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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:   Taitto:

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Nähdään toisemme  
– ystävänpäivänä ja joka päivä
Ystävänpäivää on vietetty Suomessa jo 30 ker-
taa. Muistan kouluajoilta, kun päivä tuli maal-
le muutaman vuoden myöhässä ja miten kor-
tit vaihtoivat omistajaa ja rusettiluistelu tarjosi 
jännittäviä hetkiä. Vasta paljon myöhemmin 
sain tietää, että juuri Punainen Risti toi päi-
vän Suomeen. Jo ennen sitä monesti ihmettelin, 
miksi Suomessa ystävyys on pääroolissa eikä 
ystävänpäivää vietetä rakastavaisten päivänä, 
kuten muualla.

Ystävänpäivänä muistamme heitä, joilla ystäviä 
ei ole. Yksinäisyyttä kokee ajoittain joka viides 
suomalainen. Yksinäisyys on ahdistava kieltei-
nen tunnetila. Se ei ole vapaaehtoista, positii-
vista yksinoloa. Yksinäisyys voi olla pinnallis-
tenkin sosiaalisten suhteiden puuttumista tai 
kokemusta siitä, ettei ole ketään läheistä, joka 
ymmärtää.

Punaisen Ristin ystävätoiminnalla on lievitet-
ty yksinäisyyttä kohta 60 vuotta. Vapaaehtoi-
nen ystävä voi tarjota merkityksellisen ihmis-
suhteen. Seniorikerhoissa, palvelutaloissa ja 
vastaanottokeskuksissa ystävät mahdollistavat 
yhdessäolon isommalla porukalla ja tukevat ih-
missuhteiden syntymistä.

Ystävänpäivä on oiva tilaisuus tuoda yhteen ih-
misiä erilaisista elämänpiireistä. Ystävänpäivän 
tapahtumiin on helppo tulla mukaan, löytää 
oma vapaaehtoinen ystävä tai ryhtyä itse ystä-
väksi. Osastot ja vapaaehtoisten ryhmät voivat 
parhaimmillaan tarjota turvallisen yhteisön niin 
merkitystä elämäänsä etsivälle kuin toisten 
seuraa kaipaavalle. Kutsukaa rohkeasti uusia 
ihmisiä järjestelyihin ja mainostakaa tulevia ys-
täväkursseja. Tehokkain tapa hankkia uusia va-
paaehtoisia on henkilökohtainen pyytäminen.

Ystävätoimintaan osallistumisen lisäksi jokai-
nen voi vaikuttaa yksinäisyyden, uuden kan-
sansairautemme, vähentämiseen. Yksinäinen 
ihminen kokee itsensä usein näkymättömäksi. 
Näkymättömyyden voi poistaa pienellä, mutta 
merkityksellisellä teolla: huomaamalla. Yksinäi-
syys ympärillämme vähenee tavallisilla teoil-
la, tervehtimisellä, hymyilemisellä ja oven avaa-
misella. 

Jokainen osasto ja vapaaehtoinen, joka on mu-
kana ystävätoiminnassa tai osallistuu ystä-
vänpäivän tapahtumiin on järjestöllemme ää-
rimmäisen tärkeä. Arkisten tekojen lisäksi 
tarvitaan yhteisiä ponnisteluja ja suunnittelua. 
Niissä teitä osastojen vapaaehtoisia ja vastuu-
henkilöitä tarvitaan. Iloa ja voimia teille!
Tehdään ystävänpäivästä ja kaikista muistakin 
päivistä yhdessä huomaamisen ja välittämisen 
päiviä. Nähdään – toisemme.
 

Maaret Alaranta
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
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Perustehtävän vahvistaminen

PÄÄKIRJOITUS 24.1.2018

On hienoa päästä aloittamaan vuotta 2018 uu-
sien haasteiden kera. Meillä on tälle vuodelle 
piirin hallituksen hyväksymässä piirin työsuun-
nitelmassa lukusia haasteita ja tehtäviä osas-
totoiminnan perustehtävien vahvistamiseksi.

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja 
maailmalla. Olemme vetovoimainen ja uudistu-
va vapaaehtoisjärjestö. Autamme yhdessä avun 
tarpeessa olevia ihmisiä. Jotta nämä ajatukset 
pystymme toteuttamaan, meidän tulee arvioida 
osastoverkoston toimintakunto. Olemme sel-
keyttämässä ja vahvistamassa osastoverkostoa 
mm. järjestökoulutuksen avulla. Lisäksi piirin 
alueella on tehty joitakin osastofuusioita tar-
peen mukaan. Tämä toimenpide tulee tarkkaan 
harkita piirin kanssa hyvässä yhteistyössä.

Uusien luottamushenkilöiden rekrytointi osas-
tojen hallituksiin eri tehtäviin on vaativa teh-
tävä, johonka tulee paneutua huolella. Luot-
tamushenkilöiden koulutus on erittäin tärkeä 
asia, varsinkin silloin kun osaston hallituk-
seen on saatu uusia ihmisiä. Ottakaa rohkeas-
ti yhteyttä piiritoimistoon Jooel Niittyseen tai 
Minnan Laihorinteeseen. Jooel ja Minna ovat 
riemulla tulossa kouluttamaan osastojenne va-
paaehtoisia ja luottamushenkilöitä. Koulutettu 
luottamushenkilö on erinomainen tavaramerk-
ki Punaisen Ristin määrätietoisesta ja pitkäjän-
teisestä osastotoiminnan tehokkaasta toimin-
tavalmiuden turvaamisesta.

Järjestökoulutus tulee ulottaa myös osastojen 
eri työyksiköihin. Järjestökoulutus on tehok-
kain tapa motivoida vapaaehtoisia toimijoita 

osastojen käyttöön eri tehtävissä. Osastojen 
vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt luovat vah-
van pohjan perustehtävän vahvistamisessa.

Osasto on kotipesä jäsenille, joka luo yhteisöl-
lisen toiminta-alustan ympäristöön. Kotipe-
sän ollessa riittävän vahva, toimijoille syntyy in-
tohimo eri tehtävien hoitamiseen ja toiminnan 
kehittämiseen. Tärkeä on muistaa pitää ovet 
avoinna kotipesään kaikille halukkaille. Tänä 
vuonna meidän yksi tärkeä työn painopistealue 
on jäsenyyden arvostuksen lisääminen sekä jä-
senhankinnan vahvistaminen. Jäsenet muodos-
tavat tämän järjestön voimavaran, jota tulee 
vahvistaa. Tämä asia tulee nyt viimeistään jal-
kauttaa huolella käytäntöön.

Kehitetään uusia toimintatapoja tulla mukaan 
toimintaan. Rakennetaan Punaisen Ristin vii-
kolle näkyviä tapahtumia yksin tai yhdessä 
naapuriosaston kanssa. Otetaan viestinnässä 
kaikki mahdolliset työkalut käyttöön. Ei unoh-
deta myöskään henkilökohtaista vaikuttamis-
ta.

Hyvät Punaisen Ristin vapaaehtoiset Länsi-Suo-
men piirissä, tehdään vuodesta 2018 innostava 
ja perustehtävää tukeva toiminnan vuosi. Län-
si-Suomen piirin osastot ja vapaaehtoiset muo-
dostavat yhdessä loistavan joukkueen yhdessä 
sovittujen asioiden edistämiseen ja toteuttami-
seen.

Iloisin terveisin
Pekka Annala
Toiminnanjohtaja

Länsi-Suomen piirin osastot ja vapaaehtoiset muodostavat yhdessä loistavan joukkueen yhdessä sovittu-
jen asioiden edistämiseen ja toteuttamiseen! Pekka Annala kiteyttää.
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Yleiskokouksen ponsiesityksessä tiivis-
tyi terveyden edistämisen ohjelman tarve. 
Ponnessa todettiin, että ”Punaisen Ristin 
tulee ottaa aktiivinen rooli terveyden edis-
tämisessä terveyspisteiden kannalta.  Pe-
rustetaan uusia terveyspisteitä ja vahvis-
tetaan jo olemassa olevia” 

Juuri näin on tarkoitus tehdä. Terveyttä ja hy-
vinvointia tukevan vapaaehtoistoiminnan mer-
kitys kasvaa myös tulevan sote- ja maa-
kuntauudistuksen myötä ja Punaisen Ristin 
terveyden edistämisen työtä tarvitaan. 

TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMA KÄYNNISTYY 1.1.2018

Terveyden edistämistä ja osaamista 
vahvistetaan

Jen
n
a Leh

to
n
en

 

Punaisen Ristin Nokian terveyspiste tarjoaa maksutonta terveysapua ja on ihmisten kohtaamispaikka. 
Eläkkeellä oleva terveydenhoitaja Kati Kronqvist mittaa verenpainetta.

Mitä vahvistaminen käytännössä 
tarkoittaa?
Terveyden edistämisen ohjelma kartoittaa ole-
massa olevan toiminnan ja kokoaa terveyden 
edistämisen ohjelmat (päihde-, hiv/seksuaali-
terveystyö, terveyspistetoiminta ja tapaturmien 
ehkäisy) yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi val-
takunnan ja piirien koordinaatiota sekä vapaa-
ehtoisille suunnattua koulutusta vahvistetaan. 

Ohjelman toivotaan tukevan entistä parem-
min paikallista matalan kynnyksen – tai jopa 
kynnyksetöntä – toimintaa, jota syntyy alueen 
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TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMA KÄYNNISTYY 1.1.2018

Auta heidät takaisin jaloilleen 
-kampanja on alkanut 

Terveyden edistämisen ohjelman avulla

• tuodaan SPR:n terveyden edistämisen 
toimintaa tunnetuksi.

