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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
ensiaputoiminnan asiantuntija

Janne Säilä, 040 535 2118
terveydenedistämisen asiantuntija

Kivisalo Susanna, 040 143 1255
sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija

Valonen Aki, 040 528 0902
valmiuspäällikkö

Rautiainen Tave, 0400 263 447
varautumisen asiantuntija

Mustonen Sami, 040 160 22 45
omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelija

Savolainen Taija, 040 579 2771
monikulttuurisuus- ja nuorisotoiminnan kehittäjä

Karvo Sakari, 0400 998 643
toimistosihteeri

Meeri Jaatinen, 040 683 1138
projektisuunnittelija
Digieko, keskustoimiston valtakunnallinen projekti

Eija Niemistö, 040 6361118
projektisuunnittelija.
Kohdataan kylillä ja keskuksissa -Hanke

Henna Oikari, 0400 442953
aluetyöntekijä, Ystävätoiminta, SOITE-Alue

Riitta Nahkala, 040 836 4717
järjestöassistentti, Ystävätoiminta

Oksanen Sirpa, 045 638 7477
toimistosihteeri

Torvinen Ulla, 040 658 8399
taloussihteeri

Laitila Mervi, 040 868 4786
reskontranhoitaja ja palkanlaskija

Salin Tuija, 040 147 7200
henkilöstösihteeri

Rinne Anna-Kaisa, 040 868 1708
palkanlaskija

Pirjo Simppala, 040 665 9969
kirjanpitäjä

Rikosuhripäivystys
Länsi-Suomen aluetoimisto ja Vaasan seudun 
palvelupiste Raastuvankatu 25, 65100 Vaasa

Sari Somppi, 050 5729 265, 
Aluejohtaja

Maria Avcilar, 0400 175 269 
Toiminnanohjaaja

Nina Jansson, 0440 371 050
Toiminnanohjaaja, ruotsinkieliset palvelut 

Seinäjoen seudun palvelupiste
Kalevankatu 12 B A 16, 60100 Seinäjoki

Tiina Autio, 040 350 3923
Toiminnanohjaaja

Plus-Pisteet (avoinna ti 17.00-19.00)

Jyväskylä, Ailakinkatu 5, 040 583 3054
Seinäjoki, Laturitie 2, (Hyllykallio), 06 414 8555
• Säilä Janne, 040 535 2118

SPR-Kirppikset
Seija Kalho, 0400 380 658
toimialapäällikkö (Kirri, Kortepohja, Seppälä, Jämsä, 
Keuruu)
Outi Hakunti 040 125 8679
vs Toimialapäällikkö (Kokkola, Kannus)
Mari Rajamäki, 040 524 4009
toimialapäällikkö 
(Hyllykallio, Seinäjoen keskusta, Karstula,Lapua)
Maarit Rintamäki, 040 738 6884
vastaava työnopastaja (Vaasa)

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, 67700 Kokkola
Kannus, Tukkitie 8, 69100 Kannus
Vaasa, Klemetinkatu 17, 65100 Vaasa
Lapua, Härsiläntie 14, 62100 Lapua

Vastaanottokeskukset
Mujunen Henrik, 040 868 4720
johtaja Salmirannan vastaanottokeskus
Ari Kokko, 040 132 7141
johtaja Kauhavan vastaanottokeskus

Ensiapukurssien valtakunnallinen palvelunumero: 
020 701 2376
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Ystävätoimintaa jo 60 vuotta  
– yhä ystävää tarvitaan

Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminta  
täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Toiminta sai 
alkunsa, kun sotien jälkeen alettiin kiinnit-
tää huomiota ikääntyneisiin, joiden oloissa 
oli parannettavaa. Ensimmäiset ystävätoi-
minnan vapaaehtoiset vierailivat sairaalois-
sa ilahduttamassa pitkäaikaishoidossa olevia 
potilaita. Kun ihmiset myöhemmin muutti-
vat joukolla maalta kaupunkeihin, huomat-
tiin, ettei elintason nousu suojannut ihmisiä 
sosiaalisilta ongelmilta – esimerkiksi yksinäi-
syydeltä. 

Ystävätoimintaa on aina laajennettu sin-
ne, missä on tunnistettu yksinäisyyttä. Niin-
pä viime vuosina ikääntyneiden rinnalle ovat 
nousseet muun muassa omaishoitajat, maa-
han muuttaneet ja yksinäiset nuoret. Vuon-
na 2017 ystävätoiminnassamme oli mukana 
8200 vapaaehtoista, jotka kohtasivat 31 000 
ystävää kaipaavaa. 
  
Ystävätoiminnan perustehtävät ovat säily-
neet samoina vuosikymmenestä toiseen: 
tavoitteena on kohdata toinen ihminen, aut-
taa yksinäistä ja torjua yksinäisyyttä. Työ-
tä riittää, sillä joka viides suomalainen kokee 
ajoittain olevansa yksinäinen. 

Punaisen Ristin ystävätoiminnan juhlavuonna 
puhumme toisen ihmisen huomaamisen tär-
keydestä. Ystävänpäivänä johtoajatuksemme 

onkin ”Nähdään – toisemme”. Huomaaminen 
ja pienet, tavalliset teot tekevät yksinäisen 
läsnäolevaksi ja näkyväksi.

Tämän vuoden ystävänpäiväkampanjassa 
tavoittelemme erityisesti uusia vapaaehtoisia 
ystävien ketjuun. Tehokkain tapa saada uu-
si ihminen innostumaan vapaaehtoisuudesta 
on pyytää häntä mukaan henkilökohtaises-
ti. Potentiaalia löytyy, sillä viimevuotisen ky-
selyn mukaan yli puolet vastaajista haluaisi 
osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos joku 
pyytäisi mukaan. Nähdään siis myös tulevat 
ystävät!

Kiitos jokaiselle ystävätoiminnan  
vapaaehtoiselle arvokkaasta työstä  
yksinäisyyden vähentämiseksi.

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 020 701 2223, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, 
graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen, aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: Tero Hintsa, Taitto: Grano Seinäjoki

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 tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet 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 osastomate-
riaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Maaret Alaranta  
Sosiaalisen  
hyvinvoinnin  
koordinaattori
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TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/SPRlansisuomenpiiri/

KUVIA Toiminnastamme Instagramissa
instagram.com/sprlansisuomenpiiri/

KIRPPISTEN YHTEYSTIEDOT JA 
AJANKOHTAISET TAPAHTUMAT 
spr-kirppis.fi/

TAPAHTUMAT PIIRIN NETTISIVUILLA 
rednet.punainenristi.fi/lansi-suomi
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Toiminnan Vuotta 2019
Hei hyvät ystävät, hyvää alkuvuotta kaikil-
le. On jälleen kerran mukava käynnistää ke-
vätkauden toimintaa. Tulossa on monenlaisia 
yhteisiä tapaamisia, koulutuksia ja harjoituk-
sia. Ensimmäinen merkittävä yhteinen ta-
pahtuma on Ystävän päivä. Ystävän päivänä 
puhumme ystävätoiminnan puolesta ja mer-
kityksestä vapaaehtoistoiminnan tukijalkana. 
Ystävätoiminta on meidän piirissä todella 
mittavaa ja näkyvää toimintaa. Valtakunnal-
lisesti piirimme ystävätoiminnassa mukana 
olevien määrät ovat aivan omaa luokkaansa. 
Ystävätoiminnan vahva vetovoimaisuus kan-
nattaa hyödyntää mahdollisimman mones-
sa osastossa. Ystävätoiminnan kevätkausi 
huipentuu valtakunnalliseen Ystävätoiminta 
60-vuotta juhlatapahtumaan Jyväskylässä.

Ystävätoiminnan vetovoimaisuuden imuun 
kannattaa kytkeä myös Punaisen Ristin jä-
senyys vahvasti mukaan. Jäsenyys tulee 
olemaan tämänkin vuoden yksi keskeinen 
painopistealue. Meidän tulee korostaa eri yh-
teyksissä jäsenyyden merkitystä ja tärkeyt-
tä järjestömme varautumisen ja valmiuden 
kannalta.

Punaisen Ristin viikolla viimeistään räjäy-
tämme pankin jäsenyyden nimissä touko-
kuussa. Jotta saame tapahtumaan riittävästi 
potkua, niin aloittakaa hyvissä ajoin viikon 
valmistelut. Tulemme piiristä vierailemaan 
mahdollisimman monessa osastojen järjes-
tämissä tapahtumissa. 

Osastoverkoston kuntoon tulemme tänä 
vuonna kiinnittämään erityistä huomiota. 
Nukkuville osastoille tulemme järjestämään 
ylimäärisen vitamiiniruiskeen yhteisten tuu-
mausistuntojen avulla. Osaston hallinto tu-
lee olla kunnossa, vain tällä varmistamme 
osaston valmiuden paikkakunnalla. On syys-
tä muistaa, että jämerästi hoidettu hallinto 
herättää intohimoa hallitustyöskentelyyn ja 
kiinnostusta eri luottamushenkilö tehtäviin. 

Tervetuloa vaikuttamaan joukolla piirin vuo-
sikokoukseen huhtikuussa Tuuriin. Piirin vuo-
sikokouksesta voit hakea ajatuksia oman 
osastosi hallinnon hoitamiseen. Vuosikoko-
us on myös paikka vaikuttaa piirimme tule-
vaisuuteen. Lisäksi kokouksessa on tulossa 
mielenkiintoisia henkilövalintoja piirin halli-
tukseen.

Eikä tässä vielä kaikki, vuoden alussa pii-
rimme toiminta laajeni. Rikosuhritoiminta 
(RIKU) siirtyi vuoden alussa SPR:n Vaasan 
suomalaiselta osastolta piirille. Toiminnas-
sa mukana olevat neljä työntekijää siirtyvät 
vanhoina työntekijöinä piirin palkkalistoille. 
Tervetuloa joukkueemme jäseniksi.

Näillä ajatuksilla avaamme toiminnan vuo-
den 2019.

Ollaan kuulolla ja nautitaan innostavasta toi-
minnannasta.

Terveisin
Pekka Annala
Toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtaja Pekka Annala.

PÄÄKIRJOITUS 22.1.2019
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Ystävänpäivää vietetään helmikuus-
sa perinteisissä merkeissä. Hyvin läpi 
mennyt Nähdään-kampanja kantaa 
edelleen. Kampanjan tavoitteena on 
keskustella yksinäisyyden kokemuksis-
ta ja vaikutuksista, kutsua mukaan  
uusia vapaaehtoisia sekä kertoa toi-
minnastamme ystävää kaipaaville.

Tukea osastojen Nähdään-tapahtumille
Ystävänpäivänä osastot järjestävät tapah-
tumia, joissa esitellään ystävätoimintaa ja 
houkutellaan mukaan uusia ystäviä. Erityi-
sen suosittuja ovat viime vuosina olleet Näh-
dään-kahvilat, joita kannattaa järjestää 
edelleen. Keskustoimisto tukee osaston ta-
pahtumaa enintään 150 eurolla.

Kampanjaan voivat hyvin osallistua myös 
osastot, joilla ei ole ystävätoimintaa. Yksi-
näisyyden vähentämisen viestiä voi välittää 
esimerkiksi somessa keskustoimiston tuotta-
man valmiin materiaalin avulla.

Valtakunnallisesta näkyvyydestä 
pontta paikkakunnan ystävänpäivään
Valtakunnallinen kampanja tuo laajasti nä-
kyvyyttä ystävätoiminnalle. Viime vuonna 
saimme 1200 uutta ystävätoiminnasta kiin-
nostunutta henkilöä jättämään meille yhte-
ystietonsa. 

Uusille innostuneille on tärkeää päästä heti 
mukaan toimintaan ja siksi osaston kannat-

 YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Nähdään jälleen ystävänpäivänä

taakin järjestää ystäväkurssi heti ystävän-
päivän jälkeen. Kurssia voi markkinoida 
ystävänpäivätapahtumassa.

Nähdään-tapahtuman järjestämisessä 
voi hyödyntää valmiita materiaaleja ja 
ideoita:
• Nähdään-kampanjamateriaalit: julisteet, 

roll upit, muistilaput, esitteet
• Viestintämateriaalit: videot, kuvat, tiedo-

tepohjat, somemateriaalit
• Nähdään-tapahtumamallit ja -ideat

Varmistetaan mukaanpääsy
Uusi sähköinen ystävävälitys on jo hyvin 
käytössä. Sen avulla uudet ystävät pääsevät 
heti mukaan toimintaan. On hyvä, jos kurs-
silla on paikalla ystävävälittäjä, joka auttaa 
profiilin luomisessa Oma Punainen Risti -jär-
jestelmään. Samalla voi sopia vapaaehtoisen 
haastattelun. Tämän jälkeen sähköinen jär-
jestelmä ehdottaa vapaaehtoiselle sopivaa 
ystävää.

Lue lisää: 
RedNet / Ystäväpäivä ja ystävänpäivän 
sähköinen kampanjakirje 

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201
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JÄRJESTÖJEN YHTEISKAMPANJA KÄYNNISTYY

Yhdessä inhimillisemmän Suomen puolesta

Kohtaamiskortteja voi hyödyntää 
osaston tapahtumissa
Jokainen voi osallistua kampanjaan ja sen 
kohtaamishaasteeseen itsenäisesti. Koh-
taamiskorttien avulla osaston on myös 
mahdollista toteuttaa vaikka kokonainen 
kohtaamistapahtuma tai hyödyntää kortteja 
esimerkiksi osana ystävänpäivää, rasismin-
vastaista viikkoa tai muuta tapahtumaa. 

Mukaan kampanjaan kannattaa kutsua 
oman osaston väen lisäksi muita tuttuja ja 
tuntemattomia aina ystävistä ja naapureista 
harrastusryhmiin ja paikallisiin päättäjiin.
 
Kampanjan osallistujien toivotaan vievän 
muiden kunnioittamisen viestiä eteenpäin 
sekä arkeen että yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun, joka käy erityisen kiivaana edus-
kuntavaalien alla keväällä 2019. Yhdessä 
aloitamme muutoksen kohti inhimillisempää, 
kaikkia kunnioittavaa Suomea.

Lisätietoja:  
Kampanjapäällikkö Mirva Helenius,  
mirva.helenius@punainenristi.fi 

Suomen Punaisen Ristin, Amnesty  
Internationalin Suomen osaston ja Kir-
kon Ulkomaanavun yhteinen Vain ih-
misiä -kampanja kutsuu kaikki mukaan 
muutokseen kohti moniäänisempää ja 
inhimillisempää Suomea, joka kunni-
oittaa jokaisen ihmisarvoa ja -oikeuk-
sia sekä kotimaassa että globaalisti.  

Keväällä 2019 Suomen Punainen Risti, Am-
nesty Internationalin Suomen osasto ja Kir-
kon Ulkomaanapu yhdistävät voimansa ja 
kutsuvat kaikki mukaan muutokseen inhi-
millisemmän Suomen puolesta.

 
Vain ihmisiä -kampanjassa kutsutaan eri 
taustoista tulevia ihmisiä kohtaamaan toisi-
aan tasavertaisina ja arvokkaina yksilöinä, 
joilla kaikilla on muistoja, tunteita ja tule-
vaisuus. Kaikille avoimen kampanjan kautta 
kohdataan sekä kasvotusten että verkossa, 
jaetaan tarinoita ja käydään kunnioittavia 
keskusteluja.

Osallistu kohtaamishaasteeseen
Vain ihmisiä -kampanjassa kaikki Punaisen 
Ristin osastot ja tukijat kutsutaan mukaan 
osallistumaan kohtaamishaasteeseen, jossa 
osallistujat jakavat keskenään kokemuksia 
ja tarinoita. Kohtaamishaastetta helpotta-
maan tuotetaan kunnioittavaa kohtaamis-
ta ja tarinoiden jakamista ohjeistavat kortit. 
Kampanjan viestejä voi myös jakaa eteen-
päin omille verkostoilleen niin verkossa kuin 
kasvotustenkin.

Kampanja alku sijoittuu eduskuntavaalien 
alle keväällä 2019. Lisätietoa ja kampanjan 
materiaalit, kuten kohtaamiskortit ja sosi-
aalisen median jako-ohjeet julkaistaan vii-
meistään helmikuun alussa. Alkuvuodesta 
2019 toteutamme myös yhdessä Amnestyn 
ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa muutamilla 
paikkakunnilla ympäri Suomen vierailevan 
Vain ihmisiä -kiertueen. 
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 18.-24.3.

Suomen Punainen Risti koordinoi val-
takunnallista rasisminvastaista kam-
panjaa Suomessa.

Vuoden 2019 kampanja kohdistuu erityisesti 
yhteisöihin, kasvattajiin, työpaikkoihin, kun-
tiin ja päättäjiin. 

Rasisminvastainen viikko 18.-24.3.

Toteutusideoita rasisminvastaiselle 
viikolle:

• Rasisminvastainen tempaus kadulla tai 
ostoskeskuksessa. Jaetaan lämpöistä 
mehua, rintanappeja ja tarroja ja kerä-
tään ennakkoluulot roskikseen.

• Leffailta nuorten kanssa teemaviikon  
aiheista.

• Vierailu vanhusten tai vammaisten pal-
velutaloon. Yhteinen ulkoiluhetki, tari-
nointia ja muistelua, lehden lukemista 
ääneen. 

• Vierailu päiväkodissa. Piirustus- tai  
askartelutuokio viikon teemoista, yhtei-
nen pulkkaretki.

