää?

Kukapa meistä ei olisi näitä kysymyksiä pyö-
ritellyt mielessään, ja etsinyt vastauksia jopa 
useaan kertaan. Nämä kysymykset ovat elä-
män suuria ja tärkeitä kysymyksiä, joihin kaik-
ki meistä etsivät vastauksia, toiset useammin, 
toiset harvemmin. Vähintään nuoruudessa näi-
den kysymysten äärellä joutuu jokainen pun-
nita valintojaan. Myös aikuisiällä yhä useam-
min joudumme tekemään vastaavia valintoja 
työelämän muutostilanteissa, elämäntilantei-
den murroskohdissa ja joko oman tai läheisten 
sairastumisen seurauksena. 

Ammatinvalinnan ratkaisut eivät aina synny 
odotetussa aikataulussa, ja moni tarvitsee ai-
kalisiä matkan varrella sekä ohjausta löytääk-
seen oikeat valinnat ja suunnan työelämässä. 
Työelämän ja yhteiskunnan muuttuessa työ-
ura tarkoittaa entistä suuremmalle joukolle ih-
misiä aiempaa useampia valintoja ja ratkaisuja. 
Työuran aikana liikutaan yhä enemmän amma-
tista ja työstä toiseen, työstä koulutukseen ja 
koulutuksesta takaisin työelämään. Välissä voi 
olla myös työttömyysjaksoja. 

Kun ammatinvalinta ja työelämä ei aukea 
oman pohdinnan tuloksena ja tarvitaan apua 
ammatti- ja työtoiveiden hahmottamisessa, 
työn valintaan vaikuttavien terveydellisten ra-
joitusten selkeyttämisessä, oppimisvaikeuksis-

sa, omaan itsetuntemuksen tai arjenhallintaan 
liittyen on mahdollista saada henkilökohtaista 
ja yksilöllistä tukea työhönvalmentajalta.

Työhönvalmennus tarjoaa työnhakijalle tu-
kea, valmennusta ja ohjausta ammatin- ja kou-
lutusalavalintaan sekä työllistymiseen. Työ-
hönvalmentaja tukee työelämätaitojen ja 
-valmiuksien lisäämisessä sekä käytännön
työnhaussa. Työhönvalmentaja avustaa myös
työpaikalla työtehtävien räätälöinnissä, suun-
nittelussa ja perehdytyksessä sekä auttaa tu-
tustumaan ja kiinnittymään uuteen työympä-
ristöön ja -yhteisöön. Työhönvalmentaja ohjaa
tarvittaessa työnantajaa erilaisten työllisty-
mistä edistävien tukien hakemisessa.

Edelleen sijoittamispalvelu on joustava ta-
pa tutustua uuteen työntekijään ja perehdyt-
tää tuleviin työtehtäviin. Se on yritykselle ja 
työnantajalle riskitön tapa rekrytoida ja vält-
tää mahdolliset virhearvioinnit

Käyttäjäyrityksellä ei ole edelleen sijoittamis-
jakson aikana palkanmaksuvelvoitetta. SPR-
Kirppis hoitaa työntekijään liittyvät hallinnolli-
set tehtävät ja yhteydenpidon TE-toimistoon. 
Jos yrityksen ja työntekijän välille solmitaan 
varsinainen työsuhde heti sijoitusjakson jäl-
keen, SPR-Kirppikseltä on mahdollista saada 
työhönvalmentajan neuvoja työntekijän käyt-
tämättömän palkkatuen siirtämiseksi.

Lisätietoja: 
Outi Hakunti
työhönvalmentaja
puh. 040 125 8679
SPR-Kirppis, Kokkola ja Kannus

Yhteistyössä: KP OTE-hanke, Soite Kokkola

M
ayya R

atsuk
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VAPAAEHTOISTOIMINTAA

Länsi-Suomen piirin vapaaehtoiset ovat mukana 
digitaalisen kehityksen etujoukoissa

Vapaaehtoisten tietojärjestelmä Oma Punainen 
Risti on pian täällä! Tietojärjestelmän eli tut-
tavallisemmin Oman ensimmäisen version pi-
lotointi aloitetaan maaliskuun loppupuolella ja 
se kestää toukokuulle saakka. Pilottiosasto-
ja on Länsi-Suomen piirin lisäksi mukana Hel-
singin ja Uudenmaan, Hämeen ja mahdollises-
ti myös Oulun piiristä.  Pilotoitava järjestelmä 
sisältää sekä järjestelmän uunituoreet perus-
toiminnot että jo hieman pidempään kehitet-
tävänä olleen ystävätoiminnan sähköisen väli-
tysjärjestelmän. Ensimmäisiin pilottiosastoihin 
tullaan olemaan yhteydessä suoraan ja pilo-
tointiin on mahdollista ottaa mukaan muuta-
mia osastoja lisää vielä kevään aikana.