• lisätään ja syvennetään vapaaehtoisten 
osaamista. 

• saadaan lisää vapaaehtoisia.

• lisätään mm. terveyspistetoimintaa

• lisätään vapaaehtoisten medianluku- ja 
digitaitoja. 

• vietetään vuosittain 7.4. Maailman ter-
veyspäivää

tarpeesta. Näin helpotetaan esimerkiksi ter-
veyspisteen perustamista, tapaturmainfon pi-
tämistä, terveellisistä elintavoista kertomista ja 
palveluneuvontaa. Kaikkea tätä ja paljon muu-
ta voi terveyden edistämisen vapaaehtoinen 
tehdä. Myös festivaalityö ja seksuaaliterveys-
neuvonta ovat osa terveyden edistämistä.

Punaiselle Ristille terveyden edistäminen on 
osallisuutta, yhteisöön kuulumista ja ihmisten 
kohtaamista. Kun ihmisiä kohdataan, voidaan 
antaa neuvoa ja opastusta itsestään huolehti-
miseen ja siihen, mistä voisi hakea tarvittavia 
palveluita.

Ohjelma käynnistyy kysymyksellä: On-
ko Terveyspiste hyvä nimi vai tulisiko si-
tä muuttaa? Käy vastaamassa osoitteessa: 
https://www.punainenristi.fi/yhteystiedon-
aihe/terveyden-edistaminen

Kysymyslinkki lähetetään terveyden edis-
tämisen toiminnassa oleville vapaaehtoisil-
le. Vastausaikaa on helmikuun puoliväliin 
15.2. saakka. Vastaajien kesken arvotaan 
kolme lämpötyynyä. 

Lisätietoja: Terveyden edistämisen koordi-
naattori Mia-Veera Koivisto, p. 020 701 2174

Vaarallisten aseiden saastuttamilla alueilla elää 
Syyriassa miljoonia ihmisiä, joille miinat, pommit 
ja räjähteet ovat jokapäiväinen uhka. Suuri osa 
vammautuneista on lapsia ja nuoria. Tervey-
denhuolto on pitkään jatkuneen sodan seu-
rauksena romahtanut. Pulaa on lääkkeistä, hoi-
tolaitteista sekä hoitohenkilökunnasta. 

Lahjoittajien tuella kuntoutuskeskusten asiak-
kaat saavat fysioterapiaa, proteeseja, apuvä-
lineitä ja henkistä tukea. Tavoitteena on, että 
kuntoutujat voivat palata normaaliin elämään. 
Lapset saavat mahdollisuuden leikkiin, koulun-
käyntiin ja liikkumiseen kodin ulkopuolella ja 
aikuiset pääsevät mukaan työelämään. 

Osastot voivat osallistua kampanjaan perus-
tamalla sähköisen lippaan. Omapunainenristi.
fi-sivulta löytyvää lipasta on helppo jakaa mm. 
Facebookissa tai sähköpostitse. Kampanjan on 
tarkoitus jatkua useamman vuoden ajan. 
Auta heidät takaisin jaloilleen -kampanja toi-
mii myös koulujen Lukukuu-kampanjan ja päi-
vätyökeräyksen kohteena. Kampajaa varten on 

olemassa A3-juliste ja lahjoitusesite, jotka on 
pakattu 20 kappaleen nippuihin.  Kampanjan 
materiaalit ovat osastojen, koulujen ja yksityis-
henkilöiden tilattavissa verkkokaupasta. 

Lisätietoa kampanjasta löytyy kampanjasivulta 
punainenristi.fi/syyria.  

Lisätietoja: Varainhankinnan suunnittelija  
Jessica von Bonsdorff, p. 020 701 2032

Auta heidät 

takaisin 

jaloilleen

SYYRIAN SOTA on yksi aikamme suurimmista humanitäärisistä 

kriiseistä. Punainen Risti tarjoaa apua Aleppon ja Damaskoksen 

kuntoutuskeskuksissa. Lahjoittajien tuella vammautuneet saavat 

fysioterapiaa, proteeseja, apuvälineitä sekä psykologista tukea.

SINUN LAHJOITUKSESI avulla lapset ja aikuiset voivat löytää 

oman roolinsa yhteiskunnassa ja saavat mahdollisuuden 

työhön, leikkiin ja liikkumiseen kodin ulkopuolella.

Punainenristi.fi/syyria

Lahjoittamalla autat heidät 

takaisin jaloilleen

LAHJOITA TEKSTIVIESTILLÄ 15 €

lähettämällä viesti 

SPR15 numeroon 16499

LAHJOITA VERKOSSA

Punainenristi.fi/syyria

LAHJOITA TILISIIRTONA

katastrofirahasto, tilinumero

FI06 2219 1800 0680 00, 

viitteellä 5393

Kiitos tuestasi! Tietoa kampanjasta 

Punainenristi.fi/syyria

Keräyslupa: POL-2015-8798/30.11.2015

Auta heidät 

takaisin jaloilleen

SYYRIAN SOTA on yksi aikamme suurimmista 

humanitäärisistä kriiseistä. Vammautuneita 

henkilöitä on jo lähes kolme miljoonaa. 

Punainen Risti tarjoaa apua Aleppon ja 

Damaskoksen kuntoutuskeskuksissa: 

lahjoittajien tuella klinikoilla on mahdollisuus 

tarjota fysioterapiaa, proteeseja, apuvälineitä 

sekä psykologista tukea.

SINUN LAHJOITUKSESI avulla lapset ja aikuiset 

voivat löytää oman roolinsa yhteiskunnassa 

ja saavat mahdollisuuden työhön, leikkiin ja 

liikkumiseen kodin ulkopuolella.

Lahjoita osoitteessa

Punainenristi.fi/syyria
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2018

Ystävänpäivänä olemme  
yhdessä yksinäisyyttä vastaan

Petteri K
ivim

äki 

Ystävänpäivänä sosiaalisessa mediassa 
voi jakaa vaikkapa kaverikuvan hasta-
gilla #ihantavallinenteko

Ystävänpäivän Nähdään-kampanjalla kes-
kustelemme yksinäisyyden kokemuksista 
ja vaikutuksista ympäri Suomen. Kampan-
jan tavoitteena on kutsua uusia vapaa-
ehtoisia mukaan ystäväkursseille ja -toi-
mintaan sekä tavoittaa ystäviä toivovat ja 
kertoa heille Punaisen Ristin ystävätoimin-
nasta.

Uusia ystäviä Nähdään-tapahtumasta
Osastot voivat järjestää omia Nähdään-tapah-
tumia. Ne ovat matalan kynnyksen kohtaamis-
paikkoja, missä on hyvä tilaisuus esitellä ystä-
vätoimintaa. Ohjelmassa voi olla melkein mitä 
vain, tärkeintä on lämmin ja avoin tunnelma, 
jotta ihmiset kokevat itsensä tervetulleiksi.

Joskus paras lääke yksinäisyyteen on yhdessä 
tekeminen. Siksi kannattaa kutsua kaikki jär-
jestämään ja ideoimaan Nähdään-tapahtumia. 
Ystävänpäivän tapahtuma on hieno tilaisuus 
saada uusia ihmisiä mukaan osaston toimin-
taan vapaaehtoisiksi tai jäseniksi. Ystäväkurs-
sit kannattaakin ajoittaa heti tapahtuman jäl-
keen.

Nähdään-tapahtuman  
järjestelyissä auttavat:
•  Nähdään-kampanjamateriaalit: ju-

listeet, roll upit, muistilaput
•  Viestintämateriaalit: videot, kuvat, 
tiedotepohjat, somehaaste

•   Nähdään-tapahtumamallit ja 
-ideat

•  150 euron tuki keskustoimistolta 

#ihantavallinenteko -somehaaste
Ystävänpäivänä haastamme kaikki 
tekemään ihan tavallisia tekoja yk-
sinäisyyden vähentämiseksi. Ta-
voitteena on herättää jokainen 
meistä huomaamaan, kuin-
ka arjen pienillä teoilla voim-
me huomioida toisemme pa-
remmin.

Haasteen idea:
•  Tee ihan tavallinen teko, joka vähentää osal-

taan jonkun kokemaa yksinäisyyttä. Ota ku-
va teostasi, jaa se somessa ja haasta muut 
tekemään samoin.

•  Kuvissa ja postauksissa voi hyödyntää Ihan 
tavallinen teko -lappuja

•  Käytä hastagia #ihantavallinenteko

Lue lisää: RedNet / Ystäväpäivä ja ystävänpäi-
vän sähköinen kampanjakirje 

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201
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NUORET JA KOULUYHTEISTYÖ

Ystävätoiminta saa uuden välitysjärjestelmän
Ystävätoiminnan sähköinen välitysjärjes-
telmä otetaan käyttöön vuoden alussa. 
Järjestelmän testauksia on toteutettu mar-
ras-joulukuun aikana ja pilotointi on tam-
mikuussa. 

Järjestelmää pilotoidaan neljässä suomenkieli-
sessä ja yhdessä kaksikielisessä sekä yhdes-
sä ruotsinkielisessä välityksessä. Pilotoinnit 
toteutetaan Uudellamaalla ja Hämeessä. Järjes-
telmän ensimmäisinä käyttöön ottavat pilotti-
välitykset ovat Helsinki, Mäntsälä, Tampere, Hä-
meenlinna, Karis-Pojo ja Esbo svenska. 