• Vierailu koulussa. Visailu tai Kahoot- 
peli, aamunavaus, tietoa Punaisen Ristin 
rasisminvastaisesta toiminnasta.

Rasisminvastaisen viikon materiaalit löytyvät 
sähköisessä muodossa RedNetistä. Lisäk-
si materiaaleja voi tilata maksutta Punaisen 
Ristin verkkokaupasta viikosta 5 lähtien.

Lisätietoja: 
Rasisminvastaisen työn asiantuntija  
Janette Grönfors, p. 020 701 2156.

M
aria S

an
to

Jokaisella on oltava tasa-arvoiset mahdolli-
suudet olla osana suomalaista yhteiskuntaa 
yksilönä ja erilaisissa yhteisöissä. Siksi haas-
tamme mukaan kampanjaan yksittäisten 
ihmisten lisäksi järjestöjä, viranomaisia, kou-
luja, oppilaitoksia, urheiluseuroja ja muita 
yhteisöjä. Näytämme osastoina muille mallia 
siitä, miten toimitaan syrjimättä ketään.

Syrjimättömät valinnat ja toimenpiteet pa-
rantavat kaikkien elämän laatua.
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KOKO OSASTO MUKAAN PISARA 2019 -VALMIUSHARJOITUKSEEN

Valtakunnallinen valmiusharjoitus  
Pisara 2019 järjestetään kaikkialla 
Suomessa lauantaina 26.10.2019. Mu-
kaan tarvitaan kaikkia osaston toimin-
taryhmiä, sillä jokaista vapaaehtoista 
tarvittaisiin myös tositilanteessa.

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen 
valmiusharjoitus järjestetään kerran yleis-
kokouskaudessa. Vuoden 2019 harjoituksen 
teemaksi on valittu puhtaan veden puute, 
koska puhdas vesi on meille jokaiselle välttä-
mätöntä. Harjoittelemalla toimintaa vesikrii-
sissä harjoittelemme tilannetta, jossa suuri 
määrä ihmisiä tarvitsee apuamme nopeas-
ti. Samalla pääsemme testaamaan Punaisen 
Ristin osastojen valmiutta reagoida ja auttaa 
vesikriisin sattuessa. 

Kun vesikriisi sattuu, voi olla, ettei hanas-
ta tule lainkaan vettä tai se on saastunutta. 
Saastuneesta vedestä johtuen terveysase-
mat ja sairaalat ruuhkautuvat ja suuri ihmis-
joukko tarvitsee apua nopeasti. Kannattaa 
jo etukäteen miettiä, miten puhtaan veden 
puute vaikuttaisi meidän jokaisen omaan ar-
keen. Miten tilanteessa pitäisi toimia ja mi-
ten Punainen Risti voi auttaa?

Ohjeet ja valmiit harjoitusmallit 
helpottavat valmistautumista
Keskustoimisto ja piirit koostavat osasto-
jen käyttöön valmiita harjoitusmalleja, joita 
osasto voi soveltaa omaan toimintaympäris-
töönsä sopivaksi. Myös harjoituksen tavoit-
teiden asettamiseen, niiden seuraamiseen ja 
arviointiin tehdään ohjeet.

Harjoitus on Suomen Punaisen Ristin yhtei-
nen valmiusharjoitus, mutta mukaan kutsu-
taan myös yhteistyökumppaneita. Osastojen 
lisäksi harjoitukseen osallistuvat myös kes-
kustoimisto, piirit, Kalkun logistiikkakeskus, 
Nuorten turvatalot sekä Kontit.

Ilmoittautuminen käyntiin 
tammikuussa
Osastojen ilmoittautuminen mukaan har-
joitukseen alkaa tammikuussa ja harjoituk-
sesta viestitään säännöllisesti uutiskirjeellä. 
Ilmoittautumiset kerätään, jotta osastoille 
pystytään varaamaan riittävästi materiaaleja 

Valmiusharjoitus Pisara 2019 testaa osaston 
valmiutta vesikriisin sattuessa

harjoituksen toteuttamiseen ja viestintään.
Kevään aikana vapaaehtoisille tarjotaan 
myös mahdollisuuksia osallistua erilaisiin 
koulutuspäiviin ja seminaareihin.

Merkkaa harjoitus jo nyt omaan kalenteriisi. 
Tervetuloa mukaan tekemään yhteistä valmi-
usharjoitusta! 

Lisätietoja:
rednet.punainenristi.fi/valmiusharjoitus2019 
valmiusharjoitus2019@punainenristi.fi.

Ju
ssi V

ierim
aa
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VAPAAEHTOISKOULUTUS MUUTOKSESSA

Suomen Punaisen Ristin koulutusjär-
jestelmän kehittäminen on hyvässä 
vauhdissa.  

Tavoitteenamme on, että 
• Koulutustoiminnalle on selkeät raamit ja 

standardit.
• Punaisen Ristin antama koulutus tukee 

hyvin vapaaehtoisia tehtävissään.
• Toteutusohjeet ovat selkeät ja kaikki 

koulutusta toteuttavat tahot sitoutuvat 
niihin.

• Koulutustoiminta on selkeä osa auttamis-
valmiutta. Koulutusta kehitetään kette-
rästi ja kokeillaan uutta.

• Osaamisen tunnistamisen ja tunnustami-
sen prosessit on määritelty ja niitä käy-
tetään keskeisten vapaaehtoistehtävien 
osalta.

Mitä juuri nyt tehdään?
• Päivitetään vapaaehtoistehtävien rooli- ja 

tehtäväkuvauksia, erityisesti tehtävissä 
tarvittavien taitojen ja osaamisten näkö-
kulmasta.

• Rakennetaan tiiviitä koulutusmalleja ja 
-sisältöjä eli moduuleja kaikille vapaaeh-

Koulutukset uudistuvat
toisille yhteisistä osaamisalueista. Sel-
laisia ovat esimerkiksi Punaisen Ristin 
perustietous, arvot ja periaatteet toimin-
nassa, vuorovaikutusosaaminen, viestin-
tä, ryhmien ohjaaminen, autettavien ja 
avunsaajien kohtaaminen sekä moninai-
suuden edistäminen vapaaehtoistoimin-
nassa.

• Ensimmäisiä valmistuneita moduuleja 
testattiin tammikuussa 2019 toteutetuilla 
kouluttajapäivillä Tampereella.

• Kehitetään verkkokoulutusjärjestelmää 
ja kartoitetaan erilaisia meille sopivia op-
pimisalustoja sekä yhteistyön mahdolli-
suuksia muiden organisaatioiden kanssa.

• Muokataan kouluttajien koulutus- ja tuki-
järjestelmää. 

• Kehitetään ja testataan digitaalisia osaa-
mismerkkejä yhtenä osana vapaaeh-
toisten osaamisen tunnistamista ja 
tunnustamista.

• Kevään 2019 aikana määritellään kes-
keisiä valtakunnallisia toteutusmalleja ja 
minimistandardeja koulutusten toteutuk-
seen ja hallinnointiin.

Lisätietoja: sole.noranta@punainenristi.fi

Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen 
täydennys- ja jatkokoulutus  

19.-20.1. Tampere

Utbildarutbildning: Instrumentmodul (på svenska) 26.-(27.).1. Åbolands distrikt

Rinnepäivystäjien kouluttajakoulutus 25.-27.1. Pikkusyöte

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 1.-3.3. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 6.-8.9. Nynäs

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

12.-14.4. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:  
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki

Innehållsmodul för Fhj-gruppens utbildare (på svenska) 8.-10.11. Nynäs

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Nuoriso 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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UUSIA IHMISIÄ JÄSENIKSI JA TOIMINTAAN

Punainen Risti on käynnistänyt ystävä-
toiminnan Kohdataan kylillä ja keskuk-
sissa -kehittämishankkeen. Hankkees-
sa pyritään tavoittamaan erityisesti 
ikäihmisiä, joille kynnys osallistua pe-
rinteiseen ystävätoimintaan on syystä 
tai toisesta liian korkea.
 
Hankkeen tavoitteena on vähentää ikään-
tyneiden yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja 
sosiaalista hyvinvointia sekä vahvistaa hei-
dän selviytymiskykyään arjessa ja arjen häi-
riötilanteissa:

• kehittämällä vapaaehtoista etsivää ja 
löytävää ystävätoimintaa

• luomalla vapaaehtoisten organisoimia 
kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja

• kehittämällä malleja kertaluonteiseen ja 
lyhytkestoiseen ystävätoimintaan (esi-
merkiksi asiointiapuun) sekä verkosto-
työhön sekä

Kesällä 2018 teimme laajat kyselyt sekä 
uusille Punaisen Ristin jäsenille että 
osastojen jäsenmestareille. Tulosten 
mukaan jäsenmestarit kokevat, että jä-
senten saaminen edellyttää työtä. Vas-
taavasti uudet jäsenet kertovat liitty-
neensä, kun heitä on pyydetty. Jäseniä 
ei siis saada, vaan jäseniä hankitaan!
 
Jäsenyys riittää
Vuoden 2019 alussa käynnistyy valtakunnal-
linen jäsenhankintakampanja. Sen ydinvies-
tinä on, että jäsenyys on itsessään iso apu. 
Vapaaehtoisuus on tärkeää, mutta jo osas-
ton toiminnan tukeminen jäsenmaksun muo-
dossa on arvokas teko.

Mukaan kampanjaan pääset helpoimmin ja-
kamalla jäsenkampanjan julkaisuja omilla 
somekanavillasi. Myös osaston uusille vapaa-
ehtoisille jäsenyys kannattaa kaupata he-
ti alusta alkaen. ”Meillä Punaisessa Ristissä 
on tapana, että kaikki liittyvät jäseniksi” on 
koulutuksissa ja ryhmätoiminnassa hyväksi 
havaittu lause.

• kehittämällä vapaaehtoisten tukea ja ys-
tävävälitystä.

Hanke on valtakunnallinen, Punaisen Ristin 
keskustoimiston koordinoima kolmevuotinen 
kehittämishanke. Hanke toteutetaan Lapin, 
Turunmaan ja Länsi-Suomen piirien alueella. 
Lisäksi mallia testataan ja levitetään myö-
hemmässä vaiheessa myös muiden piirien 
alueelle.

Hanke on Ikäinstituutin ja Vallin koordinoi-
man Elämänote -ohjelman osahanke.

Lisätietoja:
Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke: 
rednet.punainenristi.fi/ 
kohdataankylillajakeskuksissa 
Elämänote-ohjelma:  
www.ikainstituutti.fi/elamanote/
Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija  
Elisa Vesterinen, p. 020 701 2133

 

Jäseneksi voi liittyä kännykällä
Jäseneksi liittyminen verkossa siirretään 
vuoden alussa Oma Punainen Risti -tietojär-
jestelmään. Jäseneksi liittyminen helpottuu 
ja uusi liittymislomake toimii myös äly- 
puhelimella.

Myös tuttu paperinen jäsenesite uudistetaan 
ja se tulee tilattavaksi Punaisen Ristin verk-
kokauppaan. Jäsenesite kannattaa jakaa ja 
tarjoutua keräämään se täytettynä takaisin. 
Tällöin haaviin jää enemmän uusia jäseniä 
kuin silloin, jos esitteet päätyvät takin  
taskuun.

Ystävätoiminta helpommin saavutettavaksi

Jäseniä ei saada, jäseniä hankitaan  
– uusi jäsenhankintakampanja käynnistyy!

Uudet jäsenet pysyvät mukana!
Vuonna 2017 Punaiseen Ristiin liittyi yh-
teensä 3 452 uutta jäsentä. Heistä seu-
raavana vuonna jäsenmaksun maksoi  
2 616 eli yli 75 %. Jäsenhankinta siis 
kannattaa: uudet jäsenet pysyvät muka-
na paljon paremmin kuin uskommekaan!
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VUOSI 2019 ON TÄYNNÄ TAPAHTUMIA

Vuoden 2019 valtakunnalliset 
kampanjat

• Jäsenhankintakampanja tammikuussa. 
Jäsenhankintaa kannattaa tehdä myös 
pitkin vuotta esim. tapahtumien, kurssi-
en ja kampanjoiden yhteydessä.

• Ystävänpäivä 14.2. Keskustelemme  
yksinäisyydestä ja kerromme ystävä- 
toiminnasta.

• Vain ihmisiä -kampanja inhimillisemmän 
ja moniäänisemmän Suomen puolesta 
Kirkon Ulkomaanavun ja Amnestyn  
kanssa keväällä.

• Rasismin vastainen viikko 18. – 24.3. 
• Punaisen Ristin viikko 6. – 12.5. Teema-

na on arjen turvallisuus ja ensiaputaidot.
• Nälkäpäivä-keräys 26. – 28.9. 
• Pisara 2019 -valmiusharjoitus 26.10. 

Teemana on puhtaan veden puute.

Kampanjoiden avulla saamme toiminnallem-
me näkyvyyttä niin valtakunnallisesti kuin 
paikallisesti. Näkymällä ympäri maata innos-
tamme ihmisiä mukaan vapaaehtoisiksi,  
jäseniksi ja lipaskerääjiksi. 

Kampanjoihin voi osallistua eri tavoin. Jo pie-
nillä teoilla saa mukavasti näkyvyyttä omal-
la paikkakunnalla ja sosiaalisessa mediassa, 
millä on merkitystä myös valtakunnallisen 
kampanjan onnistumiseen. Tule mukaan!

Valtakunnalliset arvonnat 
päättyvät

Jäsenemme ovat osallistuneet automaatti-
sesti valtakunnallisiin arvontoihin. Lisäksi 
 arvontakortteja (ICE- ja arvonta/yhteyden-
ottokortti) on voinut käyttää paikallisissa ta-
pahtumissa. Kortit eivät ole enää käytössä 
vuonna 2019, eikä valtakunnallisia arvontoja 
enää suoriteta. Osastot voivat järjestää omia 
arvontojaan, joita varten tullaan tuottamaan 
arvontalomakepohja RedNetiin. 

Vuoden 2018 viimeinen arvonta suoritettiin 
14.12.2018.

Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhla 

Ystävätoimintamme täyttää tänä vuonna  
60 vuotta. Juhlimme merkkivuotta valta-
kunnallisella juhlalla Jyväskylässä lauan-
taina 25.5.2019. Juhlalla haluamme kiittää 
ystävätoiminnan vapaaehtoisia vuosikym-
meniä jatkuneesta arvokkaasta työstä yksi-
näisyyden vähentämiseksi.

Juhlaan ovat tervetulleita erityisesti kaik-
ki ystävätoiminnan vapaaehtoiset. Ilmoittau-
tuminen tapahtuu oman piirin kautta. Piirit 
järjestävät juhlaan yhteiskuljetuksia. Juhlan 
osallistumismaksu on 25 euroa /henkilö. Toi-
vomme, että osastot kustantavat mahdolli-
suuksiensa mukaan ystävien osallistumisen.

Lisätietoja: piirin sosiaalitoiminnan suunnit-
telija ja sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaat-
tori Maaret Alaranta, p. 020 701 2123.

Katastrofirahaston keräyskulut 
20 prosenttiin

Suomen Punaisen Ristin hallitus on päättä-
nyt nostaa katastrofirahaston keräyskulujen 
enimmäismäärän vuoden 2019 alusta lähti-
en 20 prosenttiin. Aiempi määrä oli 15 pro-
senttia.
 
Päätöksellä halutaan taata tehokas varain-
hankinta avustustyöhön sekä mahdollisuus 
hyödyntää uusia keräystapoja käteisen ra-
han vähetessä.
 
Lahjoittajien varoista kilpaillaan entistä tiu-
kemmin ja yhä useampi järjestö on riippu-
vainen lahjoituksista. Siksi varainhankintaan 
tarvitaan entistä enemmän ammattityötä. Se 
on johtanut keräyskulujen nousuun. Toisaal-
ta toimintaan jäävän rahan määrä on myös 
noussut merkittävästi.
 
Katastrofirahastoon on viime vuosina pyrit-
ty saamaan erityisesti säännöllisiä, kohtei-
siin sitomattomia lahjoituksia. Tavoitteena 
on, että avustustyö ei nojaisi liikaa hätäapu-
keräyksiin, vaan sitä voitaisiin tehdä suunni-
telmallisesti.
 
Punaisen Ristin keräyskulut koostuvat kerä-
ysvälineistä, lahjoittajahankinnasta, markki-
noinnista, lahjoituskanavien kuluista (kuten 
pankkikulut ja teleoperaattorikulut), ohjel-
misto- ja IT-kuluista sekä varainhankintaa te-
kevien työntekijöiden palkkakustannuksista.
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UUDET VAPAAEHTOISET OSASTOON OMAN KAUTTA

Suomen Punaisessa Ristin isoimpia 
toimintamuotoja on ystävätoiminta, 
jossa noin 8500 vapaaehtoista kohtaa 
vuosittain yli 30 000 avun tarvitsijaa. 
Toiminnan selkärankana ovat vapaa-
ehtoisten ylläpitämät välityspisteet, 
joissa osastojen ystävävälittäjät yh-
distävät ystävätoiminnan vapaaehtoi-
set ystävää kaipaaviin henkilöihin.
 
Ystävävälittäjiä tukemaan on vuonna 2018 
otettu käyttöön sähköinen ystävävälitystyö-
kalu, jolla pyritään helpottamaan välittäjien 
työtä ja lisäämään tietoturvaa. Järjestelmä 
löytyy Oma Punainen Rististä ja on kaikkien 
välitysten saatavilla. Käyttöönoton etenemis-
tä voi seurata nettisivulla spr.fi/yvkartalla. 
Sivulla on kartta, josta näkee millä alueilla 
uusi välitystyökalu on otettu käyttöön.