Vapaaehtoisten tietojärjestelmä Oma Punainen Risti tes-
tattavana vapaaehtoisten ja työntekijöiden toimesta Hel-
singissä helmikuussa 2018.

Uutta järjestelmää testattiin myös Jyväskylässä 6.3.2018 
Jyväskylän osaston väen ja piirin sekä keskustoimiston ty-
öntekijöiden voimin. Ensivaikutelma järjestelmästä test-
auksessa oli myönteinen ja innostunut. Tästä on hyvä jat-
kaa!

Järjestelmän pilotoinnin tarkoituksena on ke-
rätä käyttäjiltä palautetta järjestelmän toi-
minnoista ja käytettävyydestä sekä testa-
ta järjestelmää käytännössä. Osa järjestelmän 
toiminnoista ei välttämättä toimi vielä täydelli-
sesti ja järjestelmään tehdään muutoksia pilo-
toinnin aikana. Pilottiosastojen vapaaehtoiset 
saavat tukea ja koulutusta järjestelmän käyt-
töön. Samaan aikaan siis kehitetään ja pilotoi-
daan myös järjestelmän käyttöönottoon liitty-
vää tukea, ohjausta ja koulutusta. Järjestelmän 
käyttöönoton tueksi koulutamme vapaaehtoi-
sia digimestareita ja digikummeja, ensimmäi-
sen kerran Tampereella 24.3.2018. 

Pilotointiin osallistuvat vapaaehtoiset pääse-
vät vaikuttamaan järjestelmän kehitykseen 
niin, että siitä saadaan kaikkia osastoja ja va-
paaehtoisia parhaalla mahdollisella tavalla pal-
veleva Oma Punainen Risti. Tervetuloa mukaan 
sekä järjestelmä- että järjestökehityksen etu-
joukkoihin!

Meeri Jaatinen
Projektisuunnittelija
meeri.jaatinen@punainenristi.fi
040 683 1138
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VALMIUSVUODEN AVAUS

Valmiusvuosi 2018 avattiin paukkupakkasessa

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin 
Valmiusavaus -tapahtuma käynnistyi innostu-
neessa ilmapiirissä kovasta pakkasesta huoli-
matta. Yli 100 Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun 
(Vapepa) 52 jäsenjärjestöjen edustajaa, viran-
omaista ja muuta yhteistyökumppania ko-
koontui Ähtärin Honkiniemeen. Lauantaipäi-
vässä kuultiin ajankohtaisia puheenvuoroja 
pelastuspalvelusta ja käytiin keskustelua va-
paaehtoistoiminnan kehittämisestä yhteis-
työssä viranomaisten kanssa.

Vapepan merkitys yhteistyökumppanina 
kasvaa
Etsintätehtävät lisääntyvät tulevaisuudes-
sa. Kadonneiden määrää kasvattavat väestön 
ikääntyminen, muistisairauksien määrän kas-
vu ja seniorien kotona asumisen lisääntymi-
nen. Kotona asuvan yksinäisen muistisairaan 
eksymistä ei välttämättä kukaan huomaa päi-
väkausiin. 

- Vapepaa tarvitaan jatkossa yhä useammin
avuksi etsintöihin. Vapepa on yksi Poliisin tär-
keimmistä yhteistyökumppaneista, komisario
Pauli Latvanen kertoi.

Tuleva maakunta ja sote -uudistus selkeyttää 
yhteistyökumppanuutta. Nykyisin Länsi-Suo-
men piirin alueella toimii useita kuntien yh-
teenliittymiä, liikelaitoksia ja muita yhteistyö-
organisaatioita. Jatkossa Vapepa voi neuvotella 
ja toimia pelastustoimen kanssa samoilla peli-
säännöillä maakunnallisesti. Etelä-Pohjanmaan 
alueella yhteistyötä on jo selkeytetty yhteis-
työsopimuksella. 

- Pelastuslaitoksen ja Vapepan vuosi sitten
solmittu sopimus on lisännyt hälytystehtäviä
sekä Vapepan tunnettavuutta, arvioi palopääl-
likkö Juha Turkulainen Etelä-Pohjanmaan pe-
lastuslaitokselta.