Helmikuusta alkaen myös muut ystävävälityk-
set voivat siirtyä uuden järjestelmän käyttäjik-
si. Järjestelmän käyttökoulutukset toteutetaan 
piireittäin ja jalkautus etenee välitysten kiin-
nostuksen mukaan. Jalkautus aloitetaan Hel-
singin ja Uudenmaan piirissä, Länsi-Suomen pii-

rissä, Hämeen piirissä ja Oulun piirissä. Muut 
piirit aloittavat jalkautuksen syksyllä 2018. Ta-
voite on, että kaikki välitykset siirtyisivät uu-
den järjestelmän käyttäjiksi seuraavan kolmen 
vuoden aikana.

Mitä uusi järjestelmä tuo?
Uusi järjestelmä helpottaa välittäjien työtä, te-
kee välityksestä tasalaatuista, mahdollistaa 
ystävävälitysrinkien muodostamisen ja ohjaa 
henkilötietojen oikeaan säilyttämiseen. Yhdes-
sä välitysrinkien kanssa järjestelmä mahdol-
listaa vähitellen koko maan kattavan ystävä-
välityksen. Järjestelmä on osa valtakunnallista 
vapaaehtoisten toiminnanohjausjärjestelmää. 

Lisätietoja: 
Piireissä ystävätoiminnan työntekijät
Projektisuunnittelija Maija Pokkinen,  
p. 020 7012191 

koululaisia varten suunniteltua hätäensiapu-
kurssia. Kuuden tunnin kurssin aikana ensiapu-
taitoja opitaan ensin teoriassa ja sen jälkeen 
käytännön harjoituksissa ensiapupelin avulla. 
Tämän lukuvuoden aikana ensiapukoulutusta 
tarjotaan noin 30 koulussa. 

Yläkouluihin voidaan myös osaston kanssa yh-
teistyössä perustaa koulun omia InAction!-ryh-
miä, jotka harjoittelevat ensiavun lisäksi mm. 
alkusammutusta ja muita turvallisuustaitoja se-
kä tutustuvat Punaisen Ristin toimintaan. Toi-
minta on koululaiselle helppo tapa tutustua 
Punaiseen Ristiin ja osastot voivat tätä kautta 
etsiä uusia nuorisojäseniä. 

Lisätietoja:
Koulu- ja oppilaitosyhteistyön koordinaattori 
Johanna Korkeamäki, p. 020 701 2114  

Lähde Turkuun kesäpäiville! 
Punaisen Ristin nuorten valtakunnalliset ke-
säpäivät järjestetään Ruissalon leirintäalueella 
Turussa 14.–17.6.2018. Neljään päivään mahtuu 
kiinnostavia koulutuksia, rentoa yhdessäoloa 
ja huikeita elämyksiä. Jokaiselle ikäryhmälle on 
suunniteltu omaa ohjelmaa ja tarjolla on niin 
koulutuksia kuin työpajojakin. Tietysti aikaa jää 

myös lentopallon pelaamiselle, uimiselle ja ke-
sästä nauttimiselle. 

Ilmoittautuminen alkaa alkuvuodesta, mutta 
leirin ajankohta kannattaa merkitä jo nyt ka-
lenteriin. Lisätietoja: RedNet / Kesäpäivät 2018. 
Samasta osoitteesta löydät myös tiedot, miten 
pääset mukaan suunnittelemaan ja järjestä-
mään tapahtumaa.

Ensiapukoulutus InAction!  
tulee yläkouluihin
Yläkoulua käyvät nuoret kohtaavat kotona, 
koulussa ja vapaa-ajalla jatkuvasti tilanteita, 
joissa ensiaputaidot ja rohkeus auttaa olisivat 
tarpeen. Punainen Risti järjestää kouluissa ylä-



8

RASISMINVASTAINEN VIIKKO 19.–25.3.2018

Valtakunnallinen rasisminvastainen viikko on 
vaikuttamiskampanja
Jokainen on vastuussa omista valinnois-
taan ja asenteistaan. Kampanja kohdis-
tuu tänä vuonna yksilöön, heihin haluam-
me vaikuttaa.  

Ihmiset ovat erilaisia ja jokainen ihminen toi-
mii omalla tavallaan, mutta viime kädessä jo-
kainen tietää, mikä on oikea tapa toimia esi-
merkiksi rasistisissa tilanteissa. Jokainen, jopa 
pieni lapsi tietää, että kaikkia tulisi kohdel-
la samalla tavalla. Vuoden 2018 kampanja on-
kin myös yhdenvertaisuutta edistävä. Jokai-
nen tarvitsee lähelleen ihmisen, joka on läsnä 
ja tukemassa arjessa. 

Tehdään koko Suomen yhteinen 
rasisminvastainen kampanja 
Syrjinnän- ja rasisminvastainen toiminta tuli-
si olla jokaiselle tärkeää. Kampanjaviikon ai-
kana on hyvä hetki nostaa esille toiminnan 
ajankohtaisuutta ja tärkeyttä. Jokainen voi 
voi käyttää hyväkseen omia verkostojaan ja 
haastaa mukaan rasisminvastaiseen kampan-
jaan yksittäisiä ihmisiä, järjestöjä, viranomaisia, 
kouluja, oppilaitoksia, erilaisia yhteisöjä ja ur-
heiluseuroja. Keinoja on lukuisia ja materiaa-
lia syrjinnän- ja rasisminvastaiseen työhön on 

K
iia Etelävuo

ri

tarjolla kaikille ikäryhmille. Materiaali tiedo-
tukseen ja tarkemmat vinkit kampanjasta tu-
levat helmikuun loppuun mennessä Rasismin-
vastaisen viikon RedNettiin. 

Mitä voisin tehdä Rasisminvastaisella 
viikolla?
•  Käy kouluvierailulla ja ehdota aamunavauk-

sen pitämistä.
•  Järjestä esim. koululla, seurakunnan tiloissa 

ja kirjastossa keskustelutilaisuus tai muu ta-
pahtuma, missä voi kertoa yhdenvertaisuu-
desta.

•  Ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja käy-
tä tunnisteita: #olenkanssasi #jagärmeddig 
#imwithyou 

•  Tilaa julisteet, tarrat ja rintamerkit maksutta 
Punaisen Ristin verkkokaupasta.

•  Kaikki materiaali ja pelit löytyvät RedNetistä: 
SPR Rasisminvastainen viikko ja SPR Koulu-
yhteistyö (mm. aamunavaukset). Katso myös 
oikeusministeriön verkkosivusto yhdenver-
taisuus.fi 

Lisätietoja: 
Hankekoordinaattori Janette Grönfors,  
p. 020 701 156 
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VAPAAEHTOISRISTEILY JA KOULUTUKSET 

Olethan auttamattomasti ulapalla?
Ethän jää rannalle tällä kertaa? Paina päi-
vämäärä mieleesi ja lähde mukaan syysris-
teilylle muiden Punaisen Ristin vapaaeh-
toisten kanssa. 

Voit olla avainvapaaehtoinen, luottamushenkilö, 
ihan uusi noviisi tai kolmikymmenvuotisen kah-
vinkeittäjäpestin läpikäynyt pantteri. Olet lämpi-
mästi tervetullut mukaan vaihtamaan ajatuksia, 
oppimaan, innostumaan ja solmimaan uusia tut-
tavuuksia. Ulapalla meitä kuljettaa vapaaehtois-
ten hyvinvointi ja vapaaehtoisjohtaminen. Tar-
kempi ohjelma paljastuu kevään kuluessa, mutta 
jos haluat, voit yhä vaikuttaa siihen vastaamal-
la kyselyyn risteilyn sivulla rednet.punainenris-
ti.fi/ulapalla

Lähtö on Helsingistä perjantaina 9.11. klo 11. ja  
paluu sunnuntaina 11.11. klo 10.30. Laita jo nyt  
päivämäärä kalenteriin! Ilmoittautumislinkki au-
keaa toukokuussa osoitteessa rednet.punai-
nenristi.fi/Ulapalla. Samasta osoitteesta löydät 
tarkempaa tietoa risteilystä, hyteistä ja kevään 
kuluessa myös koulutuksen sisällöistä.

Risteilyn esimerkkihintoja aikaiselle 
ilmoittautujalle (ennen 1.8.2018):
• Kahden hengen A-hytissä 210€
• Kahden hengen Promenade-hytissä 205€
• Kahden hengen B-hytissä 185€
• Neljän hengen B-hytissä 150€ 

Hintaan sisältyy kaksi aamiaista, kaksi buffet-illal-
lista sekä kahvibuffet perjantaina ja lauantaina.
Hinnat nousevat elokuun alun jälkeen 20€! 
Sitovat ilmoittautumiset risteilylle sunnun-
taihin 16.9.2018 mennessä.

Jarkko
 M

ikko
n
en

Kaikki uudet ja vanhat vapaaehtoiskoulutta-
jat ovat tervetulleita Kouluttajapäiville hotelli 
Laajavuoreen Jyväskylään 20.–21.1.2018. Ohjel-
massa on oman koulutuslinjan sisältöjen päi-
vitystä ja laaja kattaus erilaisia kouluttajatai-
toja ylläpitäviä sekä lisääviä osioita. Tarjolla on 

myös tietoa vapaaehtoisten koulutusjärjestel-
män kehittämistyön etenemisestä ja pääsem-
me ensimmäisinä testaamaan uusia, kaikille 
vapaaehtoisille yhteisiä koulutusmoduuleja. Il-
moittautumislinkki, tarkemmat tiedot ja päivien 
ohjelma: RedNet / Vapaaehtoiskouluttajat 

Ensiapu-, nuoriso-, 
monikulttuurisuus, IHL- ja muut 
ryhmätoimijat huomio!