Tukea ja tietoa ystävävälittäjille
Vuonna 2019 järjestelmää kehitetään edel-
leen välittäjiltä tulleen palautteen perusteella 

Kaikki netin kautta vapaaehtoisiksi  
ilmoittautuneet ovat ohjautuneet 15.1. 
jälkeen suoraan vapaaehtoisten säh-
köiseen tietojärjestelmään Oma Punai-
nen Ristiin. Omassa uudet vapaaehtoi-
set näkyvät osaston hallintanäkymän 
kontaktoimattomien listassa. 
 
Erityisesti isojen osastojen, joihin tulee pal-
jon uusia vapaaehtoisia netti-ilmoittautu-
misten kautta, olisikin viimeistään tässä 
vaiheessa tärkeää ottaa Oma käyttöönsä, 
jotta jo ilmoittautuneet vapaaehtoiset saa-
daan mukaan toimintaan.

Myös nykyiset vapaaehtoiset mukaan
Oma kehittyy koko ajan ja myös pienempi-
en osastojen kannattaa aloittaa Oman käyt-
tö niin pian kuin mahdollista. Oman kautta 
osasto voi muun muassa kertoa koulutuk-

ja käyttöönotto etenee uusiin osastoihin. Jos 
välityksessänne on kiinnostusta uutta jär-
jestelmää kohtaan, kysy rohkeasti lisätietoja 
piirinne ystävätoiminnasta vastaavalta työn-
tekijältä!

Ystävävälittäjien yhteisöä pyritään myös tii-
vistämään ja tukea lisäämään. Marraskuun 
vapaaehtoisristeilyllä sovittiin, että Oma Pu-
nainen Ristiin avataan ryhmä, jonne välittä-
jät voivat käydä liittymässä. Ryhmän avulla 
välittäjille voidaan viestiä uudistuksista, ta-
pahtumista, materiaaleista ja muista välit-
täjiä koskevista asioista. Ryhmään pääsee 
liittymään kirjautumalla Oma Punainen Ris-
tiin ja hakemalla jäsenyyttä toimintaryh-
mään ”Ystävävälittäjien ryhmä”.

Lisätietoa: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 020 701 2189

sista ja tapahtumista, ottaa ilmoittautumisia 
vastaan, luoda toimintaryhmiä ja viestiä niis-
sä muiden toimintaryhmän jäsenten kesken. 
Apua ja tukea Oman käyttöönottoon saa pii-
reistä sekä RedNetistä Oman tukisivulta red-
net.punainenristi.fi/oma.

Myös jo toiminnassa mukana olevia vapaa-
ehtoisia kannattaa osastoissa kannustaa te-
kemään profiili Omaan – mitä enemmän 
Omalla on käyttäjiä osastossa, sitä enem-
män Omasta on hyötyä ja iloa. Niiden 
osastojen, joissa on ystävävälitys, on suosi-
teltavaa tehdä yhteistyötä välittäjien kanssa 
Omasta löytyvän sähköisen välitysjärjestel-
män hyödyntämisessä.

Omaan pääsee kirjautumaan osoitteessa  
punainenristi.fi/oma.

Sähköisen ystävävälitysjärjestelmän 
käyttöönotto etenee

Uudet vapaaehtoiset tulevat suoraan Omaan



LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

13

Punainen Risti yritysten auttamiskanavana
Yritysten tuki vapaaehtoisauttamiselle on 
kasvanut viime vuosina. Hyvä Joulumieli 
-keräyksellä autettiin viime jouluna peräti 28 
000 suomalaisperhettä. LähiTapiolan Sanka-
rikoulutuksella on koulutettu ensiaputaitoja 
lähes 80 000 suomalaiselle. 

Valtakunnallisten yritysyhteistyökampanjoi-
den rinnalle on syntynyt erinomaisia paikal-
lisia tapoja kanavoida apua Punaisen Ristin 
kautta. Esimerkiksi Osuuskauppa Keskimaan 
Ilo auttaa -kampanjan kautta vapaaehtoiset 
voivat auttaa laitoksissa asuvia ikäihmisiä.

− Yhteiskuntavastuun kasvu on mahdollis-
tanut yhä useamman ihmisen auttamisen. 
Länsi-Suomen piirin alueen yritykset ovat 
toimineet esimerkillisen yhteiskuntavastuul-
lisesti, Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin 
toiminnanjohtaja Pekka Annala kertoo.

Keskimaa jo toista kertaa jouluinen hy-
väntekijä
Keskimaa lahjoitti joulun alla 2018 hyvän-
tekeväisyyteen euron jokaista Keskimaan 
asiakasomistajaa kohden. Ilo auttaa -hyvän-
tekeväisyyskampanja ja -lahjoitus toteutet-
tiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Tätä 
edeltävinä vuosina joululahjasummalla han-
kittiin asiakasomistajille tavaralahjoja esim. 
suklaarasian muodossa.

− Saimme vuoden 2017 hyväntekeväisyys-
lahjoituksesta runsaasti positiivista asia-
kaspalautetta ja opimme, että yhdistämällä 
voimamme pystymme aidosti auttamaan 
eri kohderyhmiä ja saamme yhdessä hy-
vää aikaan. On hienoa, että asiakkaiden jou-
lulahjan voi toteuttaa myös näin, kertoo 
Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Vuoden 2018 Ilo auttaa -kampanjalla Kes-
kimaa tukee monimuotoista laitosystävä-
toimintaa 30 000 eurolla. Osastojemme 
ystävätoiminnan vapaaehtoiset järjestävät 
palvelu- ja tuetun asumisen yksiköissä van-
huksille kerhoja, retkiä, ulkoilua, jumppaa, 
luku- ja jutusteluhetkiä, leivontaa, askarte-
lua ja monenlaista muuta virkistystä. 

Ilo auttaa -lahjoitusvarojen turvin laitosystä-
vätoimintaan saadaan lisää mahdollisuuksia 
tällä tietoa ainakin Kivijärvellä, Kinnulassa, 
Pihtiputaalla, Viitasaarella, Kannonkoskella, 
Kyyjärvellä, Karstulassa, Saarijärvellä, Ääne-
koskella, Konnevedellä, Multialla, Uuraisilla, 
Laukaassa, Hankasalmella, Jämsässä, Muu-
ramessa, Toivakassa ja Jyväskylässä.

– Avustuksen turvin pystymme tekemään 
entistä enemmän kivoja asioita yhdessä. 
Voisimme tuoda vaikkapa jonkun taiteilijan 
musisoimaan tai maalaamaan yhdessä van-
husten kanssa, Suolahden osaston puheen-
johtaja Minna Rajalin suunnittelee.

Auttaa voi ympäri vuoden
Erilaiset keräykset ja kampanjat jatkuvat 
ympäri vuoden ja niihin voivat osallistua niin 
yritykset kuin yksityishenkilötkin.

- Yritysyhteistyö on meille elintärkeää. Mitä 
useampi osallistuu kampanjoihin ja lahjoit-
taa järjestölle, sitä useampaa me pystymme 
auttamaan. Kiitos kaikille yhteistyökumppa-
neille koko piirin alueella! iloitsee Pekka An-
nala.

Tero Hintsa

Pekka Annala Hyvä Joulumieli -keräyksen avajaisissa Seinäjoen rautatieasemalla joulunalla vuonna 2018.

YRITYSYHTEISTYÖ

Tero
 H

in
tsa
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Matkalla tuntemattomaan tulevaisuuteen 
kertomuksia Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen  
piirin vastaanottokeskuksista 2015-2017

Kotimaasta Eurooppaan vuonna 2015
Ihmisjoukko kävelee kaatosateessa junanrai-
teita pitkin kohti pohjoista jossain päin Itä-
Eurooppaa. On pilkkopimeää. Sateen pauhun 
alta kuuluu lasten itku. Rajalle on vielä kah-
den tunnin matka. Taakse ovat jäänet Krei-
kan rannat, jonne ihmisiä täyteen ahdetut 
kumiveneet saapuivat kuin ihmeen kaupal-
la. Kaikilla turvapaikanhakijoilla ei ole ollut 
yhtä hyvä onni. Meri on syönyt omaisuuden, 
perheenjäseniä, lapsia - jopa koko elämän. 
Taakse ovat jääneet uhkailevat salakuljetta-
jat, jotka möivät unelmia, mutta huijasivat 
ja häipyivät rahat saatuaan. Taakse on jää-
nyt kotimaa, perhe, äiti, isä, vaimo, mies, 
lapset ja koti. Jäljellä on enää toivo turvalli-
sesta tulevaisuudesta ja toivo vapaudesta.
 
Matka jatkuu läpi Euroopan. Avustusjärjes-
töjen suojissa saattaa saada vettä ja leipää, 
sekä lepopaikan ennen kuin matka jatkuu 
taas. Suuntana on Pohjola, sillä siellä ei ole 
yhtä paljon maanmiehiä, kuin Keski-Euroo-
passa. Se on kaukaisin paikka kotimaasta, 
mihin voi päästä. Siellä on turvallisempaa ja 
rauhallisempaa. Siellä voi jättää kotimaan 
jännitteet ja konfliktit taakseen.

Torniosta vastaanottokeskukseen
Rajanylitys Ruotsista Suomeen on helppo, 
tulija toivotetaan tervetulleeksi Suomeen. 
Kivi putoaa harteilta, olen päässyt perille! 
Poliisi haastattelee ja ottaa sormenjäljet. Tu-
lijat saavat yösijan Tornion järjestelykeskuk-
sesta. Yöllä uni on syvää ja hyvää. Matkan 
rasituksista voi viimein alkaa irroittautumaan 
turvassa. 

Aamulla matka jatkuu kohti toiveikasta tule-
vaisuutta. Bussi kaartaa vastaanottokeskuk-
sen pihaan. Pihalla odottaa vapaaehtoisia, 
SPR:n työntekijöitä ja poliisi, joka on pyydet-
ty paikalle turvaamaan tilannetta. Suomessa 
turvapaikanhakijoiden vastustus on äänekäs-
tä. Paikalle saapuneet mielenosoittajat, joi-
ta on vain kourallinen, hajaantuvat nopeasti, 
kun linja-autosta astuu ulos pelokas ja vaa-
rallisen matkan väsyttämä lapsiperhe.

Vastaanottokeskusten toiminta 
käynnistyy
Tulijat otetaan vastaanottokeskuksessa hy-
vin vastaan kiireen keskellä. Vapaaehtoiset 
toimivat vasta perustettujen vastaanotto-
keskusten työntekijöiden korvaamattomana 
apuna, joskus jopa korvaavat työntekijöiden 

Ruotsista saapuvia turvapaikanhakijoita Tornion matkakeskuksessa 18.9.2015. 
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Syksyllä 2015 kartoitettiin valtava määrä mahdollisia 
vastaanottokeskustiloja. Kuvassa Pekka Annala tila-
kierroksella.  

Tero
 H

in
tsa

panoksen, sillä kaikkia työntekijöitä ei ole 
vielä ehditty palkata. Vastaanottokeskukset 
on luotu tyhjästä. Vanhat armeijan raken-
nukset, hotellit, leirikeskukset ja koulujen 
asuntolat on lyhyellä aikavälillä valjastettu 
vastaanottokeskuksiksi. Ihmisille haalitaan 
ruokaa ja vaatteita - elämän perustarpeita. 
Sängyt on koottu ja pedattu edellisenä yönä, 
kun vastaanottokeskus sai tiedon kello 2:00, 
että kuuden tunnin päästä pihaan saapuu 
linja-autollinen turvapaikkaa hakevia. Mo-
nien työpäivä on venynyt jo hyvin pitkäksi, 
mutta se ei ole ollut niin pitkä, kuin tulijoi-
den vähäuninen ja vähäravintoinen pako-
matka. Vahva halu auttaa helpottaa työtä.

Elämä vastaanottokeskuksessa käynnistyy 
vähitellen. Uusia vapaaehtoisia tulee mukaan 
toimintaan paljon. Lahjoitusvaatteita ja –ta-
vararoita tulee ovista ja ikkunoista. Vastaan-
ottokeskuksen toimintakulttuuri muodostuu 
lennossa, kun lisää tietoa ja ohjeita saadaan 
viranomaisilta. Jokaisella turvapaikanhaki-
jalla ja työntekijällä on paljon uutta opit-
tavaa. On omaksuttava säännöt ja ohjeet, 
jotta vastaanottokeskuksen arki saadaan 
toimimaan. Kaikilta vaaditaan sopeutumis-
kykyä, joskus ahtaissakin tiloissa, jotta pys-
tytään elämään rintarinnan, sillä pikkuhiljaa 
ensimmäisen linja-auton saapumisen jälkeen 
vastaanottokeskuksen pihaan kaartaa uusi 
bussi. Ja sen jälkeen uusi ja uusi. Tulijoiden 
määrälle ei näy loppua. 

Vastaanottokeskusten arkea 
vuosina 2015-2017
Alussa turvapaikanhakijan tunnelma on in-
nostuneen odottava. Suomi vaikuttaa hyväl-
tä maalta, täällä noudatetaan lakeja ja kaikki 
ovat tasa-arvoisia. Ehkä saan opiskella tääl-
lä? Ehkä pääsen töihin? Ehkä voin opetella 
uimaan? Ehkä lapseni saa elää täällä vapaa-
na, eikä tarvitse pelätä, että kukaan vahin-
goittaa häntä tai kaappaa hänet koulupäivän 
aikana. Nyt vapaa-aikaa on paljon. Vapaa-
ehtoiset ja vastaanottokeskuksen työntekijät 
järjestävät parhaansa mukaan vapaa-aikaan 
sisältöä. On erilaisia kerhoja, kielenopiske-
lua, urheilua ja kokkikerhoja. Järjestetään 
tapahtumia, konsertteja ja ravintolapäiviä, 
joissa turvapaikanhakijoilla ja kantaväestöl-
lä on mahdollisuus tutustua toisiinsa. Jotkut 
löytävätkin ystäviä, jotka ovat korvaamaton 
tuki, tai jopa sijaisperhe vaikeassa elämänti-
lanteessa. Monet kuitenkin jäävät ilman kan-
tasuomalaisia ystäviä. Vapaaehtoisten määrä 
vähenee pikkuhiljaa, sillä kaikki eivät jaksa 

tai halua jatkaa vapaaehtoisena. Myös työ-
mahdollisuuksia järjestellään turvapaikan-
hakijoille, koska monilla on suuri halu tehdä 
töitä. Käynnistetään työllistymisprojekteja ja 
viritellään kauppasuhteita ja vienninedistä-
mishankkeita. Suomalainen byrokratia kui-
tenkin luo paljon esteitä ylitettäväksi, eikä 
työpaikkojen löytäminen ole helppoa. Vain 
harva työllistyy.

Vastaanottokeskuksen tilat ovat turvapaikan-
hakijan mielestä mukavat. Ehkä hieman ah-
taat, mutta mieluummin nukun täällä, kuin 
ulkona, ajattelee turvapaikanhakija. Ja tar-
vittaessa ulkonakin, kunhan ei vain tarvitse 
palata kotimaahan. Joskus riitaa tulee.

Saanko jäädä? Myös kotimaan tilanne huo-
lestuttaa. Onko perheeni turvassa? Näen-
kö heitä pian, tai koskaan? Unettomuus ja 
ahdistuneisuus vaivaavat. Unta odotetaan 
huonetoverin kanssa pikkuasioista. Joskus 
pinnan alla kytevät myös kotimaan ristiriidat. 
Voinko olla samassa huoneessa kotimaa-
ni konfliktin vastapuolen edustajan kanssa? 
Ruoka on erilaista ja valmis ruokapalvelu ai-
heuttaa paikoin voimakasta vastustustakin. 
Monet haluaisivat valmistaa ruokansa itse. 
Silloin olisi edes jotakin tekemistä ja voisi 
säilyttää palan taakse jäänyttä kotimaa-
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ta, edes makuina. Joillekin oman ruoan val-
mistaminen on tärkeää siksi, että silloin saa 
suurempaa vastaanottorahaa.

Päivät kuluvat toistensa jälkeen. Turva-
paikanhakijalle ne eroavat vain siinä, että 
toisina päivinä on koulua ja toisina ei. Kou-
lussa opiskellaan suomen kieltä, mutta sitä 
on vaikea oppia, sillä tunteja on kovin vä-
hän. Oppimista haittaa myös mieltä paina-
va epävarma tulevaisuus, joskus turhaan, ja 
aamulla haaveena on, että päivä olisi jo ku-
lunut. Sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja tule-
vat tutuiksi, mutta eivät hekään kaikessa voi 
auttaa.

Välillä hämmennystä aiheuttaa vastaanot-
tokeskuksiin kohdistuneet mielenosoitukset, 
jopa polttopulloisku, josta selvitään säikäh-
dyksellä. Vastaanottokeskuksissa turvallisuu-
teen on panostettu ja vakavilta konflikteilta 
vältytään. Vastaanottokeskusten henkilökun-
ta pyrkii karsimaan harhaluuloja aktiivisella 
tiedottamisella vastaanottokeskuksen ulko-
puolelle. Keskusteluilla Suomen tavoista ja 
laeista turvapaikanhakijoiden kanssa pyri-
tään ehkäisemään väärinymmärryksiä tur-
vapaikanhakijoiden ja kantaväestön välillä. 
Ohjaajat tukevat turvapaikanhakijoita arjes-
sa. Alun kaoottisenkin käynnistysvaiheen jäl-
keen arkea leimaavat turvapaikanhakijoiden 
kuljettaminen Maahanmuuttoviraston ja po-
liisin haastatteluihin sekä oleskelulupapää-
tösten odotus.