Hätäkeskuksesta hälytettiin vuoden 2017 aikana VAPEPA pohjanmaalla 17 kertaa, kertoi komisario Pauli Latvanen Po-
hjanmaan Poliisilaitokselta. 
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VALMIUSVUODEN AVAUS

Vesa-Pekka Vornanen esitteli kaupungin ja vapaaehtois-
toimijoiden yhteistyötä.

Valmiusavauksessa oli tupa täynnä! Osallistujia saapui koko piirin alueelta Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanma-
an ja Keski-Pohjanmaan maakunnista. 

Seinäjoen kaupunki perusti viime vuonna val-
miusryhmän. Ryhmän puheenjohtaja ja Seinä-
joen kaupungin ylläpitopäällikkö Vesa-Jukka 
Vornanen painotti yhteistyön merkitystä esi-
tyksessään. 

- Kaupunki haluaa avata ovia Vapepalle. Halu-
amme rakentaa yhteistyötä sekä sopimuksella
että harjoittelemalla yhdessä. Elokuussa Sei-
näjoella testaamme yhteisvalmiuttamme VALT-
TI2018-harjoituksessa, Vesa-Pekka Vornanen
totesi.

Valmiusavauksesta livelähetys
Valmiusavaus lähetettiin livenä Punaisen Ris-
tin Länsi-Suomen piirin facebook-sivuilta. Lä-
hetys keräsi parikymmentä osallistujaa. Yksi li-
ven seuraajista oli Meeri Linna Rovaniemeltä. 
Aiemmin Seinäjoella Punaisen Ristin vapaaeh-
toisena toiminut Meeri Linna työskentelee ny-
kyisin Napapiirin Omaishoitajat ry:ssä suunnit-
telijana.

- Ehdottomasti kannattaa hyödyntää livelä-
hetyksiä. Pystyy tavoittamaan kiinnostuneita
kauempaakin (kuten Rovaniemeltä :) ).  Eten-
kin niissä järjestöissä ja yhdistyksissä, joiden
maantieteellinen alue on suuri, ja matkakus-
tannukset saattavat nousta kohtuuttoman
isoiksi.

Tero Hintsa
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JÄRJESTÖSEMINAARI

Tulevaisuus – täältä ME tullemme!
Järjestöseminaari 28.-29.4.2018

Cumulus Resort Laajavuoressa Jyväskylässä. 
Viikonlopun seminaarissa luodaan kuvaa tu-
levaisuuden piiristä osastoineen. Mihin olem-
me menossa ja minkälaisella valmistutumisella 
sinne tulevaisuuteen menemme.

Pääset vaikuttamaan ja tuomaan omia nä-
kemyksiäsi, verkostoitumaan ja tutustumaan 
muiden osastojen kanssa. Saat ideoita ja aja-
tuksia siitä, millaista toimintaa muilla on ja 
minkälaisia uusia toimintamuotoja voisi kokeil-
la. 

Kokonaisuuden hinta on osallistujalle 20 euroa 
ja se sisältää koulutukset, ruokailut, yöpymi-
set kylpylöineen sekä kokouspaketin. Mukaan 
mahtuu 110 osallistujaa.

Lisätietoa huippuluokan ohjelmasta sekä il-
moittautumislinkki sivun alaosassa.

Lauantai 28.4.

10.00 Tervetuloa järjestöpäiville!
Alpo Tanskanen, piirin puheenjohtaja 

10.05 Piiri tarjoaa tieto, taitoa ja tukea 
Piirin toimintamuodot ja työntekijät 
esittäytyvät
Klinikoiden ajanvaraus aukeaa

11.00 Tulevaisuuden järjestötyö Leo Stranius

13.00 Lounas

14.00 Tulevaisuus, mitä ja miltä se näyttää?
Tulevaisuus työpajoissa luodaan 
katsaus tulevaisuuteen. 
Miltä siellä näyttää ja miten tulevaisuu-

 teen voi valmistautua?

16.00 ”Coctail hour”
Nyt on uutta ja ihmeellistä. Tule Coctail 
houriin ja verkostoidu, nauti virvokkeita 
ja saa uusia ystäviä!

17.00 Klinikat ovat auki!
Klinikoille voit varata ajan oman osasto-
si pulmien ratkaisuun. Jos osastossanne 
on jokin visainen ongelma, johon tarvit-
sette apua, klinikoilla ratkaistaan 
yhdessä ongelmat.