Opintokeskus Sivis tukee jäsenjärjestöjensä ja 
niiden yhdistysten opintoryhmien toimintaa ta-
loudellisesti. Vertaisopintoryhmässä opitaan 
yhdessä vertaisten kanssa. Opiskelu voi olla 
tietojen lisäämistä, taitojen harjaannuttamista, 
osaamisen kehittämistä tai toimintakyvyn yllä-
pitämistä toisten kanssa. Tärkeää on kokemus-
ten ja näkemysten jakaminen. Opiskeluaihe, ta-
voitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä. 

Tuen saaminen edellyttää, että opintoryhmän 
opiskelusta on aiheutunut kuluja. Tuki makse-
taan yhdistyksen Sivisverkkoon ilmoitetulle ti-
lille. Taloudellinen tuki on enintään 3 euroa/op-
pitunti. Lue lisää www.ok-sivis.fi

Tervetuloa Kouluttajapäiville Jyväskylään 



10

KAIKKI MUKAAN JÄSENTEN HANKKIMISEEN

Kenet voisit pyytää  
Punaisen Ristin jäseneksi?

Uusi jäsen

• Kasvattaa osaston ja Punaisen Ristin 
vaikutusvaltaa. 

• Tuo uusia toimijoita osastoon.

• Kartuttaa osaston taloutta.

• On lisäresurssi ja mahdollisuus osaston 
toiminnan laajentamisen.

• Lisää Punaisen Ristin tunnettuutta ja 
uskottavuutta

• Mahdollistaa valmiustason nousun.

Suurin syy sille, ettei henkilö ole Punaisen 
Ristin jäsen on se, ettei kukaan ole pyytä-
nyt. Mieti, minkälaisia verkostoja sinulla 
on? Ystävät, työtoverit, harrastusporukat, 
naapurit. Kuinka voisit niissä kertoa Punai-
sesta Rististä, jakaa koskettavia tarinoita 
ja pyytää jäseneksi? 

Osastossa voitte yhdessä pohtia keinoja ja 
yhteyksiä jäsenmäärän kasvattamiseksi. Jä-
senhankinta kannattaa ottaa osaksi osaston 
toiminnan, tilaisuuksien ja tapahtumien suun-
nittelua. Jäsenet ja jäsenhankinta ovat toimin-
tamme kannalta todella tärkeitä - mitä enem-
män jäseniä, sitä tehokkaammin autamme 
yhdessä.

Jäsenhankinta osaksi kaikkea toimintaa
Yleiskokouksessa hyväksytyn toimintalinjauk-
sen mukaan tavoitteellinen jäsenhankinta va-
kiinnutetaan osaksi kaikkea Punaisen Ristin 
toimintaa. Hallitus on vahvistanut, että tavoit-
teena on kasvattaa jäsenten määrää 10 pro-
sentilla seuraavan kolmen vuoden aikana. Mitä 
osastonne voi tehdä tavoitteeseen päästäk-
semme? Minkälaista tukea tarvitsette jäsen-
hankintaan? Keskustoimisto tukee jäsenhan-
kintaa tuottamalla uusia materiaaleja ja malleja, 
joista kerromme niiden valmistuttua.

Arvonnasta potkua jäsenhankintaan
Punaisen Ristin jäsenet osallistuvat automaat-
tisesti neljään valtakunnalliseen arvontaan 
vuonna 2018. Mitä aikaisemmin he maksavat 
jäsenmaksunsa, sitä useampaan Punaisen Ris-
tin arvontaan he osallistuvat. Osastonne jo 
olemassa oleville jäsenille kannattaa kertoa, 
että jäsenhankinnalla voi lisätä omia voitto-
mahdollisuuksiaan. Kun jäsen tuo uusia jäseniä 
Punaiseen Ristiin, hänen voittomahdollisuuten-
sa paranevat. Kun uusi jäsen ilmoittaa vanhan 
jäsenen suosittelijaksi omien tietojensa mu-
kana, on vanhalla jäsenellä suurempi mahdol-
lisuus voittaa. Voittomahdollisuuksia parantaa 
myös e-laskusopimuksen tekeminen. 

Arvontoihin voi osallistua myös tapahtumissa 
täyttämällä arvontakortin. Se muutetaan niin, 
että arvontalomakkeella voi myös ilmoittaa ha-
lukkuutensa liittyä jäseneksi.

Jäsenmateriaalit 
Varmistattehan, että käytössänne on ajanta-
saiset jäsenhankinnan materiaalit ja jäsenyyt-
tä koskevat tiedot on päivitetty osaston muun 
muassa verkkosivuille ja somekanaviin. 

Lue lisää: Rednet/Tieto ja taito/Jäsenhankinta.

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201

Leen
a Ko

skela
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LYHYESTI

Puikot heilumaan 
hyvän asian vuoksi! 

Vielä ehtii osallistua hauskaan neulontakilpai-
luun, missä valttia on nopeus, luovuus ja kau-
neus. Osallistujat neulovat kilpailun aikana 
seitsemän paria sukkia tunnettujen neuloji-
en antamien ohjeiden mukaan. Kilpailussa on 
jo mukana noin 1 300 osallistujaa ja mukaan 
voi tulla helmikuun loppuun saakka. Kilpailun 
tuotto menee Punaisen Ristin terveyshankkee-
seen Keniassa. Hankeen avulla lisätään eten-
kin naisten terveystietoa Pohjois-Kenian köy-
hissä kylissä. Lue lisää kisasta ja tule mukaan: 
www.sukkafinlandia.fi

Sovelluksella voi lahjoittaa ja 
vähentää ruokahävikkiä 

NeighbourFood-sovelluksessa yhdistyvät jaka-
mistalouden periaatteet ja lahjoittaminen. So-
velluksen avulla kuka tahansa voi laittaa yli-
määräiseksi jääneen ruoka-annoksen myyntiin 
ja ostaa lähellä olevia annoksia.  Ruoka-annok-
sesta napataan kuva ja sille määritetään hin-
ta. Parilla klikkauksella se on myynnissä Neigh-
bourFood-sovelluksessa ja lähistöllä oleva 
nälkäinen voi paikantaa sovelluksesta sopivan 
ruoka-annoksen. Annoksen hinta ohjautuu yl-
läpitokulujen jälkeen Suomen Punaisen Ristin 
katastrofirahastoon. Sovellus on saatavana se-
kä Androidille että iPhonelle. 

Sydäniskuri on helppo käyttää, 
mutta vaikea löytää 

Kansalaisten käyttöön tarkoitettuja sydänis-
kureita eli defibrillaattoreita on Suomessa vä-
hintään pari tuhatta, mutta suurimman osan 
sijaintia ei tiedetä. Iskureiden paikkatietoja ke-
rätään kansalliseen rekisteriin, josta vastaa-
vat Suomen Punaisen Ristin lisäksi Suomen El-
vytysneuvosto ja Suomen Sydänliitto. Laitteen 
rekisteröi sen haltija. Rekisteri on osoitteessa 
defi.fi.

Pyöreitä vuosia tärkeän työn parissa 

Punaisen Ristin hiv- ja seksuaaliterveystyön 
ohjelma on 30-vuotias. Toiminta alkoi vuon-
na 1988 aids-projektin muodossa ja RAY-rahoi-
tuksen turvin. Alussa toiminnan tavoitteena oli 
kouluttaa Punaisen Ristin toimijat antamaan 
terveysvalistusta ja jakamaan tietoutta hiv-in-
fektiosta ympäri maata.

Vuonna 1988 käynnistyi myös Punaisen Ristin 
valtakunnallinen hiv-puhelinneuvontatoiminta, 

joka jatkuu edelleen. Vuosien varrella toimin-
ta on laajentunut hiv-työstä seksuaaliterveys-
työhön erityisesti nuorten, matkailijoiden sekä 
hiv-tartuntaa pelkäävien parissa.

Vuoden 2018 aikana juhlitaan 30-vuotista tai-
valta usean eri tapahtuman muodossa. Vuosi 
huipentuu loppuvuodesta järjestettävään juhla-
seminaariin. Seuraa ilmoituksia: https://www.
punainenristi.fi/tule-mukaan/hiv-tyohon 

K
ristiin

a Lo
uh
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Punaisen Ristin pitkä-
aikainen aktiivi 
Olavi Wetterstard 
täytti pyöreitä
Pitkäaikainen piirin hallituksen ja Vaasan suo-
malaisen osaston aktiivitoimija Olavi Wet-
terstrand täytti 80-vuotta. Hän on toiminut 
Punaisen Ristin kansainvälisissä avustusope-
raatioissa Zambiassa, Romaniassa, Angolassa, 
Malawissa ja nykyisen Venäjän alueella. 

Merkkipäiviä juhlittiin 4.1.2018 Villa Sandvike-
nissä upeassa miljöössä. Piirin onnitteludele-
gaatioon kuuluivat puheenjohtaja Alpo Tans-
kanen, varapuheenjohtaja Hannu Kuokkanen, 
hallituksen jäsen Sari Saarikoski ja toiminnan-
johtaja Pekka Annala. 

Korjaukset

Pahoittelemme seuraavia edellisessä lehdessä 
olleita virheitä: 

- Piirin hallituksen esittelyjutusta puuttui osa 
valokuvista. Julkaisemme hyvän jutun tässä nu-
merossa uudelleen.

- Sivulla 14 pakettiautosta otettu kuva on Vaa-
san kirppikseltä, ei Kokkolasta.