Ilmapiirin kuohuntaa
Kuukaudet kuluvat, kohta on mennyt jo 
vuosi, ja sitten puolitoista. Tunnelma vas-
taanottokeskuksissa muuttuu. Ensimmäi-
set kielteiset turvapaikkapäätökset tulevat. 
Perheitä haetaan vastaanottokeskuksista 
poliisin toimesta ja lähetetään takaisin ko-
timaahan tai toiseen Euroopan maahan Lis-
sabonin sopimuksen pakottamana. Tämä 
aiheuttaa pelkoa ja surua niin turvapaikan-
hakijoiden, vastaanottokeskusten työnteki-
jöiden, kuin vapaaehtoistenkin keskuudessa. 
Motivaatio opiskeluun ja erilaisiin toimiin 
osallistumiseen notkahtaa. Vapaaehtoiset 
yrittävät auttaa kaikin tavoin. Etsitään työ-
paikkoja ja autetaan valitusprosessissa. Oi-
keusapu ei aina toimi niinkuin moni toivoisi. 
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva herät-
tää kysymyksiä. Miten Maahanmuuttoviras-
ton päätökset voivat olla negatiivisia, vaikka 
elämän edellytyksiä ei kotimaassa tunnu ole-
van? Miksi toiset saavat negatiivisen ja toiset 
myönteisen päätöksen, vaikka he ovat kotoi-
sin samasta kylästä? Voimattomuuden tun-
ne, epäoikeudenmukaisuuden kokemus ja 
epäluulo viranomaisia kohtaan kytee niiden 
keskuudessa, jotka ovat nähneet vain harvo-
jen saaneen turvapaikan ja valtavan joukon 
joutuneen pettymään. Kun ohjaaja käve-
lee asuntolan käytävällä paperi kädessään, 
kouraisee turvapaikanhakijan vatsanpohjaa 
samalla pelko ja toivo. Olenko saanut turva-
paikan vai joudunko lähtemään?

Turvapaikanhakijoita Kauhavan vastaanottokeskuksen pihalla.K
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Töissä vastaanottokeskuksessa
Työ vastaanottokeskuksessa on vaihtelevaa 
ja antoisaa. Jokainen päivä on erilainen, aina 
löytyy uusia haasteita, on hienoa saada aut-
taa. Toisaalta työ on raskasta. Työtä on pal-
jon ja siihen ei aina ole olemassa valmiita 
ohjeita. On vain selvittävä, miten parhaiten 
taitaa. Toiset paremmin, toiset huonommin. 
Turvapaikanhakijoiden kohtalot ovat vaikeita 
ja niihin kurkistaneet ovat nähneet vilauksen 
todellisesta pahuudesta. Aina ymmärrys-
tä vastaanottokeskuksessa työskentelyyn ei 
löydy tuttavapiiristäkään, jotkut saavat jo-
pa uhkauksia. Tietämättömät on jätettävä 
omaan arvoonsa. Työ mitä teen, on tärke-
ää. Turvapaikanhakijat ovat ihmisiä, pohjim-
miltaan aivan samanlaisia kuin kuka tahansa 
meistä suomalaisistakin. Kuka tietää, mil-
lon on meidän vuoromme hakea turvapaik-
kaa muualta?

Työ vastaanottokeskuksessa vaatii veronsa, 
työkaverit vaihtuvat. Jotkut jäävät pois, uu-
sia tulee tilalle. Alussa työntekijöitä tarvittiin 
suuri määrä ja rekrytointi oli kiivasta. Nope-
an rekrytoinnin vaikutukset alkavat näkyä, 
kaikilla ei ole ollut edellytyksiä tai mahdolli-
suuksia jatkaa tätä työtä. Turvapaikanhaki-
joiden määrä kääntyy laskuu. Pian alkavat 
yt-neuvottelut.  Maahanmuuttovirasto sul-
kee vastaanottokeskuksia jopa yllättäen. 
Joskus työntekijät lukevat lehdestä sulke-
mispäätöksen ennen kuin esimiehillä on ol-

lut mahdollisuutta tiedottaa asiasta. Vaikka 
työn on tietänyt olevan väliaikainen on sen 
loppuminen kova paikka. Työtä on tehty sy-
dämellä. Vastaanottokeskuksen sulkeminen 
tuntuu epäreilulta, sillä juurihan saimme kai-
ken pyörimään hyvin ja osaamme tehdä tä-
tä työtä! Keskuksen sulkeminen koskettaa 
työntekijöiden ohella myös turvapaikanha-
kijaa. Ei ole helppoa jättää taas yhtä kotia 
ja aloittaa elämää alusta uudessa paikassa, 
tuntemattomien ihmisten keskellä.

Ajatuksia tulevaisuudesta
Vaikka elämä vastaanottokeskuksissa on tur-
vallista ja työntekijät ovat ystävällisiä ja avu-
liaita, kaihertaa mielesssä vapaudenkaipuu. 
Vapaus elää omannäköistä elämää, vapaus 
opiskella ja tehdä työtä. Haaveena on lupa 
juurtua tähän maahan ja tähän kulttuuriin. 
Puolitoista, jopa kaksi vuotta on pitkä aika 
odottaa epätietoisuudessa. Ja jos saan tur-
vapaikan, saanko myös perheeni tänne? Joil-
lekin lupa jäädä tulee. Uusi elämä voi alkaa. 
Vaikka ei sekään aivan helppoa ole. Vielä on 
paljon opittavaa. Kieli olisi hallittava, jotta 
pystyisi opiskelemaan ja työllistymään, ole-
maan oikea osa suomalaista yhteiskuntaa .

Kahden vuoden urakka sulkeutuvissa vas-
taanottokeskuksissa on ollut työntekijöille 
valtava oppimiskokemus. Tuntuu, että tämän 
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Maahanmuuttoviraston talousjohdon edustajat ja sisä-
ministeriön tarkastajat vierailivat Seinäjoen vastaanot-
tokeskuksessa 25.5.2016.  
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jälkeen pärjää missä tahansa työssä. Joille-
kin on myös syttynyt entistä vahvempi halu 
auttaa hädänalaisia, kansainvälisetkin tehtä-
vät kiinnostavat. Vapaaehtoiset miettivät, et-
tä voisin jatkossakin tehdä vapaaehtoistyötä, 
kenties Punaisen Ristin hyväksi. Nyt on kui-
tenkin pakko levätä. Tämä ajanjakso on ol-
lut hyvin raskas. Annoin itsestäni niin paljon, 
mutta samalla olen saanut valtavasti sisäl-
töä omaan elämääni. Vapaaehtoistyö on ollut 
palkitsevaa.

Onnistumisia ja haasteita
Vastaanottokeskusten perustaminen ja yl-
läpitäminen on ollut valtava ponnistus niin 
Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin 
työntekijöille ja sen vastaanottokeskusten 
työntekijöille kuin suurelle joukolle vapaaeh-
toisia, jotka toimintaan osallistuivat. Keskus-
ten nopea perustamistahti aiheutti paikoin 
vauhtisokeutta, mutta monissa asioissa 
myös onnistuttiin hyvin.

Kritiikkiä vastaanottokeskuksissa keräsivät 
turvapaikanhakijoiden näkökulmasta toimet-
tomuus ja vähäiset mahdollisuudet opiskella 
tai tehdä työtä. Kielenoppimiseen olisi halut-
tu enemmän mahdollisuuksia. Sairaanhoi-
toon ei oltu aina tyytyväisiä, mutta taustalla 

luultavasti vaikuttivat osaltaan kulttuuri-
erot. Kotimaassa lääkettä saatetaan mää-
rätä vaivoihin, jotka Suomessa hoidetaan 
itsehoidon keinoin. Työntekijät olisivat toi-
voneet esimiehiltä ja johdolta perehdytystä 
sekä selkeämpiä ohjeita ja toimintamalle-
ja vastaanottokeskustyöhön. Työilmapiiri oli 
paikoin todella hyvä, mutta toisissa paikois-
sa sen koettin olevan muutoksen tarpeessa. 
Vapaaehtoiset toivoivat tukea työhönsä eri-
tyisesti sellaiselta taholta, joka tuntee vas-
taanottokeskuksen käytännön työn ja arjen 
sekä turvapaikanhakijoiden tilanteet. Yleisis-
tä SPR:n vapaaehtoisilloista tai ystäväper-
hekoulutuksista ei oltu saatu aivan sellaisia 
eväitä, mitä turvapaikanhakijoiden kanssa 
toimimisessa koettiin tarvittavan. 

Kiitosta vastaanottokeskuksissa saivat turva-
paikahakijoilta ystävälliset työntekijät, tunne 
tasavertaisuudesta ja hyvät palvelut, jotka 
olivat toisten mielestä enemmän, kuin he oli-
sivat koskaan kotimaassaan saaneet. Työn-
tekijät olivat tyytyväisiä monipuoliseen ja 
haastavaan työhönsä, jossa saa auttaa ih-
misiä ja jossa on saanut oppia paljon. Va-
paaehtoiset kertoivat saaneensa elämäänsä 
paljon sisältöä ja syvempää ymmärrystä 
muista kulttuureista, jotkut jopa uusia per-
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Vastaanottokeskusten perustaminen ja alasajo olivat suuri ponnistus koko Suomen Punaiselle Ristille. 
Keuruun varuskunnan käytävät tyhjenivät turvapaikanhakijoista alkukesällä 2017. 
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heenjäseniä, ikäänkuin sijaislapsia. Monil-
la oli myönteinen tunne tehdystä työstä, 
sen koettiin olleen merkityksellistä ja tärke-
ää. Kaikki oli kuitenkin sujunut lopulta hyvin. 
Työ opetti tekijäänsä.

Jos tämä tapahtuu uudelleen, 
olemme valmiita
Tulevaisuuden ja unelmien vastaanottokes-
kus tulee olemaan erilaisten oppimiskoke-
musten summa. Tilat osataan valita siten, 
että ne venyvät tarvittaessa nopeasti suu-
renkin joukon majoittamiseen. Niissä on 
riittävät huone- ja pesutilat. Keittomahdolli-
suudet löytyvät monien toiveiden mukaisesti 
jokaiselle. Suomenkieltä opiskellaan aktiivi-

Matkalla tuntemattomaan tulevaisuuteen – artikkeli pohjautuu Suomen Punaisen Ristin 
Länsi-Suomen piirin vastaanottokeskusten dokumentoinnin yhteydessä tehtyihin haastat-
teluihin. Dokumentointiprojekti toteutettiin vuoden 2017 keväällä ja kesällä Saarijärven, 
Keuruun, Seinäjoen, Kauhavan ja Jyväskylän Salmirannan vastaanottokeskuksissa. Pro-
jektissa haastateltiin yhteensä 40 henkilöä: piirin työntekijöitä, vastaanottokeskusten joh-
tajia, työntekijöitä, vapaaehtoisia, turvapaikanhakijoita ja kuntien yhteyshenkilöitä. 
Haastatteluissa kartoitettiin vastaanottokeskusten perustamista, toimintaa ja arkea sekä 
haasteita että onnistumisia. Haastatteluissa kerättiin muistoja ja kokemuksia vastaanotto-
keskuksista. Haastattelujen lisäksi projektissa tuotettiin ja kerättiin valokuva- ja arkistoai-
neistoa. Dokumentointiaineisto tallennettiin Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin 
arkistoon tutkimuskäyttöä varten. Dokumentoinnin suoritti Rautalammin museon projek-
titutkija FM Matleena Vepsäläinen ja dokumentoinnin vastuullisena johtajana toimi SPR:n 
Länsi-Suomen piirin apulaistoiminnanjohtaja Tero Hintsa. 

sesti ja usein. Vapaa-aikaan löytyy enem-
män sisältöä. Vapaaehtoisia ohjataan ja 
koulutetaan auttamaan juuri turvapaikan-
hakijoita. Työntekijät ovat motivoituneita 
ja heillä on kokemusta vastaanottokeskus-
työstä. Johtajat antavat työhön riittävän 
perehdytyksen, selkeät toimintaohjeet ja 
käytänteet. Vastaanottokeskusten toiminta 
on yhdenmukaista kaikkialla. Yhteistyö julki-
sen ja yksityisen sektorin palveluntarjoajien 
kanssa on luontevaa ja sujuvaa. Jos turva-
paikanhakijoiden virta Suomeen jälleen al-
kaa, työhön ollaan valmiita. Nyt pärjäämme 
kaikki paremmin - matkalla tuntemattomaan 
tulevaisuuteen.

Matleena Vepsäläinen
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Kotoutumista tukeva toiminta

Rasisminvastainen viikko 18.-24.3.2019
Punaisen Ristin koordinoima rasismin-
vastainen viikko lähestyy ja piiri kannus-
taa vapaaehtoisia järjestämään toimintaa 
ja edistämään yhdenvertaisuuden sano-
maa tuolla viikolla. Vinkkejä toimintaan saat 
Punaisen Ristin nettisivuilta ja tämän leh-
den valtakunnallisilta sivuilta, mutta erittäin 
mielellään sinua toiminnan tai tapahtuman 
suunnittelussa auttaa monikulttuurisuus-
toiminnan kehittäjä Taija Savolainen. Ta-
pahtuman ei tarvitse olla suuri, ja se voi 
sijoittua myös varsinaisen tapahtumaviikon 
lähiviikoille. Tärkeintä olisi mahdollisuuk-
sien mukaan huomioida yksi suurimmista 
valtakunnallisista toimintaviikoistamme jol-
lain tavalla. Teemaan sopivaa materiaalia on 
mahdollista tilata Punaisen Ristin verkkokau-
pasta viikolta 5 alkaen.

Rasisminvastaisella viikolla jaetaan myös 
perinteinen Ennakkoluuloton edelläkä-
vijä -tunnustus, johon piirin alueella toimi-
vat osastot voivat ehdottaa sopivaa saajaa. 
Tunnustus jaetaan yksityishenkilölle tai yh-
teisölle, joka on kuluneen vuoden aikana 
edistänyt yhdenvertaisuutta ennakkoluulot-
tomalla toiminnallaan. Ehdotuksia voi toimit-
taa Taija Savolaiselle.

Tet-mentorointi
Suomen Punainen Risti on yhdessä Accen-
turen kanssa kehittänyt vapaaehtoisille tar-
koitetun mentorointimallin, joka keskittyy 
työelämätiedon ja -taitojen lisäämiseen ja 
auttaa tutustumaan suomalaiseen työelä-
mään. Tätä uutta, lyhytkestoista vapaaeh-
toistoimintaa kokeillaan nyt piirivetoisesti 
ensiksi Jyväskylässä, ryhmän aloittaessa 
tammikuussa 2019.

Mentoroinnin kohderyhmänä ovat työelä-
mään pyrkivät nuoret sekä maahanmuut-
tajat. Tällä toiminnalla haluamme edistää 
yhteiskuntaamme osalliseksi pääsemistä ja 
yhdenvertaisuutta, sekä lisätä syrjäytymistä 
ehkäisevää ja kotoutumista tukevaa vapaa-
ehtoistoimintaa.

Varsinainen vapaaehtoistoiminta koostuu in-
foillan lisäksi omien aikataulujen mukaan 
järjestettävästä 5 tapaamiskerrasta. Kaik-
kinensa toiminta kestää noin 2kk. Toiminta 
tulee olemaan pienryhmätoimintaa vapaa-
ehtoismentoreiden toimiessa pareittain, ja 
osallistumisesta on sekä vapaaehtoisten että 
ryhmäläisten mahdollista saada digitaalinen 
osaamismerkki. Se on visuaalinen tapa näyt-
tää osaamista, joka on hankittu esimerkiksi 
järjestö- tai yhdistystoiminnassa, ja helppo 
tuoda esiin sosiaalisessa mediassa.

Vapaaehtoisena työelämämentorina voi toi-
mia kuka tahansa, jolla on arkipäivän tietä-
mystä suomalaisesta työelämästä ja siihen 
hakeutumisesta. Mikäli työelämämentoroin-
ti herättää kiinnostusta osastossanne, voitte 
olla yhteydessä monikulttuurisuustoiminnan 
kehittäjään Taija Savolaiseen.

Nuorisotoiminta
Piirin nuorisotoiminnan tukemisesta vastaa 
vuoden 2019 alusta Taija Savolainen. Tai-
jan työkenttään kuuluu jatkossakin myös 
kotouttamista tukevien toimintamuotojen 
kehittäminen. Yhteyden Taijaan saat sekä 
nuoriso- että kotouttamista tukevan toimin-
nan osalta puhelimitse 044-5792771 tai säh-
köpostilla taija.savolainen@punainenristi.fi 

Vuonna 2016 Ennakkoluuloton edelläkävijä tunnustus myönnettiin 
Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry:lle.

KOTOUTUMISTA

Tero
 H

in
tsa
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Luovu turhasta

Tero
 H

in
tsa

Tero
 H

in
tsa

Vuosi vaihtui ja uusi alkoi Kirppiksillämme 
vilkkaana. Hyväntuulisia lomalaisia pyörii 
rekkien ja hyllyjen välissä ostoksilla. Joukos-
sa on paljon myös heitä, jotka ovat tuoneet 
mukanaan lahjoitettavaa tavaraa. Laittavat 
vanhan kiertoon, jotta tilalle voi tulla jotain 
heille uutta. 