Osaston valmisryhmän luonnissa 
OHTO-järjestelmään on tarjolla apua.

Oma -Punaiseen Ristiin pääset kirjautu-
maan ja saat pika opastusta.

Aikaa pulahtaa kylpylään tai ulkoilla!

20.00 Illallinen ja yhdessäoloa!

Sunnuntai 29.4.

9.00 Tulevaisuus työryhmien purku ja ylei
nen keskustelu

11.00 Oma -Punainen Risti
Meeri Jaatinen

12.00 Lounas ja huoneiden luovutus

13.00   Vuosikokous alkaa

n. 15.00 Päätöskahvit ja kotimatka voi alkaa

Mennään kaikki yhdessä Jyväskylään! Me luomme tule-
vaisuuden Länsi-Suomen piirin!

https://rednet.punainenristi.fi/node/50000

https://rednet.punainenristi.fi/node/50000
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KEVÄTJUHLAT

SPR Länsi-Suomen piiri kutsuu kaikkia 
vapaaehtoisia yhteisiin kevätjuhliin!

Aikaisemmin Ystävätoiminnan kevätjuhlina jär-
jestetyt kevätjuhlat järjestetään nyt kaikille 
vapaaehtoisille yhteisinä kiitosjuhlina. Juhlien 
ohjelma koostuu ruokailusta sekä ohjelmalli-
sesta osuudesta, jossa monipuolista ohjelmaa 
musiikista puheenvuoroihin. Mukana myös jo 
perinteeksi muodostuneet arpajaiset! 

Pirkko Lahti villitsi osallistujat Korpilahden kevätjuhlassa 2015

La 5.5.18 klo 11-15 
Laukaa, Kylpylähotelli Peurungassa

La 26.5.18 klo 11-15 
Kannus, Seurakuntatalo

Kevätjuhlat on upea tilaisuus tarjota osas-
ton vapaaehtoisille mahdollisuus virkistäy-
tymiseen, verkostoitumiseen ja kokemus-
ten vaihtoon muiden vapaaehtoisten kanssa 
yli osasto- ja toimintaryhmärajojen. Päivä on 
myös hieno tapa kiittää vapaaehtoisia heidän 
työpanoksestaan. Juhlien omavastuu 12€/ hlö 
laskutetaan osastoilta juhlan jälkeen.

Kutsut ja tarkempi ohjelma lähetetään osasto-
jen vastuuvapaaehtoisille maaliskuun loppuun 
mennessä.

Ilmoittautumiset: 
Sakari Karvo
puh. 0400 998 643
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Ystävänpäivänä juhlittiin ystävyyttä

Ystävänpäivä on vakiinnuttanut paikkansa yh-
tenä vuoden suurista kampanjapäivistä Län-
si-Suomen piirin osastoissa. Osastot järjestivät 
ystävänpäivänä erilaisia tapahtumia. Pääosa 
osastojen ystävänpäivätapahtumista on jo-
ko virkistystapahtumia ikäihmisille tai ystävä-
toiminnan esittelytilaisuuksia. Virkistystapah-
tumissa tuodaan ystävänpäiväiloa yksinäisten 
arkeen. Esittelytilaisuuksissa tehdään ystävä-
toimintaa näkyväksi ja hankitaan uusia vapaa-
ehtoisia. 

- Länsi-Suomessa osastot järjestivät kolmisen
kymmentä tapahtumaa, kertoi sosiaalipalvelui-
den asiantuntija Susanna Kivisalo. Pääsin vie-
railemaan useiden osastojen tapahtumissa. Oli
liikuttavaa huomata, kuinka tapahtuma toisen-
sa jälkeen keräsi paljon yksinäisiä yhteen. Liik-
kumalla useissa tapahtumissa huomaa todella
miten paljon hyvää tekevää voimaa ystävätoi-
minnassa on!

Lappajärven ystävänpäivässä esillä osaston 
saama huomionosoitus
Lappajärven osasto sai Ystävänpäivän alla Kun-
tayhtymä Kaksineuvoiselta Kultainen Lapio –
Kiertopalkinnon ja kunniakirjan. Huomionosoi-
tus myönnetään vuosittain yhdistykselle tai 
yksityishenkilölle merkittävästä laitospalvelu-
yksiköissä tehdystä työstä. 