LYHYESTI

Omaishoitajien 
tukitoiminta
Omaishoitajien tukitoiminnan vuoden 2018 ver-
taisryhmät käynnistyvät tammikuun aikana 
Joutsassa, Jyväskylässä, Karstulassa, Kivijärvel-
lä, Konnevedellä, Laukaassa, Saarijärvellä ja Äh-
tärissä. Omaishoitajille suunnattua toimintaa, 
kuten ystävätoimintaa omaishoitoperheille se-
kä koulutus- ja virkistystoimintaa järjestetään, 
Ilmajoella, Kaustisella, Uuraisilla, Vimpelissä ja 
Äänekoskella. Tarkemmat tiedot ryhmistä ja 
muista toiminnoista ja saat aluetyöntekijältä 
(yhteystiedot alla) sekä rednet-sivuilta 
(https://rednet.punainenristi.fi/no-
de/15609).

Omaishoitajien tukitoiminta tarvitsee uu-
sia vapaaehtoisia tukemaan omaishoitoper-
heiden jaksamista. Jos sinä tai joku tuttavasi 
olette kiinnostuneita tulemaan mukaan toi-
mintaan, ottakaa yhteyttä, niin keskustellaan 
ja mietitään miten voisimme tukea paremmin 
omaishoitajia lähialueillanne.

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

 Vaasan kirppiksellä pipoja testattiin pakettiautossa.
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Centria auttaa auttamaan
Centria ammattikorkeakoulun TKI yksikkö, Kok-
kola sekä Centria AMK:n opiskelijat lahjoittivat 
Länsi-Suomen piirille työajanseuranta- ja ku-
lunvalvontasovelluksen sekä sovellustyökalut. 
Niiden käyttöä pilotoidaan Kokkolan, Kannuk-
sen ja Himankalla. 

Centria AMK:n TKI-yksikön IT-labran opiskelijat 
toteuttivat asiakastyönään räätälöidyn työa-
janseuranta- ja kulunvalvontasovelluksen SPR-
Kirppiksen käyttöön.

Lahjoitus on arvokas ja tärkeä työkalu SPR-
Kirppiksen henkilöstöhallintoon, joka tulee ole-
maan avuksi päivittäisessä työssä sekä tilas-
toinnissa. SPR-Kirppis tukityöllistää, valmentaa, 
ohjaa ja tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa 

Yhteistyötä työvalmennuksessa

SPR-Kirppis Kokkola ja Kannus ovat aloittaneet 
1.1.2018 yhteistyön Keski-Pohjanmaan sosiaa-
li- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja KP 
OTE- hankkeen kanssa. SPR-Kirppikset Kokko-
la ja Kannus tarjoavat ajalla 1.1.-30.6.2018 työ-
hönvalmentajapalveluita työttömille työnha-
kijoille, mielenterveyskuntoutujille, vammaisille 
tai kehitysvammaisille asiakkaille Keski-Poh-
janmaalla. 

Työhönvalmentaja palveluissa tuotetaan ko-
konaisvaltaista työhönvalmennusta asiak-
kaille, jotka tarvitsevat tukea työllistymises-

sä avoimille työmarkkinoille, palkkasuhteiseen 
työhön. Palvelu sisältää ohjauksen ja neuvon-
nan myös alueen yrityksille TE-hallinnon käy-
tettävissä olevista keinoista tukea heikossa 
työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä 
mm. palkkatuettu työ, työolosuhteiden järjes-
telytuki sekä tarvittaessa työhönvalmentajan 
muun tuen työpaikalle, johon asiakas työllistyy.

Lisätietoja antavat Outi Hakunti, työhönval-
mentaja sekä Krista Kinnunen, toimialapäällik-
kö, SPR-Kirppis.

LYHYESTI

Kokkolassa, Kannuksessa ja Himangalla yh-
teensä noin 70-80 henkilölle kuukausittain. Li-
säksi moni työllistyy myös oppisopimuskoulu-
tukseen SPR-Kirppikselle vuosittain.
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Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri
Kotimaan apu kriisitilanteissa

Kotimaan apu
Punaisen Ristin kotimaan avulla tarkoitetaan ih-
misten auttamista ja tukemista ennaltaehkäise-
västi sekä äkillisissä onnettomuus- ja häiriötilan-
teissa.

Äkillisissä onnettomuustilanteissa, kuten esimer-
kiksi tulipaloissa, Punainen Risti tarjoaa neuvon-
taa ja käytännön apua onnettomuuden uhreille 
ja heidän omaisilleen. Punainen Risti voi järjestää 
pelastuneille esimerkiksi henkistä tukea, vaat-
teita, ruokaa ja hätämajoituksen ensimmäisik-
si vuorokausiksi. Lisäksi järjestö voi osallistua 
myös pelastajien huoltoon järjestämällä esimer-
kiksi muonituksen pelastustöihin osallistuville. 
Äkillisissä onnettomuustilanteissa osaston käy-
tettävissä on Suomen Punaisen Ristin katastrofi-
rahaston varoja.

Punaisen Risti on valmiusjärjestö. Ko-
timaan valmius on järjestön kyky tar-
jota apuaan sekä normaalitilanteissa 
että äkillisissä onnettomuus- ja häiriö-
tilanteissa eli kriisitilanteissa. Vapaaeh-
toinen pelastuspalvelu eli Vapepa tukee 
alueellisen valmiuden rakentamista.

Kriisitilanteita koskeva valmius perus-
tuu henkilöstön ja vapaaehtoisten kou-
lutukseen, aineelliseen varautumiseen, 
yhteistyösopimuksiin ja katastrofira-
hastoon. Valmiutta valvotaan ja kehi-
tetään järjestöjen valmiussuunnitelmi-
en avulla.

Kotimaan valmius

Kokonaisvalmius onnettomuus- ja häiriöti-
lanteissa 
Toimiva kotimaan valmius edellyttää osasto-
jen, piirin ja muiden Vapepa-järjestöjen välistä 
sujuvaa yhteistyötä ja kokonaisvalmiutta. Ko-
konaisvalmiudessa otetaan huomioon osas-
tojen ja piirin kaikki resurssit ja varmistetaan 
niiden joustava käyttö onnettomuus- ja häi-

KOTIMAAN APU KRIISITILANTEISSA
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Ensihuolto on organisoitua vapaaeh-
toistoimintaa, jonka tavoitteena on aut-
taa ja tukea ihmisiä äkillisissä onnet-
tomuus- ja häiriötilanteissa. Kotimaan 
valmius konkretisoituu mm. ensihuolto-
na. Ensihuolto pyrkii huolehtimaan ih-
misten perustarpeista ja tukee heidän 
selviytymistään kriisitilanteessa. Ensi-
huolto tukee viranomaisten toimintaa.

Ensihuolto

Ensihuollon tehtäviä
Ensihuolto tukee äkillisissä onnettomuus- ja 
häiriötilanteissa mm. sosiaalitoimea sen teh-
tävissä: 

• Avustaminen hätämajoituksessa 

• Vaatettaminen ja muu välttämätön ai-
neellinen apu 

• Ruokahuollon järjestämisessä tukemi-
nen

• Ensiapu ja terveydentilaan liittyvien tar-
peiden selvittäminen 

• Neuvonta ja käytännön apu 

• Läsnäolo ja henkinen tuki 

• Henkilöiden ja tapahtumien kirjaaminen 

Laaja-alainen ensihuolto osaksi osaston 
auttamisvalmiutta 
SPR Länsi-Suomen piirin varautumistoimin-
nassa, kannustamme osastoja laajentamaan 
omaa perinteistä kotimaan avun toimintaansa 
kriisitilanteissa laajemmaksi ensihuoltotoimin-
naksi, eli tavoitteelliseksi eri toimijoita yhdis-
täväksi auttamistoiminnaksi. 

• Turvata alueellinen valmius eli koko-
naisvalmius paitsi jokaisessa osastossa 
myös SPR:n ja muiden Vapepa-järjestö-
jen yhteistyönä

• Saada kaikki Punaisen Ristin Länsi-Suo-
men piirin osastojen valmiustoiminnassa 
mukana olevien vapaaehtoisten yhteys-
tiedot OHTO-järjestelmään

• Saada SPR Länsi-Suomen piirin alueella 
paikallisviranomaisten avuksi ensihuol-
toryhmiä

Osastoille suunnatut varautumis- ja ensi-
huoltokoulutukset starttaavat 2018!
Ensimmäinen koulutustilaisuus on Keski-Poh-
janmaalla - Kaustisella lauantaina 10.03.2018. 

Tiedustelut ja kurssitoiveet:
Tave Rautiainen
varautumisen ja valmiuden asiantuntija
tave.rautiainen@redcross.fi
0400 263 447

KOTIMAAN APU KRIISITILANTEISSA

riötilanteissa sekä toipumisvaiheessa. Koko-
naisvalmius edellyttää kykyä kanavoida osas-
ton eri toimialojen edustajien osaaminen ja 
auttamisen halu johdetusti mukaan avustus-
toimintaan.

Ensihuoltotoiminnassa voi olla mukana eri-
ikäisiä ja erilaisen koulutustaustan omaavia 
vapaaehtoisia (ystävätoiminta, ensiapu, hen-
kinen tuki, kerääjät jne.). Ensihuoltotoimin-
taa voi toteuttaa yhdessä muiden paikallisten 
valmius- ja varautumistoiminnasta kiinnos-
tuneiden kanssa. Paikallinen Punaisen Ristin 
osasto toimii joko yksin tai yhdessä muiden 
osastojen sekä muiden järjestöjen (Vapepa) 
kanssa laajemman OHTO -hälytysjärjestelmän 
kautta.