Kaappeja siivotaankin monessa taloudessa 
ahkerasti myös joulun jälkeen ja ylimääräi-
selle tavaralle haetaan jatkosijoituskohdetta.  
Ilahduttavan moni tuo lahjoituksensa Kirp-
piksemme. Joulutavaraakin alkaa tulla ta-
kaisinpäin heti joulunpyhien jälkeen, joten 
meillä alkaa uusi joulu heti edellisen päätyt-
tyä.  Mutta kaikenlaista muutakin on joulu-
tavaran lisäksi löytynyt kaappien kätköistä 
edelleen eteenpäin annettavaksi. 

Pientä keskustelua asiakkaitten kanssa käy-
täessä yllättävän moni kuitenkin kertoo, 
kuinka vaikeaa lopulta onkaan luopua jos-
tain. Tavaraan kiinnittyy helposti, vaikka se 
jo olisikin itselleen tarpeetonta. Ajoittain 
kannattaa kuitenkin katsella elinympäris-
töään kriittisin silmin ja tehdä vähän rons-
kimpaakin karsintaa. Jokaiselle on varmasti 
kertyneenä tavaraa, joka joutaa saman tien 
roskiin. Tyhjiä purkkeja ja purnukoita, van-
hentunutta kosmetiikkaa ja purkin jämiä, 
parittomia sukkia (joita kyllä voi käyttää 
vaikkapa pesupähkinöiden kanssa pyykätes-
sä), vanhoja lehtiä, muuta paperiroskaa jne. 

Mutta tämän lisäksi itse kullakin löytyy var-
masti käyttökelpoista, ehjää ja puhdasta ta-
varaa, joka joutaa kaappien kätköistä uusiin 
seikkailuihin.  Esimerkiksi, kuinka monta pu-
helimen laturia on taloudessasi? Entä kuinka 
monta niistä tarvitset – ja kuinka moni yli-
päätään sopii perheesi nykyisiin puhelimiin? 
Kun raivaat vanhaa pois, vapautat samalla 
tilaa uusille energioille. Ja kun oikein intou-
dut tekemään inventaariota, niin muistathan, 
Kirppiksille voit lahjoittaa mainiosti myös se-
sonkien ulkopuolista tavaraa. Ja hyvä nyrk-
kisääntö tavaran kunnon määrittämiseksi 
on esimerkiksi se, että maksaisitko siitä itse 
vielä 2 euroa tai – kehtaisitko antaisitko sen 
ystävällesi. 

Kierrättäminen ei ole vain trendikästä vaan 
se on ekologisesti ja eettisesti merkittävä te-
ko. Tämän lisäksi ostamalla tai lahjoittamalla 
SPR-Kirppisten kautta, olet osa maailman-
laajuista avunannon ketjua. Näin mahdol-
listat myös osastojen toimintaa, ystävä- ja 
ensiaputoimintaa, joihin suuri osa SPR-Kirp-
pisten tuotoista ohjautuu.  

Länsi-Suomen piirin alueella 12 myymä-
läämme palvelevat sinua ilomielin. Joten, 
tervetuloa lahjoittamaan ylimääräistä tava-
raa edelleen kiertoon. Tervetuloa ostoksille – 
edullisesti ja ekologisesti! 

Kaisa Natri

Lahjoittamalla autat ja saat hyvän mielen! Kuva Kirrin kirppikseltä. Toiselle ylimääräinen tavara on toiselle aarre ja toivottu löytö. 
Kuva Kirrin kirppikseltä.

KIRPPARITERVEISET
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Tänä vuonna käännetään jäsenmäärä kasvuun! 

Länsi-Suomen piirin osastoissa oli 31.12.2018 yhteensä 8689 jäsentä (ei vahvistettu), 393 jäsentä vä-
hemmän kuin vuotta aikaisemmin eli vuoden 2017 lopussa. Jäsenmäärä on laskenut tasaisesti vuo-
desta 2010 alkaen. Vuonna 2009 jäseniä oli piirissämme 11721. Väliin mahtuu yksi hyvä kasvun vuosi 
2015 jolloin oli edellinen jäsenhankintakampanja, nousua 488 jäsentä edelliseen vuoteen verrattuna, 
jotta kyllä jäseniä liittyy kunhan muistaa pyytää. Jäsenmäärän väheneminen johtuu jäsenten muut-
tamisesta paikkakunnalta, omasta päätöksestä erota, luonnollisesta poistumasta tai siitä että jäsen ei 
ole saanut yhteyttä / tietoa oman osaston toiminnasta. Jäsenkirje tai kutsu tulla mukaan osaston toi-
mintaan voi olla keino, joka saisi heidät pysymään jäsenenä.

Tee töitä oman osastosi jäsenmäärän kasvattamiseen – aloita heti!
Nyt meidän jokaisen (osastojen luottamushenkilöiden, toimijoiden ja piirin työntekijöiden sekä luot-
tamushenkilöiden) on otettava itseämme niskasta kiinni ja tehtävä töitä oman osaston jäsenmäärän 
kasvattamiseen. Luottamushenkilöitä piirissämme on 711 hlöä ja tähän vielä päälle ensiapuryhmien, 
ystäväryhmien, nuorisoryhmien jäsenet, kaiken maailman ryhmien jäsenet, piirin työntekijät toimis-
toilla ja SPR-Kirppiksillä, niin päästään 1200-2000 henkilöön. 

Tehkää osastoissa ja ryhmissänne päätös osallistua jäsenhankintakampanjaan. Sinä – Tässä ja Ny-
tin lukija – tee henkilökohtainen päätös ja aloita - NYT! Aina kun olet jäsenen hankkinut, niin 
kerro se myös muille ryhmäläisille, osastosi luottamushenkilöille. Tämä tauti saattaa tarttua, tiedä 
vaikka saataisiin aikaan JÄSENVYÖRY osastoille. 

Uusi jäsen
• tuo uusia toimijoita/luottamushenkilöitä osastoon
• kartuttaa osaston taloutta
• on lisäresurssi ja mahdollisuus osaston toiminnan laajentamisen

Jäsenmaksut ovat tärkeä osa osaston varainhankintaa.
Vuosijäsen: 20 euroa
Nuorisojäsen: 10 euroa
Ainaisjäsen: 300 euroa
Ensimmäisen vuoden jäsenmaksu jää osastolle

Pyydä, pyydä, pyydä: ystäviä, työtovereita, naapureita ja harrastusten parista, tuiki tuntemattomia 
– Pyydä jo tänään. Jäsenhankinta kannattaa ottaa osaksi osaston toiminnan, tilaisuuksien ja tapah-
tumien suunnittelua.

HUOM. Jäsenhankintakilpailun 2018 tulokset selvinnevät kun saamme virallisen osastokohtaiset jä-
senmäärät, tilanteesta 31.12.2018.

Jämsänkosken osasto järjesti tapahtuma 
S-marketin aulassa, S-marketin työntekijä 
Minna Varjoranta täyttää jäsenhakemusta-
an, taustalla Taisto Maksimainen ja 
Leila Rantanen

Kuva: Reijo Hietanen
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Piirin jäsenhankintakampanja 2019 
Piiri tukee osastoja maksamalla jokaisesta osaston hankkimasta jäsenestä 10 euron bonuksen - 
osastolle.

Jäseneksi mm.
- anna jäsenyys lahjaksi (lähetämme sinulle laskun)
- haasta ystäväsi jäseneksi (lähetämme tilisiirron, mikäli ottaa haasteen vastaan)
- kirjaa jäseneksi lupautuneen tiedot (lähetämme tilisiirron) 
- em. vaihtoehdot linkin kautta: https://www.lyyti.in/Jasenhankinta2019LSpiiri

Pidä kirjaa hankkimistasi jäsenistä, tallenna perustiedot (etunimi, sukunimi, postitoimipaikka sekä 
omat tietosi) seuraavan linkin kautta: https://www.lyyti.in/hankkimanijasenet2019

Osaston hankkimaksi jäseneksi luetaan kaikki jäsenet, jotka olet hankkinut mm. antanut jäsenyy-
den lahjaksi, haastanut henkilön jäseneksi, antanut jäsenmaksulomakkeen henkilölle joka täyttää ja 
edelleen postittaa lomakkeen, voit myös itse ottaa sen vastaan, maksanut jäsenmaksunsa osastolle, 
maksanut nettisivujen kautta … MUTTA nimi pitää tallettaa linkin kautta: https://www.lyyti.in/hankki-
manijasenet2019

Jäsenhankintaan on tarjolla myös paperiset lomakkeet (koontilomake johon itse kirjoitat jäse-
nen tiedot ihan tietosuojasyistä) tai perinteinen jäsenhankintalomake, osastotapahtumiin käteishan-
kintalomakevihko joilla voi hankkia jäseniä. Paperiset lomakkeet toimivat hyvänä apulaisena, josta 
voit tallentaa tiedot em. Lyytilinkkeihin tai edelleen postittaa Seinäjoen aluetoimistoon.

Piirin nettisivuille tulee seuranta ja kaikki aineisto. Excel-taulukko, jossa jäsenmäärä 
31.12.2018, tämän hetkinen maksaneiden tilanne, uusien jäsenien määrä (jäsenhankkijana osas-
to, piiri, keskustoimisto), prosentuaalinen tilanne viime vuoteen verrattuna, ja ajan kanssa tietoa siitä 
kuinka monta jäsenkerääjää on ja mistä osastosta. Lisäksi excel-tiedosto jäsenmäärän kehitykses-
tä vuosien saatossa. Sivuilta löytyy myös kaikki aineisto jäsenhankintakampanjaan liittyen, tulosta ja 
jos ei siihen ole mahdollisuutta, niin tilaa jäsenhankintapaketti allekirjoittaneelta. Sivu päivittyy kerran 
kuukaudessa, ilmoitamme kaikille osastojen luottamushenkilöille sähköpostilla. Täältä löydät kaiken: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/53872

Allekirjoittaneella on tavoitteena 10 uutta jäsentä (neljä on jo plakkarissa), en tässä turhaan huutele…

Tilaa jäsenhankintapaketti. Kysy jo on jotain epäselvää – se ainoa oikea kohde yhteydenottoihin:

Sakari Karvo
p. 0400-998 643 
sakari.karvo@punainenristi.fi 

Lisätietoa:
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”Maailma on pyöreä, jotta ystävyys voisi 
ympäröidä sen”
Olen Henna Oikari ja toimin Kokkolassa Ys-
tävätoiminnan aluetyöntekijänä koko Kes-
ki-Pohjanmaalla. Aloitin työssä syyskuussa 
ja on ollut upeaa huomata miten hienoon ja 
aktiiviseen SPR:n porukkaan olen saanutkin 
tulla mukaan.

Taustastani sen verran, että olen toiminut 
kuntoutus ja järjestötyössä koko työura-
ni ja hyvinvoinnin tukeminen on lähellä sy-
däntäni. Vapaaehtoistoiminnan parissa olen 
työskennellyt pian kymmenen vuotta toimi-
en vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina 
ja kouluttajana.  Sydämeltäni olen hoitaja ja 
kouluttaja, sekä kaikkeen uuteen innostuva 
kahden pojan äiti, jonka perhettä pyörittää 
salibandy ja 2 vuotias vehnäterrieri. Punai-
sen ristin ystävätoimintaan olen tutustu-
nut edellisen työni kautta ja silloin jo pääsin 
mukaan hienoihin projekteihin, toivon että 
voimme yhdessä jatkaa työtä yksinäisyyden 
syrjäyttämisen parissa.

Yksinäisyyden torjujana koen tärkeimmäksi 
tehtäväkseni luoda ystäville ja ystävävälittä-
jille parhaat mahdolliset toimintaedellytyk-
set, jotta heidän tärkeä työ tulee nähdyksi 
ja saa ansaitsemansa huomioin. Yksinäisyys 
on yhteiskunnassamme kansantauti ja siihen 
tulee suhtautua sen vaatimalla vakavuudella, 
onneksi Keski-Pohjanmaalla on huomioitu ih-
misten tarve ja tarjottu meille mahdollisuus 
olla tukemassa alueemme hyvinvointia ys-
tävätoiminnan kautta. Syksy on tuonut mi-
nulle suuren joukon uusia ystäviä, tuttuja ja 
työkavereita. Toimisto siirtynyt SPR Kirppik-
sen kanssa samoihin tiloihin, mikä mahdol-
listaa taas uutta ja jännittävää yhteistyötä ja 
upean työporukan. Punaiseen ristiin olen ai-
na liittänyt hyvän tekemisen, avun ja vakaan 
toiminnan, näiden sanojen ja punaisenristin 
periaatteiden alla on hienoa päästä työsken-
telemään.

Ota rohkeasti yhteyttä kysy, kerro ja ihmet-
tele…. Olen aika liikkuvaa sorttia ja minut ta-
voittaa parhaiten puhelimitse 040 0442 953 
tai sähköpostilla henna.oikari@punainenris-
ti.fi. Toimistoltakin voit minut löytää, joten 
kurkista ovesta tai kysäise kassalta osoit-
teessa Vaunumiehenkatu 4B, Kokkola.

Tehdään yhdessä upea vuosi 2019.

Henna

ESITTÄYTYMISIÄ



LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

25

Hei ja hyvää alkanutta vuotta kaikille!
Olen Eija Niemistö ja aloitin Länsi-Suomen 
piirissä projektisuunnittelijana marraskuun 
lopussa. Ensimmäiset työviikot ovat kuluneet 
nopeasti järjestön monipuolisiin toimintoihin 
ja uuden projektin sisältöön tutustuessa. Tei-
tä toimijoitakin olen päässyt jo jonkin ver-
ran tapaamaan ja suunnittelemaan tulevaa 
kanssanne. Hanke on käynnistynyt siis kaikin 
puolin mukavasti, ja tästä on hyvä aloittaa 
kolmen vuoden pituinen kehittämismatka.

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeen 
keskiössä ovat ikäihmiset ja vapaaehtoistyö. 
Projektissa pureudutaan ikääntyneiden yk-
sinäisyyteen, lisätään heidän hyvinvointia ja 
osallisuutta sekä vahvistetaan heidän selviy-
tymiskykyä arjessa ja arjen häiriötilanteissa. 
Tavoitteisiin tähdätään kehittämällä ystävä-
toiminnan eri osa-alueita ja luomalla kyn-
nyksettömiä kohtaamispaikkoja. Tulosten 
saamiseksi tarvitaan vapaaehtoisia käsipa-
reja ja toimivia verkostoja -  jo toiminnassa 
mukana olevia tekijöitä, mutta myös uusia 
ihmisiä ja uusia yhteistyökuvioita.

Punaisen Ristin moninaisessa ystävätoimin-
nassa piilee valtava voima, tieto ja taito. 
Jopa uutena järjestön työntekijänä olen huo-
mannut, miten suurella sydämellä ja kuinka 
kattavasti tätä työtä tehdään ympäri toimin-
ta-aluettamme. Tämä on yksi niistä teki-
jöistä, miksi alkanut hanke on tuntunut niin 
omalta ensihetkistä alkaen. Vapaaehtoistyön 
merkitys ikäihmisten hyvinvoinnin turvaa-
miseksi on merkittävä. On hienoa ja tärke-
ää saada toimia sellaisten asioiden parissa, 
jotka koskettavat ja puhuttavat meitä päivit-
täin omassa elämässä, läheisten tai naapuri-
en arjessa tai uutisia lukiessa.

Vapaaehtoistyö on tuttua myös itselleni niin 
omassa arjessani kuin aiempien työtehtä-
vieni sisältöjen puolesta. Ennen SPR:lle tu-
loani olen työskennellyt hankevetäjänä 
Etelä-Pohjanmaan alueella toimineissa kehit-
tämishankkeissa niin nuorisoseura- ja kylä-
toiminnan kuin kulttuurin parissa. Niin ikään 
paikallislehden toimittajan tehtävät, järjestö-
työ 4H-yhdistyksessä sekä erilaiset myynti- 

ja markkinointitehtävät ovat tulleet tutuiksi 
takavuosina. Toimituksellista työtä teen edel-
leen jonkin verran ajan niin salliessa.

Kotini sijaitsee Ilmajoella, Koskenkorvan ky-
lässä. Olen kahden tyttären äiti sekä suu-
ri kulttuurin ja urheilun ystävä. Olen kotoisin 
Järviseudulta, Vimpelistä, joten lempiurheilu-
lajini lienee kaikille tämän perusteella selvä. 

Toivon, että otatte rohkeasti yhteyttä! Tul-
laan tutuiksi ja tavataan ikäihmisten ystävä-
toiminnan äärellä!

Minut tavoittaa numerosta 040-636 1118 ja 
sähköpostitse eija.niemisto@redcross.fi. Ter-
vetuloa myös paikan päälle Seinäjoen piiri-
toimistolle. Liikkuvan työni vuoksi kannattaa 
ensin varmistaa, että olen paikalla.

Talvisin terveisin
Eija Niemistö
Projektisuunnittelija
SPR Länsi-Suomen piiri

ESITTÄYTYMISIÄ
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Kohdataan kylillä ja keskuksissa!

Kohdataan kylillä ja keskuksissa (2018-2021) on Ikäinstituutin ja Vallin koordinoiman 
Elämänote-ohjelman osahanke. Elämänote on ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen täh-
täävä ohjelma ja siinä on mukana 20 hanketta.