Lappajärven osasto Ystävätoiminnassa on mu-
kana 25 vapaaehtoista. He tapaavat kotona ja 
laitoksissa asuvia yksinäisiä. Kultainen Lapio 
-huomionosoituksen myöntämisperusteissa
huomioitiin erityisesti ystävätoiminnan piristä-
vä vaikutus laitoksissa. Kultainen lapio on näh-
tävillä Lappajärvellä Lintukodin aulassa.

Teksti: Tero Hintsa.

Lappajärven Ystävänpäivän juhla keräsi yli 100 osallistujaa. 

YSTÄVÄNPÄIVÄ
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 19.-20.5.2018 Ähtärin Honkiniemi 

Tule mukaan historialliselle viikonloppuleirille, jossa sinulla 
on mahdollisuus päivittää osaamistasi tai oppia uutta. 

Voit osallistua etsinnän peruskurssille, järjestöjyrän 
tietolaariin, nuorten toivojen tulevaisuusryhmään tai 
psykososiaallisen tuen pyörteisiin. Lisäksi yhteistä 
harjoitusta ja ohjelmaa! 

Ilmoittaudu heti mukaan, paikkoja on rajoitetusti! 

https://www.lyyti.in/PANDAleiri1920052018 
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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

Niittynen Jooel, 040 588 1988
järjestöpäällikkö
Karling Virve, 0400 261 004
terveydenhuollon suunnittelija
Kivisalo Susanna, 040 143 1255 
sosiaalipalveluiden asiantuntija
Valonen Aki, 040 528 0902
valmiuspäällikkö
Rautiainen Tave, 0400 263 447
varautumisen ja valmiuden asiantuntija
Erika Karstinen, 040 156 3707 
Nuorisotoiminnan alueellisen kehittämisen –hanke 
Mustonen Sami, 040 160 22 45
aluetyöntekijä
Omaishoitajien tukitoiminta
Savolainen Taija, 040 579 2771 
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Minna Laihorinne, 040 1942 807 
järjestötoiminnan kehittäjä
Ylönen Saija, 040 197 8115
projektityöntekijä
Hyvä Elämä, Hyvä Mieli –Projekti (Saarijärven osasto) 
Meeri Jaatinen, 040 683 1138 
Projektisuunnittelija
Digieko, keskustoimiston valtakunnallinen projekti

Karvo Sakari, 0400 998 643
toimistosihteeri
Oksanen Sirpa, 045 638 7477
toimistosihteeri
Torvinen Ulla, 040 658 8399
taloussihteeri
Laitila Mervi, 040 868 4786
reskontranhoitaja
Salin Tuija, 040 147 7200
toimistosihteeri
Rinne Anna-Kaisa, 040 868 1708
palkanlaskija
Pirjo Simppala, 040 665 9969
kirjanpitäjä

SPR-Kirppikset

Seija Kalho, 0400 380 658
Toimialapäällikkö (Kirri, Kortepohja, Seppälä, Jämsä, Keuruu)

Krista Kinnunen, 040 552 1756
Toimialapäällikkö (Kokkola, Himanka, Kannus, Vaasa)

Mari Rajamäki, 040 524 4009
Toimialapäällikkö (Hyllykallio, Seinäjoen keskusta, Karstula, 
Lapua)

Kirri, Kirrinpolku 5, 40270 Palokka 
Kortepohja, Isännäntie 1 G, 40740 Jyväskylä
Seppälä, Ahjokatu 14-16, 40320 Jyväskylä
Jämsä, Koskentie 9, 42700 Jämsä
Keuruu, Keuruuntie 10, 42700 Keuruu
Hyllykallio, Laturitie 2, 60510 Hyllykallio
Seinäjoen keskusta, Kalevankatu 18, 60100 Seinäjoki
Karstula, Taka-Wetkantie 1, 43500 Karstula
Kokkola, Vaunumiehenkatu 4 B, 67100 Kokkola
Himanka  Pajalantie 2, 68100 Himanka
Kannus, Tukkitie 8, 69100 Kannus
Vaasa, Klemetinkatu 17, 65100 Vaasa
Lapua, Härsiläntie 14, 62100 Lapua

Vastaanottokeskukset

Mujunen Henrik, 040 868 4720
Johtaja Salmirannan vastaanottokeskus

Kokko Ari, 040 132 7141
Johtaja Kauhavan vastaanottokeskus 

Plus-Pisteet (avoinna ti 17.00-19.00) 

Jyväskylä, Ailakinkatu 5, 040 583 3054
• Sihvo Minna

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