Kotimaan valmiuden ja ensihuollon tavoit-
teet
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KOHTI UUTTA TOIMINTAVUOTTA

Kohti uutta toimintavuotta

Pohjanmaan Vapepa lähtee uuteen toiminta-
vuoteen intoa puhkuen, kun loppusyksyn yh-
teenvedoista ja raportoinneista on jälleen 
selvitty. Järjestelmiä ja valmiutta ollaan nyt 
laajasti, nopeilla toimenpiteillä kehittämäs-
sä siihen suuntaan, että voimme yhä tehok-
kaammin olla viranomaisen tukena.
 
Työryhmistä uutta puhtia
Maakuntatoimikunnan tärkein tehtävä on jär-
jestöjen ja viranomaisten yhteistyön yhteen-
sovittaminen. Se huolehtii mm. alueensa häly-
tysryhmien toiminnasta, koordinoi koulutus- ja 
harjoitustoimintaa ja pitää yhteyttä oman alu-
eensa viranomaisiin. Toiminnan tehostamiseksi 
Pohjanmaan alueella on alettu perustamaan työ-
ryhmiä, jotka jakavat maakuntatoimikunnan vas-
tuuta omilla toimialoillaan ja joiden jäsenet voivat 
tuoda ryhmän toimintaan harrastusten tai työ-
kokemuksen mukana kertynyttä tietoa ja osaa-
mista.

Jotta uudet työryhmät pääsisivät heti keväällä jo 
omaan kehitystyöhönsä käsiksi, on niiden ko-
koaminen jo aloitettu ja mukaan voivat ilmoit-
tautua kaikki asiasta kiinnostuneet. Työryhmis-
tä tehdään kohtuullisen kompakteja, 2-5 jäsenen 
kokoisia ja niiden toimialueina ovat valmiushar-
joitusten ja koulutusten järjestäminen, OHTO-or-
ganisointi, nuorisotoiminta, kaluston huolto ja 
käyttöohjeistus. Näiden lisäksi perustetaan pal-
kitsemistyöryhmä, jonka vastuualuetta on palkit-
semiskäytänteiden soveltaminen tasapuolisesti 
ja palkittavien henkilöiden nimeäminen maakun-
tatoimikunnan kokoukselle.

Uusiin työryhmiin voi käydä tutustumassa www.
pohjanmaanvapepa.fi -sivustolla. (Linkki: http://
www.pohjanmaanvapepa.fi/maakuntatoi-
mikunnan-tyoryhmarekry-2018/)

Toimintavuosi avataan Ähtärissä
Uusi, toivottavasti vielä entistäkin antoisampi, 
Pohjanmaan Vapepan toimikausi avataan yhtei-
sellä tapaamisella 3. helmikuuta Ähtärissä. Hon-
kiniemen leirikeskuksessa pidettävään alkupa-
maukseen odotetaan runsasta osanottoa, sillä 
mukaan on saatu mielenkiintoisia ajankohtais-
katsauksia poliisilta ja pelastuslaitokselta. Seinä-
joen kaupungin esityksessä povaillaan julkishal-
linnon ja kolmannen sektorin yhteistyönäkymiä 
ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pu-
heenvuorossa saadaan vinkkiä siitä, miten medi-
aa voidaan hyödyntää myös Vapepan toiminnas-
sa. 
Lauantaipäivän lopuksi on luvassa uutta ja jännit-
tävää asiaa myös tekniikasta kiinnostuneille, sil-
lä rovaniemeläisen Mapitare Oy:n edustaja on lu-
vannut tulla esittelemään karttasovellustaan ja 
kertomaan paikannusjärjestelmien kehittymisen 
tuomista uusista mahdollisuuksista tilannekuva- 
ja johtamisjärjestelmien ylläpitoon.
Valmiuspäivystäjät, Vapepa-johtajat ja valmius-
kouluttajat kokoontuvat vielä saman viikonlopun 
sunnuntaina 4. helmikuuta omiin työkokouksiin-
sa, joissa lyödään lukkoon mm. tulevien koulu-
tusten sisältöjä.

Eija Pippola
Tiedottaja
Pohjanmaan Vapepa

 Syksyllä 2017 Pohjanmaan Vapepalla oli useita etsintäoperaatioita. Kuva johtopaikalta Tiistenjoen koululta La-
pualta, jossa Vapepa avusti kadonneen etsinnässä, Vapepa-johtajana vuorossa Jaakko Niemistö.
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Piirin hallitus esittäytyy

1. Kuka olet ja mistä osastosta tulet?

2. Mikä sai sinut lähtemään mukaan 
    Punaiseen Ristiin?

3. Minkä asian koet itsellesi tärkeäksi 
    piirin hallituksen jäsenenä? Mitä 
    asiaa haluat piirin hallituksen jäse-
    nenä edistää?

4. Missä tai minkälaisena näet Länsi-
    Suomen piirin viiden vuoden 
    päästä?

5. Haluatko sanoa jotain muuta Tässä 
    ja Nytin lukijoille?       

1. Alpo Tanskanen Jyväskylän osastosta

2. Palasin Suomeen opiskelemasta v -75 ja et-
sin töitä – minut valittiin silloisen Keski-Suo-
men piirin toiminnanjohtajaksi, jossa ajattelin 
viihtyväni jonkin aikaa, kunnes löydän ”oikean 
työn” – tässä ollaan!

3. Piirin kokonaisvaltainen kehittäminen, tar-
koittaa järjestön tehtävien ja tavoitteiden mu-
kaisten toimintojen edistäminen. Perusasiat 
on pidettävä kunnossa, jotta toimintaa voitai-
siin kehittää nykyajan ja tulevaisuuden tarpei-
den mukaisesti. On tunnistettava ydintehtävät 
ja liitettävä niihin järjestön tavoitteiden mukai-
set linjaukset. 
Merkittävä panostaminen nuorison osallistumi-
seen ja nuorten jäsenmäärän lisäämiseen. Siellä 
ovat meidän työmme jatkajat. Piirin toimihen-
kilöt ja luottamushenkilöt ”matkasaarnaajina” 
nuorten tilaisuuksissa, järjestöissä, kouluissa ja 
oppilaitoksissa.

4. Piiri on kaikin tavoin johtava piiri Suomessa 
– esimerkillinen ja aktiivinen toimija, jossa iloi-
nen ja palkitseva osallistuminen tuo turvalli-
suutta ja elämäniloa omaan ympäristöönsä.
Jäsenmäärä nousee aktiivisen toiminnan ansi-
osta 15 000 jäseneen, joka on seurausta po-
sitiivisesta ja näkyvästä toiminnasta lähiympä-
ristössä ja koko maailmassa. Nuoria on paljon 
mukana ja heidän osallistumisensa vetää uusia 
voimia mukaan. Kaikesta paistaa tekemisen ja 
osallistumisen ilo. Se antaa uutta voimaa ja uu-
sia ideoita sekä vastaanottajille että osallistujil-
le itselleen.

5. Nyt on nähtävä ja panostettava tulevaisuu-
teen – tietenkin unohtamatta tätä päivää. Kon-
taktien puute ja syrjäytyminen ovat yhteiskun-
nan kuluttava syöpä. Samalla kun suojelemme 
elämää ja terveyttä ja autamme onnettomuu-
sien uhreja, voimistamme myös arjen turvalli-
suutta ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Pa-
rempaa elämänlaatua jokaisena päivänä.
Pannaan hihat heilumaan, tehdään työtä yh-
dessä, ilolla. Pyydä rohkeasti ystäviä, sukulai-
sia, perheenjäseniä, naapureita ja työtovereita 
mukaan Punaisen Ristin työhön – harva kieltäy-
tyy, jos kauniisti pyydetään – mutta harva tulee 
mukaan, jos kukaan ei pyydä. Ole rohkea ja ak-
tiivinen toimija – se antaa elämälle merkitystä 
ja uutta sisältöä.

Alpo Tanskanen,
puheenjohtaja

PIIRIN HALLITUS ESITTÄYTYY
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1. Hannu Kuokkanen, 69 vuotias, eläkkeellä nyt 
toista vuotta, tällä hetkellä neljän ja vielä tä-
män vuoden puolella yhteensä kuuden lapsen-
lapsen ukki. Vaasan suomalaisesta osastosta.

2. Ryhdyin perheeni kanssa v. 1990 Vaasaan 
tulleiden ensimmäisten Iranista tulleiden kiin-
tiöpakolaisten ystäväperheeksi ja liityin SPR: n 
ainaisjäseneksi saman tien. Perheellämme oli 
yksi perhe ja toisaalta kolme nuorta miestä ys-
tävinä.

3. Luottamuksen ja yhteistyön rakentaminen/
ylläpitäminen piirin työntekijöiden, vapaaeh-
toisten ja piirin hallituksen kesken. Piirin halli-
tuksen tehtävänä on myös ensisijaisesti luoda 
niitä edellytyksiä, joiden perusteella piirin työn-
tekijät, osastot ja vapaaehtoiset niissä toimivat 
vaikuttavasti ja tehokkaasti.

4. Uskon, että Länsi-Suomen piiri on edelleen 
alueellisesti saman suuruinen. Piirimme mukau-
tuu edelleen joustavasti ennakoimattomiinkin 
tapahtumiin. Piirillä on tällä hetkellä monta ta-
loudellista tukijalkaa, joten on myös syytä us-
koa, että piirin työntekijöiden määrä ja resurssit 
pysyvät riittävinä. Edellä mainittu vaatii piiris-
sä hyvää johtamista, luottamusta ja yhteistyö-
tä kaikkien toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisten 
merkitys ja halu toimia yhteiseksi hyväksi ei hä-
viä.