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeen tavoitteena on vähentää ikääntyneiden yk-
sinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia sekä vahvistaa heidän selviyty-
miskykyään arjessa ja arjen häiriötilanteissa. Hankkeen aikana:

- Kehitetään vapaaehtoistoimintaan pohjautuvaa etsivää ja löytävä ystävätoimintaa.
- Luodaan vapaaehtoisten organisoimia kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja.
- Kehitetään malleja kertaluonteiseen ja lyhytkestoiseen ystävätoimintaan sekä verkos-
totyöhön.
- Kehitetään vapaaehtoisten tukea ja ystävävälitystä.

STEA-avusteista Kohdataan kylillä ja keskuksissa -projektia toteutetaan Länsi-Suomen li-
säksi Lapin ja Turunmaan piireissä. Hankkeen aikana luotuja toimintamalleja testataan 
myöhemmin myös valtakunnallisesti muiden piirien alueilla.

TUKITOIMINTAA

  Omaishoitajien tukitoiminta
Omaishoitajien tukitoiminnan vuoden 2019 toiminta käynnistyy tammikuun aika-
na piirin alueella 15 osastossa. Omaishoitajille suunnattua vertaisryhmätoimintaa 
on Konnevedellä, Kivijärvellä, Laukaassa, Saarijärvellä, Ähtärissä ja Jyväskylässä. 
Omaishoitoperheille suunnattua ystävätoimintaa ja virkistys/koulutustoimintaa järjes-
tetään piirin alueella useissa osastoissa. Tarkemmat tiedot toiminnasta ja ryhmistä saat 
omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelijalta (yhteystiedot alla) sekä rednetistä 
https://rednet.punainenristi.fi/node/15609.

Omaishoitajien tukitoiminta tarvitsee uusia vapaaehtoisia tukemaan omaishoitoper-
heiden jaksamista. Jos sinä tai joku osastosta olette kiinnostuneita tulemaan mukaan 
toimintaan, ottakaa yhteyttä niin keskustellaan ja mietitään miten voisimme tukea pa-
remmin omaishoitajia lähialueillanne.

Sami Mustonen
Omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelija
Ailakinkatu 5, 40100 JYVÄSKYLÄ
sami.mustonen@punainenristi.fi
040 1602245

Lisätietoa:
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Ikinuori Brita-Stina Heinonen kutsuttiin 
kunniajäseneksi

Pietarsaaren osasto perustettiin vuonna 
1959. Samana vuonna Suomen Punainen 
Risti käynnisti yhdeksi suurimmaksi vapaa-
ehtoistoiminnanmuodoksi kasvaneen ystä-
vätoiminnan. Alkuvuosina myös Pietarsaaren 
osasto tarvitsi vastuunkantajia riveihinsä. 
Puheenjohtaja Anne Ollikainen oli päättä-
nyt saada Brita-Stina Heinosen mukaan toi-
mintaan. Vuonna 1961 hän meni tapaamaan 
Heinosta tämän työpaikalle pankkiin. Ollikai-
nen kysyi, onko Brita-Stina kiinnostunut toi-
mimaan vapaaehtoisena Punaisella Ristillä.

– Miksipäs ei! vastasi Heinonen ja on siitä 
hetkestä alkaen toiminut Pietarsaaren osas-
tossa.

Toimintaa kenkäkeräyksistä naamiaisiin
Heinosen Punaisen Ristin uraan mahtuu us-
komaton määrä tempauksia ja pitkäaikais-
ta auttamistyötä. Hän on ollut järjestämässä 
kenkäkeräyksiä, lumppukeräyksiä, naamiai-
sia ja muotinäytöksiä.

– Ihmiset toivat lumppua säkeissä. Avasim-
me osan säkeistä. Pöly oli niin kova, että 
jouduimme niistämään nenää monta viikkoa, 
Heinonen muistelee. 

Nälkäpäivä polkupyörällä
1980-luvun alussa perustettu Nälkäpäivä on 
ollut Heinoselle sydämenasia. Hän kuljet-
ti lippaat ja hoiti kaikki keräyksen käytännön 
asiat aina polkupyörällä.

– Nälkäpäivä on niin hyvä asia, että se sy-
tytti heti. Tykkäsin hoitaa keräysasioita pol-
kupyörällä, mutta lapset kielsivät pyöräilyn 
täytettyäni 90 vuotta, Heinonen kertoo suu 
iloisessa virneessä.

Heinosesta Pietarsaaren osaston ensim-
mäinen kunniajäsen
Tasavallan presidentin asetuksen mukaan 
Suomen Punaisen Ristin osastot voivat kut-
sua kunniajäseniä. Kunniajäseneksi voidaan 
kutsua vapaaehtoinen, joka on ansioitunut 
järjestön paikallisessa toiminnassa. Kunnia-
jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus osaston 
kokouksissa.

Pietarsaaren osasto kutsui hallituksen esi-
tyksestä Heinosen kunniajäsenekseen 
29.11.2018. Auttamistyön konkari otti kun-
niajäsenyyden ilolla vastaan ja kertoi arvos-
tavansa sitä suuresti.

– Kunniajäsenyys on hieno asia, voin olla ko-
kouksissa jatkossakin mukana. Ajattelin jää-
dä vuoden päästä pois hallituksesta, mutta 
jatkan kyllä vapaaehtoisena, Heinonen ku-
vailee tunnelmiaan osaston ensimmäisenä 
kunniajäsenenä.

Tero Hintsa

Kuusikymmentä vuotta vapaaehtoisena toiminut Brita-Stina Heino-
nen kutsuttiin kunniajäseneksi Punaisen Ristin Pietarsaaren osas-
tossa.

Tero
 H

in
tsa

KUNNIAJÄSEN
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PIIRIN HALLITUS

Osastoilla on nyt mahdollisuus ehdottaa 
omia ehdokkaitaan hallitukseen ja vaikut-
taa sitä kautta jatkossa piirin toimintaan. Pii-
rin vuoden 2018 vuosikokouksessa asetettu 
vaalitoimikunta pyytää osastoilta ehdotuksia 
piirin hallituksen puheenjohtajaksi, varapu-
heenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi kuu-
den erovuoroisen tilalle kaksivuotiskaudelle 
2019 -2021 sekä kahdeksi varsinaiseksi ti-
lintarkastajaksi ja kahdeksi varatilintarkasta-
jaksi vuodelle 2019.

Vaalitoimikunta toivoo, että osastot tekevät 
runsaasti perusteltuja, yksilöityjä esityksiä. 
Toimikunta toivoo, että varmistatte ehdok-
kailta etukäteen, ovatko he käytettävissä 
esitettyihin tehtäviin. 

Osastojen tulee huomioida asetus § 19 
ja § 20 esityksiä tehdessään.

Ehdotukset tulee toimittaa 19.3.2019 klo 
16.00 mennessä osoitteella: 

SPR Länsi-Suomen piiri
Vaalitoimikunta
Laturitie 2
60510 Hyllykallio

Vaalitoimikunta valmistelee ehdotuksensa 
kokouksessaan 27.3.2019.
Vaalitoimikunnan ehdotus toimitetaan osas-
toille piirin vuosikokouksen kokousmateriaa-
lin yhteydessä. Piirin vuosikokous pidetään 
27.4.2019.

Erovuoroiset jäsenet:
Puheenjohtaja Alpo Tanskanen, Jyväskylän 
osasto
Varapuheenjohtaja Hannu Kuokkanen, Vaa-
san osasto

Jäsenet:
Mauno Heikkilä, Härmäin osasto
Taina Hämäläinen, Karstulan osasto
Tero Mård, Joutsan osasto
Johanna Peltokoski, Ilmajoen osasto
Sari Saarikoski, Vaasan osasto
Eeva Vuorimies, Laukaan osasto

Tilintarkastajat:
Maija Keurulainen, KHT (PWC)
Riitta Ulvinen, KHT (PWC)

Varatilintarkastajat:
Riia Torkko, KHT (PWC)
Mika Rantanen, KHT (PWC)

Pekka Annala

Leena Jokinen
Puheenjohtaja

Pekka Annala
Toiminnanjohtaja

Piirin hallituksen puheenjohtaja Alpo Tanskanen. 

H
arri N

u
rm

in
en

Osastoilta toivotaan ehdotuksia piirin 
hallitukselle
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Piirin hallitus kokoontui Jyväskylän Laa-
javuoressa viime joulukuussa. Hallituk-
sen listalla oli esimerkiksi vuoden 2018 
toteutuneen toiminnan arviointi sekä 
vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja 
talousarvion käsittely.

Kun ystävä on lähellä, apukin on lähellä 
– Ystävätoiminnan hurja kasvu jatkuu
Ystävätoiminnan koulutuksia järjestetään 
vuonna 2019 lähes 100 kappaletta. Osas-
tot ovat onnistuneet erittäin hyvin saamaan 
uusia vapaaehtoisia koulutuksiin ja jo mu-
kana oleville järjestetään jatkokoulutuksia. 
Ystävätoiminta on yleistyvän yksinäisyyden 
vuoksi välttämättömän tärkeää. 

– Ystäviä tarvitaan lisää, mutta samalla ys-
tävävälittäjät kaipaavat tukea. On hyvä, että 
saamme Oman kautta sähköisen ystäväväli-
tyksen käyttöön, Markku Kyllönen totesi.

– Hienoa saada uusi Kohdataan kylillä ja 
keskuksissa -hanke ystävätoimintaan, Taina 
Hämäläinen iloitsi. Suuri vapaaehtoismää-
rä tarvitsee myös palkattuja työntekijöitä tu-
ekseen. 

Piirin hallituksessa oltiin erittäin tyytyväisiä 
Keskimaan Iloa auttaa -kampanjasta. Sen 
avulla Keski-Suomen alueen osastot voivat 
järjestää virkistystä asumispalveluyksiköissä 
asuvien seniorien arkeen. Hallitus päätti lä-
hettää erityiskiitoksen Keskimaalle esimerkil-
lisestä toiminnasta seniorien yksinäisyyden 
lievittämiseksi.

Piirin hallitus nimesi edustajat Vapepan 
maakuntatoimikuntiin
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan 
maakuntatoimikunnat edistävät vapaaehtois-
ten valmiutta toimia viranomaisten apuna. 
Toimikunnat sovittavat yhteen vapaaehtoi-
seen pelastuspalvelutoimintaan osallistuvi-
en valtakunnallisten järjestöjen ja yhteisöjen 
sekä eri viranomaisten työtä yhden tai use-
amman maakunnan tasolla.

Länsi-Suomen piirin alueella toimii kaksi 
maakuntatoimikuntaa (Keski-Suomen maa-
kuntatoimikunta ja Pohjanmaan maakunta-
toimikunta). Maakuntatoimikuntien ja piirin 
hallituksen välinen tiedonvaihto on tärkeää. 
Tiedonsiirron varmistamiseksi piirin hallitus 
nimesi edustajat molempiin maakuntatoimi-
kuntiin. Keski-Suomen maakuntatoimikun-
nassa piirin hallituksen edustaja on Harri 
Koivisto ja Pohjanmaan maakuntatoimikun-
nassa Juha Turkulainen.

– Vapepan hallinnossa on tärkeää olla muka-
na piirin hallituksen edustaja. Saamme nyt 
hyvät ja asiantuntevat edustajat toimikun-
tiin, kertoi puheenjohtaja Alpo Tanskanen.

Nuorisotoimintaan uusia tuulia
Nuorisotoiminnan työntekijäresurssi muut-
tuu vuoden 2019 alkaessa. Nuorisotoimin-
nan alueellisen kehittämisen -hanke loppuu. 

Piirin hallituksen kokouksessa jaettiin myös ansiomerkkejä. Kuvas-
sa Pekka Annala (oik) ja Alpo Tanskanen (kesk) luovuttavat huo-
mionosoituksen Jooel Niittyselle (vas). 

Tero
 H

in
tsa

Osastojen vapaaehtoistoiminnan kasvu ilon 
aiheena piirin hallituksessa

PIIRIN HALLITUS
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Vuoden alusta Taija Savolainen toimii nuo-
riso- ja monikulttuurisuustoiminnan kehittä-
jänä. Piirin hallitus seuraa nuorisotoiminnan 
resurssoinnin riittävyyttä.

Nuorisotoiminnan osaaminen vahvistui piirin 
hallituksessa Nita Sammaliston aloitettua 
hallituksen jäsenenä. Hän toimii Jyväskylän 
osaston nuoriso- ja kouluyhteistyöstä vas-
taavana sekä piirin Nuorisovaliokunnan jäse-
nenä.

– Haluan ylläpitää linkkiä Länsi-Suomen pii-
rin nuorten ja hallituksen välillä, Sammalisto 
painotti. Pidimme juuri muutama viikko sit-
ten erinomaisesti onnistuneen nuorten leirin. 
Leirille osallistui 40 nuorta Suomesta, Krei-
kasta, Italiasta ja Virosta. 

Piirin hallituksessa jäseniä eri puolilta 
Länsi-Suomen piiriä
Piirin hallituksen puheenjohtajana toimii Al-
po Tanskanen Jyväskylän osastosta ja vara-
puheenjohtajana Hannu Kuokkanen Vaasan 
suomalaisesta osastosta.

Hallituksen jäsen ovat Mauno Heikkilä Här-
mäin osastosta, Taina Hämäläinen Karstulan 
osastosta, Harri Jokiranta Seinäjoen osastos-
ta, Harri Koivisto Keuruun osastosta, Mark-
ku Kyllönen Saarijärven osastosta, Tero Mård 
Joutsan osastosta, Johanna Peltokoski Il-
majoen osastosta, Sari Saarikoski Vaasan 
suomalaisesta osastosta, Nita Sammalisto 
Jyväskylän osastosta, Juha Turkulainen Ku-
rikan osastosta, Eeva Vuorimies Laukaan 
osastosta ja Juha Vähänen Pietarsaaren 
osastosta. Esittelijänä piirin hallituksessa on 
toiminnanjohtaja Pekka Annala ja sihteerinä 
järjestöpäällikkö Jooel Niittynen.

Piirin hallitus kokoontuu vuonna 2019 neljä 
kertaa 23.2., 30.3., 5.10. ja 30.11.

Tero Hintsa

Piirin ”Opas nuorten tavoittamiseen” julkaistu
Monissa osastoissamme on pohdittu sitä, mi-
ten nuoria voisi paremmin tavoittaa ja saa-
da mukaan toimintaan. Tähän tarpeeseen 
vastaa piirin tuottama opas, jossa käsitel-
lään nuorten tavoittamista ja vastaanotta-
mista sekä viestintää ja uuden toiminnan 
aloittamista. Opasta voi käyttää tukena ja 
inspiraationa esimerkiksi osaston hallituksen 
kokouksissa, uuden nuorisotoiminnan yhte-
yshenkilön perehdyttämisessä tai missä vain 
tilanteessa, jossa pohditaan osaston nuoriso-
toiminnan kehittämistä.

Oppaan vinkit soveltuvat monilta osin myös 
muiden kuin nuorten tavoittamiseen. Esi-
merkiksi viestinnän kehittämisen osuuksis-
ta ja uusien illan ohjeista on hyötyä kaiken 
ikäisten uusien vapaaehtoisten ja jäseni-
en saamisessa mukaan. Poimikaa oppaasta 
omaan osastoonne sopivat vinkit, ja tarvit-
taessa pyytäkää rohkeasti piirin tukea niiden 
toteuttamiseen!

Opas on toimitettu vuoden 2018 lopulla pai-
nettuna versiona kaikkien osastojen puheen-
johtajille. Se löytyy myös PDF-muodossa 
piirin RedNet-sivujen Nuorisotoiminta-osuu-
desta.

Erika Karstinen

Miten tavoittaa nuoria? Millaista nuori-
sotoiminta voisi olla? Miten osaston toi-
minnasta kannattaa viestiä?

NUORET
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Nuorten kansainvälinen leiri
Hei! Oletko jo kuullut nuorten kansainväli-
sestä leiristä? Jos et niin miepä kerron nyt. 
Länsi-Suomen nuorisovaliokunta järjesti yh-
dessä Lapin nuorisotoimikunnan kanssa leirin 
15-29-vuotiaille 21.-25.11.2018 Rovaniemel-
lä Santasportin tiloissa. Leirille osallistui 5 
ohjaajaa, 1 työntekijä, 14 nuorta Suomesta, 
6 virolaista ja 8 italialaista.

Leirillä tutustuttiin Punaisen Ristin toimin-
taan palvelukotivierailujen sekä kahden työ-
pajan kautta. Palvelukotivierailuilla laulettiin 
suomalaisia joululauluja yhdessä asukkai-
den kanssa sekä jaettiin jouluiloa askarrel-
tujen joulukorttien myötä. Ensimmäisessä 
työpajassa tutustuttiin eri maiden Punai-
sen Ristin toimintaan esitysten ja videoiden 
kautta, mikä oli todella mielenkiintoista! Toi-
sen työpajan aiheena oli ideoida erilaisia toi-
mintamuotoja, jonka jälkeen pohdittiin, mitä 
vahvuuksia ja heikkouksia tällä toiminnal-
la olisi.

Punaisen Ristin toimintaan tutustumisen li-
säksi pidettiin suomalainen ja kansainvälinen 
ilta. Me leirin ohjaajat järjestimme suoma-
laisen illan, jossa tanssittiin letkajenkkaa, 
syötiin suomalaisia ruokia ja esiteltiin suo-
malaisia perinteitä. Kansainvälisessä illassa 
virolaiset ja italialaiset saivat kertoa omas-
ta maastaan ja kulttuuristaan sekä tarjota 
oman maan herkkuja. Herkut maistuivat il-
lan päätteeksi hyvin kaikille ja opimme myös 
muutaman viron ja italian kielen sanan.

Perjantaina pidettiin retkipäivä, jolloin kä-
vimme palvelukodeissa sekä joulupukin pa-
jakylässä ja ravintolassa. Lisäksi leirillä oli 
erilaisia leikkejä ja pelejä, Suomi-aiheinen 
suunnistus sekä leiriolympialaiset, koska mi-
täpä kunnon leiri olisi ilman niitä!

Leiri oli mahtava päätös pitkälle suunnittelul-
le ja onnistui hyvin.

Kirjoittanut Veera Röyttä, kuvat Aino Räisä-
nen ja Carl-Mauritz Eklund

P.S Lisää kuvia löytyy Instagramista @spr-
lansisuomenpiiri ja @sprlappinuorisotoimi-
kunta

NUORET
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Länsi-Suomen piiristä Rikosuhripäivystyksen 
aluekoordinaattori
Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävänä on 
parantaa rikoksen uhrin, tämän läheisen ja 
rikosasian todistajan asemia vaikuttamistyöl-
lä ja tuottamalla tukipalveluita. RIKUn toi-
minta käynnistyi vuonna 1994 ja se perustuu 
usean toimijan yhteistyösopimukseen. RI-
KUa ylläpitävät Suomen Punainen Risti, 
Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Mielenter-
veysseura, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 
Suomen Setlementtiliitto ja kirkkohallitus. 
Valtakunnallisesti toimintaa koordinoi Suo-
men Mielenterveysseura.

RIKUn Länsi-Suomen alueen koordinaatiosta 
vastaa Suomen Punainen Risti. Alueen hal-
lintoa on hoitanut vuoden 2018 loppuun as-
ti Vaasan suomalainen osasto. Vuoden 2019 
alusta alkaen aluekoordinaatio siirtyi osastol-
ta Länsi-Suomen piirille. 

– Ajatuksena oli, että RIKU voisi siirtyä Suo-
men Punaisen Ristin organisaatiossa aske-
leen leveämmille harteille eli piiritoimiston 
vastuulle. Sen toiminta-alue on joka tapauk-
sessa paljon osaston toiminta-aluetta suu-
rempi, Vaasan osaston Maarit Puhakka 
avaa siirron taustoja.

Mitä RIKUn aluekoordinointi käytännös-
sä tarkoittaa? Mitä se merkitsee avun-
saajalle?
Länsi-Suomen piiri hallinnoi RIKUn toimintaa 
Länsi-Suomen alueella. Piiri toimii työnan-
tajana osalle alueen työntekijöistä ja tukee 
omalla toiminnallaan RIKUn työn kehitty-
mistä alueella. Avunsaajalle tärkeää on RI-
KUn mahdollisimman suuri tunnettavuus: 
mitä paremmin RIKU tunnetaan, sitä parem-
min rikoksen uhri osataan ohjata tukipalve-
luihin. Piirin tärkeänä tehtävänä onkin RIKUn 
toiminnan tunnetuksi tekeminen Länsi-Suo-
messa.

– Kun Punainen Risti on hallinnoijana, toi-
vomme saavamme etenkin sisällöllistä tukea 
valmiuteen liittyvissä kysymyksissä. Punai-
sella Ristillä on paljon annettavaa siihen, 
kuinka rikoksen uhrien asema ja tukipal-
veluihin ohjaaminen huomioidaan valmius-
toiminnassa, kertoo Rikosuhripäivystyksen 
toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.

Länsi-Suomen alue vastaa ruotsinkielis-
ten palveluiden kehittämisestä
Vuonna 2018 Rikosuhripäivystyksen toiminta 
käynnistyi myös Ahvenanmaalla. Palvelupis-
teestä tuli Rikosuhripäivystyksen 31. palve-
lupiste. Maarianhaminassa työskentelee yksi 
kokopäiväinen toiminnanohjaaja.

Ahvenanmaan palvelupiste vahvisti entises-
tään Rikosuhripäivystyksen ruotsinkielisiä 
palveluita. Ahvenanmaan lisäksi henkilö-
kohtaista palvelua ruotsiksi on lisätty eten-
kin Vaasan, Länsi-Uudenmaan, Porvoon ja 
Turun palvelupisteissä. Vuonna 2018 käyn-
nistyi myös Rikosuhripäivystyksen Auttavan 
puhelimen päivystys ruotsiksi. Tällä hetkel-
lä maksuton puhelin päivystää ruotsiksi joka 
keskiviikko klo 13–17. Vaasassa aloitti viime 
vuonna kaikkien aikojen ensimmäinen ruot-
sinkielinen vapaaehtoisryhmä. 

– Rikosuhripäivystyksen palveluita voi 
myös käyttää koko maassa tulkin välityk-
sellä. Rikosuhridirektiivin myötä Rikosuhri-
päivystykselle on tullut entistä paremmat 
mahdollisuudet palvella ihmisiä omalla äidin-
kielellään. Rikosuhridirektiivi velvoittaa meitä 
tarjoamaan neuvontapalveluita myös muille 
EU-kansalaisille, jotka joutuvat Suomessa ri-
koksen uhriksi, kertoo Rikosuhripäivystyksen 
Länsi-Suomen aluejohtaja Sari Somppi.

Tero Hintsa
Rikosuhripäivystyksen Länsi-Suomen aluejohtajana toimii 
Sari Somppi.

Koko Suomessa Rikosuhripäivystyksen toimintaa 
luotsaa Leena-Kaisa Åberg.

RIKOSUHRIPÄIVYSTYS
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Laihian ensiapuryhmä starttasi syksyllä

Ryhmäläisen tarina
Syksyllä paikallislehdessä oli ilmoitus Lai-
hialla aloittavasta ensiapuryhmästä. Kiin-
nostuneet sitten osallistuivat ensimmäiseen 
ryhmäiltaan, jossa innokkaita olikin yllättä-
vän paljon. Mukaan tuli ihmisiä Laihian li-
säksi myös lähikunnista. Lisäksi ryhmä on 
saanut muutamia uusia jäseniä pitkin syk-
syä. 

Riittävän suurella porukalla oli hyvä alkaa 
harjoittelemaan tärkeitä taitoja ja syksyn ai-
kana kaikki saivat suoritettua EA1-kurs-
sin. Ryhmäläisille on jaettu omat osa-alueet 
ja tehtävät hoidettavaksi. Tarpeellista väli-
neistöä on hankittu ja opeteltu käyttämään. 
Seuraavaksi vuorossa olisi päivystyskurssi, 
jotta saisimme järjestettyä ensiapupäivys-
tyksiä.  

Ensiapuryhmä on monille hyvä ja jopa help-
po harrastus. Mukaan pääsee helposti, ja 
mukana voi olla sellaisella panoksella kuin it-
se haluaa. Mikäli aikaa ja innostusta riittää, 
tarjolla on vaikka minkälaisia kursseja, kun 
taas jotkut käyvät pelkästään ryhmän yhtei-
sissä harjoituksissa. 

Auttamishalu ja mahdollisuus oppia tärkei-
tä taitoja motivoivat ja innostavat toimimaan 
ryhmässä. Plussaa on myös hyvä ryhmähen-
ki, jonka ansiosta harjoittelu on helppoa ja 
hauskaa.  

Erika Laine

Ryhmänjohtajan kommentti
Olen saanut toimia ensihoidon parissa nel-
jällä vuosikymmenellä. Sinä aikana on eteen 
tullut useita tilanteita jossa vakavasti sairas-
tunut tai vammautunut on saanut henkeäpe-
lastavaa ensiapua maallikon toimesta. Tämä 
on innostanut itseänikin kouluttamaan ensi-
apua ja puhumaan hätäensiaputaitojen tär-
keydestä.

Tietyissä tilanteissa mikään viranomainen ei 
ehdi ajoissa paikalle vaan vastuu toisen aut-
tamisesta on sillä vieressä olevalla ihmisellä. 
Kannustan myös terveydenhuollon ammat-
tilaisia tulemaan mukaan ensiapuryhmätoi-
mintaan. Siinä on hyvä keino ylläpitää taitoja 
hätätilapotilaan kohtaamisessa. Monelle am-
mattilaisellekin ensiavulliset tilanteet ovat 
kuitenkin omissa töissä varsin harvinaisia.

Sami Pienimäki 
ryhmänjohtaja

Laihialla ensiapuryhmä sai heti suuren suosion!

Laih
ian

 o
sasto

UUTISIA OSASTOILTA
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Tässä voi olla seuraavassa 
numerossa osastosi juttu! 
Otamme ilolla vastaan osastojen juttuja ja kuvia Tässä ja Nyt -Leh-
teen! Saatte osastonne jutun ja kuvat lehteen lähettämällä materi-
aalin (tero.hintsa@punainenristi.fi) viimeistään 4.3.2019. Viikolla 
13 tai 14 ilmestyvän lehden valtakunnallisia aiheita ovat esimerkik-
si Punaisen Ristin viikko ja Nälkäpäivä. Tässä lehdessä julkaistiin 
jo Laihian osaston lähettämä juttu ensiapuryhmän perustamisesta
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Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen 
piirin vuoden 2018 Nälkäpäivä keräys tuotti 
29.11.2018 mennessä 147 224,97€
NÄLKÄPÄIVÄN 2018 TOTEUTTI PIIRIMME ALUEELLA
62 osastoa (osastojen kokonaismäärä SPR Länsi-Suomen piirissä 68 osastoa)

OSASTOJEN ILMOITTAMAT KERÄÄJÄMÄÄRÄT
TORSTAI: 483 PERJANTAI: 867 LAUANTAI: 328 YHTEENSÄ: 1678 HENKILÖÄ

KERÄYSTUOTTO ILMAN MYYNTIÄ
132 339,07€ (lipaskeräys, i-ZETTLE-lahjoitus, MobilePay-lahjoitus, lahjoituskirjeet)

OSASTOJEN NÄLKÄPÄIVÄ MYYNNIN NETTOTUOTTO 14 886,35€

NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEIDEN KOULUJEN MÄÄRÄ 227 koulua
KOULUKERÄYKSEN OSUUS 24 482,03€

NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEIDEN YRITYSTEN MÄÄRÄ 11
YRITYSKERÄYKSEN OSUUS 3 942,30€ 

PIIRIN KERÄYSKULUT
7 326,07 € ollen 4.98% keräystuloksesta (max. 5%), kulut muodostuivat mm.: 
mainonta, vapaaehtoisten koulutus, puhelinkulut, kopiokulut, hankintakulut,
matkakulut, rahankuljetus ja vartiointi, henkilöstökulut 
 
TILITYS PERUSTUU OSASTOJEN TILITYSLOMAKKEISIIN,
LOMAKKEEN PALAUTTI 61 OSASTOA.
Osastokohtaisen jakauman näet Rednetistä: https://rednet.punainenristi.fi/node/34055
(Rednet, -Tieto ja Taito, -Nälkäpäivä, -keräyksen lopputyöt, -tulosseuranta)

Osastojen iloisia keräystapahtumia viime syyskuussa.



Suomen Punaisessa Ristissä alueellisella valmiudella tarkoitetaan yhden piirin alueella olevaa osas-
tojen yhteistoiminta-aluetta, jolla on sekä kyky että halu toimia yhteistyössä. Tavoitteena on jaettujen 
resurssien avulla taata tasalaatuisempi auttamiskyky.

Alueellinen valmiussuunnittelumalli toteutetaan SPR Länsi-Suomen piirissä vuoden 2019 aikana niin, 
että alueelliset valmiussuunnitelmat ovat käytössä ja testattavissa vuoden 2019 valtakunnallisen val-
miusharjoituksen aikana lokakuussa 2019 -> https://rednet.punainenristi.fi /valmiusharjoitus2019.

Mukaan alueellisen valmiuden suunnittelutilaisuuteen toivotaan jokaisesta osastosta ainakin 
seuraavat vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt: puheenjohtajat, varautumisen-, kotimaan avun-, 
keräys-, ystävätoiminnan-, Ea-toiminnan yhteyshenkilö, tiedottaja sekä kaikki muutkin varautumis- ja 
valmiustoiminnasta kiinnostuneet.

Miksi Punainen Risti varautuu? 
Suomen Punaisen Ristin varautumistehtävät 
perustuvat lakiin (238/2000) ja asetukseen
(239/2005) Suomen Punaisesta Rististä. 

Vastaus: 
ei sinällään mitään uutta, vaan pyydämme osastot 
mukaan toteuttamaan toimintalinjauksen 2018-
2020 päätavoitetta nro.1: 

Mitä ihmettä! 

MIKSI taas 

UUTTA?

OSASTOT RAKENTAMAAN 
ALUEELLISTA 

AUTTAMISVALMIUTTA!

Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla

Kokoontumisten ohjelma:
1. Osastojen tapaaminen (kevään 2019 ajankohdat kääntöpuolella):
 Yleinen Punaisen Ristin valmiussuunnittelu, 
 alueellinen valmiussuunnitelma ja sen tavoite ja tarkoitus
 Toiminta-alueiden muodostaminen
 Yhteistoiminnasta sopiminen ja yhteystietojen päivittäminen

2. Alueellinen suunnittelukokous (aika tarkentuu myöhemmin):
 Alueellisen valmiussuunnitelman teko ja toiminnan suunnittelu
 Alueen resurssien tarkastelu suhteessa uhkiin ja alueellisen valmiuden minimikriteereihin
 Osastojen valmiuden kehittäminen
 Valmiusharjoitus 2019

a.

b.
c.

a.
b.
c.
d.



Mitä tarkoittavat
 varautuminen 

ja valmius?

Varautuminen on jatkuvaa toimin-
taa, jolla varmistetaan toimintojen 
ja palveluiden mahdollisimman 
häiriötön hoitaminen ja mahdol-
lisesti tarvittavat tavanomaisesta 
poikkeavat toimenpiteet erilaisissa 
häiriötilanteissa.

Nuorisokeskus Piispala Kannonkoski, 
Kurssitie 40, Uimahalli: kokoustila Lintuselkä 2.krs
ABC-HIRVASKANGAS, Suonenjoentie 10 
SPR Länsi-Suomen piiri, Jyväskylä, 
Ailakinkatu 5 
SPR Keuruu osaston toimitilat (Pisara), 
Keuruuntie 16
Kansanlääkintäkeskus Kaustinen, 
Pajalantie 24
Urheiluopisto Kuortane, 
Opistotie 1, Luentosali 3, Liikuntahotelli 2.krs
Kauhajoki paloasema,  Puistotie 30
Power Park Härmä, Puistotie 3, 
Sijainti: Sisäkartinghalli Power Palacen 2.krs. 
SPR Länsi-Suomen piiri, Seinäjoki Laturitie 2

25.3. klo 18-20:30

26.3. klo 18-20:30 
27.3. klo 18-20:30

 
28.3. klo 18-20:30

 
30.3. klo 10-12:30

2.4. klo 18-20:30

3.4. klo 18-20:30  
4.4. klo 18-20:30

6.4. klo 18-20:30      

Kevät 2019 tapaamiset:

Ilmoittautuminen LYYTILINKIN
KAUTTA viimeistään 17.3.2019: 

https://www.lyyti.in/Osastojen_alueellisen_valmiuden_
suunnittelutilaisuudet_kevat_2019_9766

Varautumistoimenpiteitä 
ovat muun muassa:

• valmiussuunnittelu
• etukäteisvalmistelut
• koulutukset
• valmiusharjoitukset

Valmiussuunnittelu on 
varautumisen suunnittelua.

Valmiussuunnittelussa 
selvitetään muun muassa:

• häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
vaikutukset organisaation 
tehtäviin ja toimintaan

• toiminnassa ja tehtävissä tapahtuvat 
muutokset

• toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
• toimenpiteet normaalioloihin 

palaamiseksi

Valmiussuunnittelu on myös
toiminnan suunnittelua.

Aki Valonen
Valmiuspäällikkö
040 528 0902

Tave Rautiainen
Varautumisen asiantuntija

0400 263 447

KOKKOLA
KANNUS

TOHOLAMPI

LESTIJÄRVI

PERHO
VIMPELI

ALAJÄRVI

SOINI

KYYJÄRVI
KIVIJÄRVI

KINNULA
PIHTIPUDAS

VIITASAARI

KANNONKOSKI
KARSTULA

SAARIJÄRVI
ÄÄNEKOSKI

UURAINEN
LAUKAA

HANKASALMI

TOIVAKKA

MUURAME

JYVÄSKYLÄ
PETÄJÄVESI

JÄMSÄ

KUHMOINEN

LUHANKA
JOUTSA

KONNEVESI

KUORTANE
ILMAJOKI

VÖYRI

KURIKKA

KAUHAJOKI

ISOJOKI

NÄRPIÖ

KORSNÄS
MAALAHTI

MUSTASAARI

LAIHIA

VAASA

KRISTIINANKAUPUNKI

TEUVA

KARIJOKI
KASKINEN

ALAVUS

SEINÄJOKI

KEURUU

MULTIA
ÄHTÄRI

LAPPAJÄRVI

EVIJÄRVI

LAPUA

HALSUA
VETELI

KAUSTINEN

KRUUNUPYY

PEDERSÖRE

LUOTO
PIETARSAARI

KANNUSKANNUSKANNUSKANNUSKANNUSKANNUSKANNUS

TOHOLAMPITOHOLAMPITOHOLAMPITOHOLAMPITOHOLAMPITOHOLAMPITOHOLAMPITOHOLAMPITOHOLAMPITOHOLAMPI

30.3. Kaustinen

KIVIJÄRVIKIVIJÄRVIKIVIJÄRVIKIVIJÄRVIKIVIJÄRVI

KINNULAKINNULAKINNULA
PIHTIPUDAS

25.3. Piispala

KANNONKOSKIKANNONKOSKIKANNONKOSKI

ÄÄNEKOSKIÄÄNEKOSKIÄÄNEKOSKIÄÄNEKOSKIÄÄNEKOSKIÄÄNEKOSKIÄÄNEKOSKI
26.3. Hirvaskangas

TOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKA

JÄMSÄ

JOUTSAJOUTSAJOUTSA

27.3. Jyväskylä
28.3. Keuruu

KURIKKAKURIKKAKURIKKAKURIKKAKURIKKA

KAUHAJOKI

ÄHTÄRI

2.4. Kuortane

3.4. Kauhajoki

VÖYRI
VAASAVAASAVAASAVAASAVAASAVAASAVAASAVAASAVAASA

6.4. Seinäjoki
EVIJÄRVIEVIJÄRVIEVIJÄRVIEVIJÄRVIEVIJÄRVIEVIJÄRVIEVIJÄRVIEVIJÄRVIEVIJÄRVIEVIJÄRVI

PEDERSÖREPEDERSÖREPEDERSÖRE

4.4. Power Park

ISOKYRÖ

KAUHAVA
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Osaston hallitus nimeää osaston edustajat piirin vuosikokoukseen, toiminnanjohtaja Pekka Annala avaa vuosikokouksen ilmoit-
tautumiskäytäntöä. Osaston edustajilla tulee olla osaston antama valtakirja, joka esitetään vuosikokouksen ilmoittautumisen yh-
teydessä. Kuvassa järjestöpäällikkö Jooel Niittynen ja Pekka Annala vuoden 2017 vuosikokouksessa.