5. Länsi-Suomen piiri ja sen alueella tapahtu-
va vapaaehtoistyö on tällä hetkellä toiminnan 
sisällön kannalta hyvin arvostettu piirien jou-
kossa. Osastojen vapaaehtoisten arvokkaat, lu-
kemattomat tunnit kanssaihmistemme hyvin-
voinnin edistämiseksi auttavat järjestömme 
periaatteiden mukaisesti juuri heikoimmassa 
asemassa olevia.

Hannu Kuokkanen,
varapuheenjohtaja

1. Olen Marko Järvenoja 38- vuotias osastoak-
tiivi Toholammilta. Toimin osaston puheenjoh-
tajana, ensiapuryhmässä ja vapepassa.  Lisäk-
si koulutan ystävätoimintaa, henkistä tukea ja 
valmiutta. Työskentelen koulukuraattorina am-
matillisessa perusopetuksessa. Tulen SPR Toho-
lammin osastosta.

2. Toholammilla järjestettiin Henkisen tuen 
koulutus. Kouluttajana toimi Raimo Vakkuri. 
Keskusteltiin Raimon kanssa useaan otteeseen 
ja innostuin toiminnasta. 

3. Koen tärkeäksi vapaaehtoistoiminnan kehit-
tämisen vastaamaan tämän päivän haasteisiin.  
Haluan edistää vapaaehtoistoiminnan ja osas-
tojen toiminta edellytysten parantaminen.

4. Piiri on merkittävä kolmannen sektorin toimi-
ja alueella. Osastojen määrä on vähentynyt yh-
distymisten myötä, mutta nämä yhdistymiset 
ovat uutta toimintaa myös alueilla joissa aiem-
min ei ole ollut aktiivista toimintaa.

5. Aktiivisesti mukaan osaston toimintaan. Ak-
tiivisella osallistumisella kehitetään ja ylläpide-
tään paikallista toimintaa.

Marko Järvenoja

PIIRIN HALLITUS ESITTÄYTYY
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Erkki Hietala

1. Olen Erkki Hietala Jyväskylästä ja olen Jyväs-
kylän osaston hallituksen varapuheenjohtaja
sekä osaston Vapepa vastaava. Ja olen eläke-
läinen.

2. 30 vuotta on takana Spr:n toimintaa kertoo 
varmaankin sen, että harrastus on ollut mielei-
nen ja mielenkiintoinen joka sai minutkin kouk-
kuun.

3.Tärkeänä pidän osaston ja piirin välistä kans-
sakäymistä, sitä haluaisin vieläkin parantaa.

4. Viisi vuotta on pitkä aika harrastustoiminnas-
sa, koska jäsenistön vaihtuvuus on suuri, mutta 
toisaalla piirillä ja varsinkin osastoilla on tarjo-
ta uusia toimintamuotoja joihin uskon löytyvän 
uusia harrastajia.

5. Toivotan kaikille Tässä ja Nyt lehden lukijoille 
antoisia hetkiä hyvän harrastuksen parissa

1. Juha Turkulainen Kurikan osastosta. Päätyö-
ni teen tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan pelas-
tuslaitoksella asemaryhmän 4 palopäällikkönä. 
Toimenkuvaani sisältyy pelastuslaitoksen valmi-
ussuunnitteluasiat ja sitä kautta vapaaehtois-
toiminta on mukana myös työtehtävissä.

2. Alkusysäys taisi olla Vapepan aluetoimikun-
nan jäsenyys, johon minut kutsuttiin mukaan 
viranomaisedustajaksi. SPR Kurikan osastos-
sa oli paljon tuttuja jo entuudestaan, mutta yh-
teistyön lisääntyessä jotenkin vain ajauduin tii-
viimmin mukaan toimintaan ja tässä sitä nyt 
sitten ollaan kaulaa myöden Spärrässä.

3. Piirin hallitusta voisi verrata näkötorniin, jos-
ta asioita pääsee näkemään paljon laajemmin 
ja hallituksen jäsenyys auttaa verkostojen ra-
kentamisessa. Nämä asiat ovat minulle tärkeitä 
omien työtehtävienikin hoitamisessa. Mielestä-
ni piirin tärkein tehtävä on osastojen toiminnan 
tukeminen, ja tätä asiaa haluan edistää. 

4. Piirin toimihenkilöt ovat tehneet haastavis-
sakin tilanteissa erittäin hyvää työtä, joten hal-
lituksessa on ollut aikaa kehittäville keskuste-
luille. Uskon, että näin tulee myös jatkumaan, 
joten näen piirin tulevaisuuden siinä mielessä 
valoisana
. 
5. Olisi paljonkin sanottavaa, joten on pakko 
tiivistää. Suomalainen yhteiskunta elää suur-
ta murroskautta. Kaikkialla on toimintoja te-
hostettu niin, että mikään ei tunnut enää kan-
nattavan. Digitalisaatio periaatteessa parantaa 
monien palvelujen saatavuutta, mutta ei välttä-
mättä helpota elämää. Ihmiset muuttavat kas-

vukeskuksiin ja monien sosiaalinen verkosto jää 
uusissa oloissa kehittymättä. Muuttotappioalu-
eilla sosiaaliset verkostot hajoavat väen vähen-
tyessä.  Näissä myllerryksissä moni ihminen on 
”kuin höyhen myrskytuulessa”  ja toivoo jotain 
tuttua ja turvallista. Vapaaehtoistyöstä saattai-
si muodostua monelle se kaivattu arjen tukiver-
kosto. Toinen ulottuvuus vapaaehtoistyössä on 
yhteiskunnan kriisinsietokyky. Kilpailukykyiseksi 
viritetty yhteiskunta on entistä haavoittuvam-
pi, joten aktiivisten, osaavien ja organisoitunei-
den järjestöjen rooli on entistä tärkeämpi. SPR 
on Vapepan toimintaa koordinoivana järjestönä 
tässä työssä suunnan näyttäjä. Osastoissa on 
varmasti mietitty jäsenasioita, mutta olisi var-
maan vielä syytä porukalla tarkemminkin miet-
tiä, millä me saadaan ne ”höyhenet” turvaan ja 
turvaamaan 100-vuotiasta. 

Ps. ”Kuin höyhen myrskytuulessa” on hyvä kirja 
kiinalaistytön elämästä kulttuurivallankumouk-
sen pyörteissä. Suosittelen lukemaan.

Juha Turkulainen

PIIRIN HALLITUS ESITTÄYTYY
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Tero Mård

1. Tero Mård Joutsan osasto

2. Hain itselleni hyvää harrastusta, sitten sitä 
kautta pikkuhiljaa syvemmälle järjestöön. Aloi-
tin nuoriso yhteyshenkilönä ja Reddie Kids oh-
jaajana.

3. Koen tärkeäksi sen että voin vaikuttaa. 
Osastojen yhteistyötä.

4. Vetovoimainen piiri, yhteistyö muiden piirien 
kanssa toimivaa

5. Jaksamista kaikille meille vapaaehtoisille.

1. Kuka olet ja mistä osastosta tulet?

2. Mikä sai sinut lähtemään mukaan 
    Punaiseen Ristiin?

3. Minkä asian koet itsellesi tärkeäksi 
    piirin hallituksen jäsenenä? Mitä 
    asiaa haluat piirin hallituksen jäse-
    nenä edistää?

4. Missä tai minkälaisena näet Länsi-
    Suomen piirin viiden vuoden 
    päästä?

5. Haluatko sanoa jotain muuta Tässä 
    ja Nytin lukijoille?       

Taina Hämäläinen

1. Olen Taina Hämäläinen ja tulen Karstulan 
osastosta. Olen 42-vuotias kahden lapsen äi-
ti. Työskentelen ikäihmisten palveluohjaajana ja 
koulutukseltani olen sairaanhoitaja.

2. Verenluovutustilaisuuksiin paikkakunnallam-
me tarvittiin avustajia ja toiminta kiinnosti mi-
nua, koska haaveilin ammatista terveydenhuol-
lon parissa. Olin myös jonkin verran mukana 
ea-toiminnassa. Olen liittynyt Punaisen Ristin 
jäseneksi v. 1998.

3. Olen uusi jäsen piirin hallituksessa, vasta yh-
dessä kokouksessa ollut mukana. Hallitustyös-
kentelyn kokonaisuus on siksi vasta hahmot-
tumassa minulle. Näen tärkeäksi tuoda esille 
pienten osastojen ääntä.

4. Nähdäkseni piirissä on nyt hyvä ”tekemisen 
meininki”. Viiden vuoden päästä piirimme jär-
jestötiimin vahvistaminen näyttäytyy osastojen 
toimintaan niin, että Länsi-Suomen alueella Pu-
nainen Risti pystyy edelleen tarjoamaan mie-
lekkään ja ihmisiä kiinnostavan vaihtoehdon 
vapaaehtoistoimintaan. Piirin toiminta seuraa 
aikaansa ja mukautuu toimintaympäristön muu-
toksiin, kehittyy ketterästi. Piirin osastojen toi-
minnan kehittämiseen kohdentamat resurssit 
auttavat osastoja suuntaamaan omaa toimin-
taansa niin, että se vastaa paikallisia tarpeita. 
Toivon osastojen välisen yhteistyön lisäänty-
vän erityisesti pienten osastojen kesken. Myös 
osastojen yhdistymisiä ehkä tapahtuu.
Vaikka sote-palvelujen järjestäminen siirtyy-
kin kunnilta maakunnille, tulevaisuuden kunnil-
le jää edelleen tärkeäksi tehtäväksi asukkaiden 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Täs-
sä vapaaehtoistoimijoilla on nähdäkseni erityi-
nen merkitys. Vapaaehtoistyön tarjoama osalli-

PIIRIN HALLITUS ESITTÄYTYY
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Harri Jokiranta 

1. Harri Jokiranta Seinäjoelta. Olen ollut pitkään 
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä ja sa-
malla yhteistyön piirissä SPRn kanssa. 

2. Yhteinen näky paremmasta maailmasta kai-
kille ja SPR osaaminen tehdä työtä ihmisten 
kanssa lähellä ja kansainvälisesti.

3. Osallisuuden lisääminen ja yhdessä tekemi-
sen vahvistaminen arkipäivässä. Kenenkään ei 
pidä jäädä yksin elämän myllerryksissä. Tätä 
työtä SPR on tehnyt ja tätä työtä haluan omal-
la osaamisella tukea. Piirin toiminnan kehittä-
minen yhdessä jäsenistön, vapaaehtoisten ja 
tekijöiden kanssa niin, että piiri ja myös SPR on 
entistä vahvempi maailman muutoksissa. 

4. SPR Länsi-Suomen piiri on aktiivinen alueel-
linen vapaaehtoistyön toimija, sosiaali- ja ter-
veydenhuollon vaikuttaja ja kiinteä osa järjes-
tötoimijoiden verkostoa. Kansallisesti piiri on 
SPR:n toiminnan kehittämisen asiantuntija, luo-
tettava ja vastuullinen järjestön toimija. 

5. Kun maailma muuttuu yhä nopeammin ja 
usein arvaamattomasti, on hyvä varmistaa vas-
tuun ja turvallisuuden verkkoa lähellä ja ol-
la valmis auttamaan kauempana. SPR on tässä 
työssä ylivoimainen!

Sari Saarikoski

1. Sari Saarikoski ( os. Annala ). SPR Vaasan 
suomalainen osasto.
2. n. vuonna 1990 osallistuin ”pyydettynä, mut-
ta yllättäen” mahdollisuuksien tori tapahtu-
maan, jossa osastomme paitsi esitteli toimin-
taansa jakoi keittoa. Soppakauhasta kaikki siis 
alkoi. Valmistuin v. 1991 sairaanhoitajaksi ja lii-
tyin ensiapuryhmään. Kansainväliset (katastro-
fi) tehtävät siintivät mielessä, mutta niihin teh-
täviin, en ole, ainakaan vielä päätynyt.

3. Yhteisten asioiden seuraamisen ja tiedon vä-
littämisen omaan osastoon. Piirin henkilöstön 
työn tukemisen työtehtävien ymmärtämisen 
kautta. Mitä asiaa haluat piirin hallituksen jäse-
nenä edistää? Jäsenten äänen kuuluminen on 
tärkeää samoin yhteistyön kehittäminen.

4. Elinvoimaisena auttajana, toiminnan koordi-
noijana alueellaan.

5. Ottakaa yhteyttä piirin hallituksen jäseniin, 
olemme jäsenten valitsemia, siis jäseniäkin var-
ten.

suuden ja yhteisöllisyyden kokemus on tärkeää 
myös tulevaisuudessa.

5. Lähetän terveiset kaikille lukijoille ja toivotan 
mukavaa syksyä!

Hyvää syksyistä viikonvaihdetta!

PIIRIN HALLITUS ESITTÄYTYY
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Onni Nikoskinen

1. Olen Onni Nikoskinen Keuruun osastosta

2. Naapuri toimi ensiapuryhmässä ja houkutte-
li mukaan

3. Koen tärkeäksi sen, että pieniä osastoja 
kuullaan Piirin hallituksessa.
Haluaisin sitä, että Piirillä olisi mahdollista tu-
kea jokaista osastoa, osaston tarpeiden mu-
kaan.

4. Näen Länsi-Suomen piirin viiden vuoden 
päästä sellaisena, joka on enmmän SPR:n ”pe-
rus” toimijana

5. On ollut hyvä nähdä se, että mitä kaikkea 
piirissä ”touhutaan”, ja se on todella monipuo-
lista tekemistä. Ei ole ihme, jos päivät välillä ve-
nähtäisi pitkäksi.

Markku Kyllönen

1. Markku Kyllönen, pj SPR- Saarijärven osasto /
Hyvä elämä, Hyvä Mieli-hanke

2. Jäädessäni pois yritysmaailmasta ja työelä-
mästä, jäin pohtimaan mitä haluaisin tehdä jat-
kossa, kenen kanssa ja kenelle.                     
Pian minulle tuli selväksi, että haluni oli tehdä 
työtä pehmeimpien  arvojen kanssa.
Punainen Risti tuli valituksi järjestöksi  ja toi-
mintakentäksi, lähteä auttamaan apua tarvit-
sevia.

3. Kiinnostava näköalapaikka nähdä ja kokea 
kokonaisuuksia, jonka pohjalta saan olla teke-
mässä päätöksiä.
Haluan edistää ja vahvistaa Punaisen Ristin toi-
mintakykyä olemassa oleviin ja tuleviin haastei-
siin.

4. Jossain määrin uudistuneena, yhteistyö- ja 
toimintakykyisenä voimakkaana piirinä jonka 
talous on kunnossa.

5. Nöyrä kiitos luottamuksesta, että saan olla 
mukana piirin hallitustyöskentelyssä!
Lämmin kiitos lukijoille, Te teette arvokasta työ-
tä alueillanne!

Johanna Peltokoski

1. Olen Johanna Peltokoski, tulen Ilmajoen 
osastosta. Olen valtion virkamies, Punainen 
Risti on vielä 27 vuoden jälkeenkin rakas har-
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1. Mauno Heikkilä SPR:n Härmäin osastosta

2. Kiinnostus Punaisen Ristin toiminnasta ja ha-
lu auttaa.

3. Tiedotus on mielestäni erittäin tärkeää. Var-
sinkin keräysten kohdalla haluaisin painottaa 
sitä, että autamme kaikkialla, niin kotimaassa 
kuin ulkomailla.

4). En näe tarvetta suurille muutoksille.  Avun-
tarve kotimaassa ja maailmalla ei tunnu aina-
kaan vähenevän. Päinvastoin.

5. Lähtekää mukaan toimintaan ! Mielekästä 
tekemistä riittää ja kynnys on matala.     

Mauno Heikkilä

Eeva Vuorimies

1. Eeva Vuorimies Laukaan osasto. Puheenjoh-
taja, pitkäaikainen toiminta punaisessaristissä 
ja vapepassa

2. Tulin mukaan Laukaan ea-toimintaan vuonna 
1978, silloisen kouluttajan mukana.

3. Koen omakseni kaikkien osastojen hyvin-
voinnin ja varsinkin pienten osastojen puolesta 
puhumisen. Osastojen yhteistyön lisääminen ja 
piirin tuki toiminnalle on tärkeitä. 

4. Länsi-Suomen piirillä menee kohtalaisen hy-
vin.  Vapaaehtoisten avuntarve  kunnissa on 

rastus, hyvää vastapainoa työlle.

2. Teini-iästä saakka olen ollut kiinnostunut 
erityisesti ensiapuryhmätoiminnasta ja vuon-
na 1989 rohkaisin mieleni ja menin ensimmäi-
sen kerran Ilmajoen osaston ensiapuryhmän 
kokoontumiseen. Se oli menoa samantien. Siitä 
saakka olen ollut ryhmätoiminnassa mukana, 
myöhemmin myös oman osaston toiminnassa, 
erilaisissa koulutustehtävissä, piirin valiokunta-
työssä ja nykyään piirin valmiusryhmässä.

3. Ennenkaikkea vapaaehtoisten toimintaa pi-
tää kehittää ja kannustaa ja  pitää huolta, sillä 
ilman vapaaehtoisia tämä homma ei toimi.

4. Länsi-Suomen piiri on iso ja toiminta tässä 
piirissä on monipuolista ja kattavaa. Toivotta-
vasti piirimme ammattitaitoiset työntekijät jak-
savat jatkaa suurenmoista työtään vapaaeh-
toisten parissa.

5. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Me 
kaikki teemme arvokasta työtä!   

kasvanut lasten, nuorten ja vanhusväestön pal-
velujen osalta. Väestö ikääntyy joka näkyy 
myös osastoissa.
Osastojen toiminnassa mukana  olevien keski-
ikä on korkea.

5. Osastojen jäsenmäärät laskee ja toiminta on 
enemmän kertaluonteista.
 Mikä on se foorumi jossa saadaan nuoria mu-
kaan toimintaan.
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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, 040 194 7949
valmiuspäällikkö
Rautiainen Tave, 0400 263 447
varautumisen ja valmiuden asiantuntija
Tauriainen Kaisa, 040 538 9892
nuorisotoiminnan suunnittelija
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

Heiskanen Anne, 0400 775 479
ensiapukoulutuksen päällikkö
Reinikainen Sari, 040 352 2020
kurssimyynti ja -koordinointi
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja
Karvo Sakari, 040 569 3390
kurssisihteeri
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

Osaamisella on merkitystä -projekti

Natri Kaisa, 0400 380 657
projektikoordinaattori
Moilanen Mari 
Projektityöntekijä
Kyrö Mia
Projektityöntekijä

Vastaanottokeskukset

Mujunen Henrik, 040 868 4720
Johtaja Salmirannan vastaanottokeskus

Mäki-Rajala Juha, 040 868 2456
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
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