  Tervetuloa vuosikokoukseen 27.4.2019

Lämpimästi tervetuloa piirin vuosikokoukseen! Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki jä-
senet. Päätösvaltaa käyttävät osastojen viralliset edustajat (jokaisella on oltava henki-
lökohtainen valtakirja). 

Piirin vuosikokous järjestetään Tuurissa lauantaina 27.4.2019. Vuosikokouspäivä alkaa 
valtakirjojen tarkistuksella kello 10.00. Tilaisuudessa on mukana Suomen Punaisen 
Ristin puheenjohtaja Pertti Torstila. Kokouksessa jaetaan myös piirin ansiomitalit.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokousasiat, niihin kuuluvat 
mm. vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen, vuoden 2019 
työsuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä piirin hallituksen jäsenten valinta 
erovuoroisten tilalle.

Paikka: 
Hotelli OnnenTähti, Veljekset Keskinen Oy, OnnenTie 7, 63610 TUURI.

Aikataulu: 
Kello 10.00- 
Kello 11.00-12.00 Lounas Ravintola Onnenkivi 
Kokous Hotelli Onnenkiven audiotoriossa
Päätöskahvit
Tilaisuus päättyy noin kello 16.00.

Vuosikokoukseen ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/SPRLSvuosikokous2019

Tero
 H

in
tsa
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TOIMINTAKALENTERI 2019
Tapahtuma Aika Paikka

KEVÄT
Ulkoiluystäväkurssi Kevät Alavus

Ulkoiluystäväkurssi Kevät Jurva

Ulkoiluystäväkurssi Kevät Jämsä

Ulkoiluystäväkurssi Kevät Laukaa

Laitosystäväkurssi (6h) Kevät Evijärvi

Laitosystäväkurssi (6h) Kevät Jämsä

Laitosystäväkurssi (6h) Kevät Joutsa-Luhanka

Henkinen tuki ystävätoiminnassa lyhytkurssi (3h) Kevät Jämsä

Henkinen tuki ystävätoiminnassa lyhytkurssi (3h) Kevät Jämsänkoski

Henkinen tuki ystävätoiminnassa lyhytkurssi (3h) Kevät Konnevesi

Henkinen tuki ystävätoiminnassa lyhytkurssi (3h) Kevät Laukaa

Henkinen tuki ystävätoiminnassa lyhytkurssi (3h) Kevät Viitasaari

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) Kevät Hankasalmi

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) Kevät Kannonkoski

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) Kevät Konnevesi

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) Kevät Joutsa-Luhanka

Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h) Kevät Konnevesi

Muistisairaan kohtaaminen Kevät Saarijärvi

Muistisairaan kohtaaminen Kevät Jämsänkoski

Muistisairaan kohtaaminen Kevät Kannus

Muistisairaan kohtaaminen Kevät Kyyjärvi

Täyttä elämää eläkkeellä Kevät Karstula

Täyttä elämää eläkkeellä Kevät Alajärvi

Täyttä elämää eläkkeellä Kevät Jyväskylä

TAMMIKUU
Järjestötiedotteen Tässä ja Nyt 1/2019 aineisto piiriin 7.1.

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) 7.1. Kokkola

Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h) 9.-10.1. Kokkola

Päivystystestaus 10.1. Seinäjoki

VarPu (Varhaisen puuttumisen koulutus) 12.-13.1. Seinäjoki

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus 1/2 12.-13.1. Jyväskylä

Ystävävälittäjäkoulutus 12.-13.1. Tuuri

Ensiapupäivystyksen suunnittelu 16.1. Jyväskylä

Ensiapupäivystyksen suunnittelu 17.1. Seinäjoki

Ensiapupäivystyksen suunnittelu 19.1. Jämsä

Kyläturvallisuuskoulutus 19.1. Ylistaro

Ensiapupäivystyksen suunnittelu 21.1. Vaasa

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) 22.1. Kaustinen

Ensiapupäivystyksen suunnittelu 23.1. Kokkola

Kuva: Joonas Brandt
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TOIMINTAKALENTERI 2019
Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) 24.1. Veteli

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) 24.1. Perho

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) 25.1. Jyväskylä

Rinnepäivystyksen kouluttajakoulutus 25.-27.1. Pikku-Syöte

Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h) 26.1. Jyväskylä

Pimeäetsintäharjoitus 26.1. Ilmajoki

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus 2/2 26.-27.1. Jyväskylä

Järjestötiedote Tässä ja Nyt 1/2019 ilmestyy vko 4

Ansiomerkkien haku päättyy 31.1.

HELMIKUU

Piirin valmiusavaus 2019 2.-3.2. Ähtäri / Honkiniemi

Päivystystestaus 4.2. Seinäjoki

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) 8.2. Vimpeli

Laitosystäväkurssi (6h) 9.2. Vimpeli

IHL-peruskurssi 9.-10.2. Seinäjoki

Valtakunnalliset rinnepäivystäjäkertaukset 9.-10.2. Jyväskylä / Laajis

Johtoryhmä/sihteerikoulutus 10.2. Seinäjoki

Päivystystestaus 12.2. Himanka

Laitosystäväkurssi (6h) 12.2. Härmä

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) 13.-14.2. Vaasa

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) 14.2. Kurikka

Ryhmänjohtajien koulutusviikonloppu 16.-17.2. Ähtäri / Honkiniemi

Päivystystestaus 18.2. Seinäjoki tsto

Ensiapupäivystyksen suunnittelu 19.2. Viitasaari

Ulkoiluystäväkurssi 19.2. Härmä

Piirin hallituksen kokous 23.2. Seinäjoki

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) avoin Viitasaari

MAALISKUU

Järjestötiedotteen Tässä ja Nyt 2/2019 aineisto piiriin 4.3.

Päivystystestaus 4.3. Seinäjoki, tsto

Päivystystestaus 6.3. Vaasa

Kotimaan avun info / koulutustilaisuus 6.3. Jyväskylä

Ea-ryhmien varautuminen-koulutus 7.3. Seinäjoki tsto

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) 8.3. Jyväskylä

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa.1 9.3. Jyväskylä

Ensihuoltokurssi 9.3. Ähtäri

Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h) 9.3. Jyväskylä

IHL-peruskurssi 9.-10.3. Jyväskylä

Ystävien aluetapaaminen 11.3. Ilmajoki

Ea-ryhmien varautuminen koulutus 12.3. Kaustinen

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) 12.3. Kokkola



Kuva: Petteri Vänskä
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TOIMINTAKALENTERI 2019
Keski-Suomen maakuntatoimikunnan kokous 13.3. Jyväskylä

Ystävien aluetapaaminen 14.3. Vaasa

Päivystystestaus 14.3. Seinäjoki tsto

Kotimaan avun info / koulutustilaisuus 14.3. Seinäjoki

Ensiauttaja-kurssi (EVY) 15.3. Jyväskylä

Ensiauttaja-kurssi (EVY) 16.3. Jyväskylä

Kyläturvallisuuskoulutus 16.3. Alavus

Ea-ryhmien varautuminen-koulutus 18.3. Jyväskylä tsto

Kotimaan avun info / koulutustilaisuus 20.3. Kokkola

Päivystystestaus 20.3. Seinäjoki tsto

Ääneseudun paikallistoimikunnan kokous 21.3. Sumiainen

Alueellisen valmiuden sunnittelutilaisuus 25.3. Kannonkoski

Ystävien aluetapaaminen 25.3. Kaustinen

Alueellisen valmiuden sunnittelutilaisuus 26.3. Äänekoski

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) 26.3. Laihia

Alueellisen valmiuden sunnittelutilaisuus 27.3. Jyväskylä

Alueellisen valmiuden sunnittelutilaisuus 28.3. Keuruu

Päivystystestaus 28.3. Seinäjoki tsto

Ystävien aluetapaaminen 28.3. Saarijärvi

Alueellisen valmiuden sunnittelutilaisuus 30.3. Kaustinen

Pohjanmaan maakuntatoimikunnan kokous 30.3. Kaustinen

Piirin hallituksen kokous 30.3. Jyväskylä

Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h) 30.3. Laihia

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 3. 30.-31.3. Jyväskylä

HUHTIKUU

Järjestötiedote Tässä ja Nyt 2/2019 ilmestyy vko 14

Ensiauttaja-kurssi (EVY) 1.4. Jyväskylä

Ystävien aluetapaaminen 2.4. Jämsä

Alueellisen valmiuden suunnittelutilaisuus 2.4. Kuortane

Alueellisen valmiuden suunnittelutilaisuus 3.4. Kauhajoki

Alueellisen valmiuden suunnittelutilaisuus 4.4. Härmä

Alueellisen valmiuden suunnittelutilaisuus 6.4. Seinäjoki

Alueellinen kummi-ilta 6.4. Seinäjoki

Kyläturvallisuuskoulutus 6.4. Kauhajoki

Ystävien aluetapaaminen 8.4. Jyväskylä

Päivystystestaus 8.4. Seinäjoki tsto

Päivystystestaus 9.4. Toholampi

Ystävien aluetapaaminen 10.4. Tuuri

Ensiauttaja-kurssi (EVY) 11.4. Jyväskylä

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 1. 13.4. Seinäjoki

Autourheilupäivystyskurssi 13.-14.4. Jyväskylä

Etsinnän peruskurssi 14.4. Isojoki
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Päivystystestaus 24.4. Kauhajoki

Päivystystestaus 25.4. Kaustinen

Piirin vuosikokous 27.4.

Etsinnän peruskurssi 28.4. Jyväskylä

Päivystystestaus 29.4. Ähtäri

TOUKOKUU

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) vko 18-19 Vaasa

Päivystystestaus 2.5. Seinäjoki tsto

Punaisen Ristin viikko 3.-9.5.

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 3. 4.-5.5. Seinäjoki

Etsinnän peruskurssi, VIITA19 4.-5.5. Viitasaari

Maastojohtajakurssi, VIITA19 4.-5.5. Viitasaari

Päivystystestaus 7.5. Kaustinen

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 1. 11.5. Kaustinen

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) 12.5. Kokkola

Ensiapuryhmien harjoituskurssi 18.-19.5. Ähtäri / Honkiniemi

Etsinnän peruskurssi, PANDA19 18.-19.5. Ähtäri

Maastojohtajakurssi, PANDA19 18.-19.5. Ähtäri

Etsinnän peruskurssi, LOHI19 25.-26.5. Lohtaja

Maastojohtajakurssi, LOHI19 25.-26.5. Lohtaja

Johtoryhmä/sihteerikoulutus, LOHI19 25.-26.5. Lohtaja

SPR:n Ystävätoiminta, 60-vuotisjuhla 26.5. Jyväskylä

KESÄKUU

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 3. 8.-9.6. Kaustinen

URHO2019 rastikilpailu 15.6. Jyväskylä

ELOKUU
Järjestötiedotteen Tässä ja Nyt 3/2019 aineisto piiriin 1.8.

Nälkäpäiväkoulutus 19.8. Seinäjoki

Nälkäpäiväkoulutus 20.8. Kokkola

Nälkäpäiväkoulutus 21,8, Jyväskylä

Ensiapuryhmien Alue Tour 27.8. Toholampi

Ensiapuryhmien Alue Tour 29.8. Seinäjoki

Ensiapuryhmien Alue Tour 30.8. Jyväskylä

Järjestötiedote Tässä ja Nyt 3/2019 ilmestyy vko 35

SYYSKUU

Etsinnän peruskurssi, HILLA19 7.-8.9. Tikkakoski

Pelastuskoiraharjoitus, HILLA19 7.-8.9. Tikkakoski

Maastojohtajakurssi, HILLA19 7.-8.9. Tikkakoski

Maasto EA, HILLA19 7.-8.9. Tikkakoski



Kuva: Jani Rutanen
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TOIMINTAKALENTERI 2019
Muonituskurssi, HILLA19 7.-8.9. Tikkakoski

Etsinnän peruskurssi, HELA19 14.-15.9. Kauhava

Etsinnän maastojohtajakurssi, HELA19 14.-15.9. Kauhava

Johtoryhmä/sihteerikoulutus, HELA19 14.-15.9. Kauhava

Maasto EA, HELA19 14.-15.9. Kauhava

Muonituskurssi, HELA19 14.-15.9. Kauhava

HELA-valmiusharjoitus 14.-15.9. Kauhava

Ansiomerkkien haku päättyy 15.9.

Nälkäpäivä 2019 26.-28.9.

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 1. 21.9. Jyväskylä

Etsinnän peruskurssi 29.9. Keuruu

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) vko 37-39 Vaasa

LOKAKUU
Järjestötiedotteen Tässä ja Nyt 4/2019 aineisto piiriin 1.10.

Ea-3 (osa1) 4.-6.10. Ähtäri / Honkiniemi

Piirin hallituksen kokous 5.10. Seinäjoki

Alueellinen kummi-ilta 5.10. Jyväskylä

Etsinnän peruskurssi 5.10. Laihia

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 3. 12.-13.10. Jyväskylä

Keski-Suomen maakuntatoimikunnan kokous 16.10. Jyväskylä

Rinnepäivystys peruskurssi, osa 1. 23.10. Jyväskylä

Ea-3 (osa2) 25.-27.10. Ähtäri / Honkiniemi

SPR:n valtakunnallinen valmiusharjoitus PISARA 26.10. Länsi-Suomen piiri

Ansiomitalien haku päättyy 31.10.

MARRASKUU

Järjestötiedote Tässä ja Nyt 4/2019 ilmestyy vko 45

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 1. 9.11. Seinäjoki

Pohjanmaan maakuntatoimikunnan kokous 16.11. Kaustinen

Ensiapuryhmien harjoituskurssi 16.-17.11. Ähtäri / Honkiniemi

Alueellinen kummi-ilta 23.11. Kokkola

Piirin hallituksen kokous 30.11. Jyväskylä

RJ-koulutusviikonloppu 30.11.-1.12. Ähtäri / Honkiniemi

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 3. 30.11.-1.12. Seinäjoki

JOULUKUU

Etsinnän peruskurssi 3.12. Kaustinen (alustava)

Ystävätoiminnan peruskurssi vko 49 Jyväskylä

Rinnepäivystys peruskurssi, osa 3. 14.-15.12. Jyväskylä



4041 0955
Painotuote

YMPÄRISTÖMERKKI

MILJÖMÄRKT

Varsinainen seminaaripäivä on lauantai 2.2. ja sunnuntaina 
3.2. jatketaan suunnittelua pienryhmissä. Honkiniemessä on 
varattu rajallinen määrä huoneita myös yöpyjille ja pitkämat-
kalaisille.

os. Honkiniementie 150, 63700 Ähtäri

Länsi-Suomen piirin

Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu

Valmiusavaus 2.–3.2.2019
Valmiusavaus on vuotuinen kaikille valmiustoimijoille ja vapaaehtoisille tarkoitettu 
yhteinen toimintavuoden avaus, jossa tuodaan esille valmiutta ja sen rakentamista 
ennen kaikkea vapaaehtoisten ja järjestöjen näkökulmasta. Seminaarin alustajina on 
viranomaisia, kuntatoimijoita, järjestöjä ja vapaaehtoisia.

Linkki löytyy myös: www.pohjanmaanvapepa.fi ja 
www.vapepakeski-suomi.fi -sivustoilta.

Saman linkin kautta ilmoittaudutaan 
sunnuntain työryhmiin sekä varataan 

mahdollinen yöpyminen.
 Valmiusavaukseen osallistuminen, ruokailut 

sekä yöpyminen on maksuton.

https://www.lyyti.in/Valmiusavaus_2019_8097

Alueellinen valmius on paikallista turvallisuutta – läheisistä ja naapurista huolehtimista. 

HUOM! Voit osallistua avaukseen koko viikonlopun 
ajan tai vain jompanakumpana päivänä!

Ilmoittaudu 
20.1.2019 mennessä:


