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Jyväskylän aluetoimisto
Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä
p. 040 4857 081
lansisuomi@redcross.fi

Seinäjoen aluetoimisto
Laturitie 2, 60510 Hyllykallio
p. 0400 998 643
lansisuomi@redcross.fi

Annala Pekka, 0400 263 559
toiminnanjohtaja (tammikuun loppuun asti)
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Niittynen Jooel, 040 588 1988
järjestöpäällikkö
Karling Virve, 0400 261 004
ensiaputoiminnan asiantuntija
Säilä Janne, 040 535 2118
terveydenedistämisen asiantuntija
Uusi-Pohjola Susanna, 040 143 1255
sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija
Valonen Aki, 040 528 0902
valmiuspäällikkö
Rautiainen Tave, 0400 263 447
varautumisen asiantuntija

Sisällys
Pääkirjoitus, Länsi-Suomen piiri
Pääkirjoitus, valtakunnallinen
Ystävänpäivä 14.2.
Rasisminvastainen viikko 16.-22.3.
Ruoka-apu
Yleiskokous Vaasassa 2020
Koulutus
Ajankohtaista
Punaista Ristiä auttamassa
Mikko Kohonen - valkoisesta punaiseksi
Huomionosoitus Aurinkorannikolla
Arvokas vanhuus
Kauhavan vastaanottokeskus
Tarkkailijasta osaajaksi
RIKU 25 VUOTTA
Terveypiste 10 vuotta
70 vuotta täyttävät osastot
Nuorisotoimikunnan tervehdys
Ajankohtaisia asioita
Ohjelmatoiminnan aluekiertue
EA3
Vaalitoimikunta
#sprlänsisuomenpiiri somessa
Vuosikokous
Piirin hallitus
Pekka Annala - eläkekahvit
Jäsenhankinta
Valmiusvuosi 2020
Tapahtumakalenteri

Mustonen Sami, 040 160 22 45
omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelija
Pälve Anne (sijainen), 040 579 2771
monikulttuurisuus- ja nuorisotoiminnan kehittäjä
Karvo Sakari, 0400 998 643
toimistosihteeri
Niemistö Eija, 040 636 1118
projektisuunnittelija
Kohdataan kylillä ja keskustoissa -Hanke
Lehtinen Hilkka, 0400 442 953
aluetyöntekijä, Ystävätoiminta, SOITE-Alue
Nahkala Riitta, 040 836 4717
järjestöassistentti, Ystävätoiminta
Vaissi Vivi, 040 188 2962
projektisuunnittelija (sijainen)
Digieko, keskustoimiston valtakunnallinen projekti
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

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

Rikosuhripäivystys
Länsi-Suomen aluetoimisto ja Vaasan seudun palvelupiste
Raastuvankatu 25, 65100 Vaasa
Somppi Sari, 050 5729 265, 
Aluejohtaja
Avcilar Maria, 0400 175 269 
Toiminnanohjaaja 

Seinäjoen seudun palvelupiste
Kalevankatu 12 B A 16, 60100 Seinäjoki
Autio Tiina, 040 350 3923
Toiminnanohjaaja 
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Pääkirjoitus

Vuoden 2006 syksyllä kiertelin osastojemme ys-
täväryhmiä ja kultaisen iän -kerhoja. Olin juuri 
aloittanut Länsi-Suomen piirin sosiaalipalvelusuun-
nittelijana. Vaikutuin valtavasti yksittäisten ystävien 
ja ryhmissä tehtävän työn tuloksista. Ystävän saa-
neet kertoivat, kuinka hienoa on, kun joku soittaa 
ovikelloa ja tulee käymään. Eräs yksinäinen tote-
si elämänsä muuttuneen myös vapaaehtoisen ys-
tävämme käyntikertojen välissä. Kun tietää, että 
ystävä on tulossa taas jonakin tiettynä päivänä, on 
jotain mitä odottaa. Ystävätoiminta on parasta lää-
kettä yksinäisyyteen. Tutkimuksissa sen on todettu 
ehkäisevän esimerkiksi sydän- ja verisuonitauti-
en sekä muistisairauksien puhkeamista. Pian vie-
tämme yhtä Suomen Punaisen Ristin vuosittaisista 
päätapahtumista, Ystävänpäivää. Päivä on ystävien 
juhlapäivä. Sen myötä kunnioitamme ja nostam-
me framille ystävien tekemää työtä. Ystävänpäiväi-
loa kaikille!

Sain olla ystävätoiminnan ytimessä monta hienoa 
vuotta. Osastoissa rekrytoitiin lisää vapaaehtoisia 
ja toiminta laajeni uusille kohderyhmille. Piirimme 
toiminnan muuttuessa ja kasvaessa omaa tehtä-
vänkuvaani laajennettiin. Toimin mm. esimiehenä 
ensiapukoulutuksessa ja vastasin piirimme viestin-
nästä. Ensiapuosaamisen merkitys avautui minulle 
tuona aikana. Vapaaehtoisemme auttavat niin ral-
likatsomon pienissä haavereissa kuin tanssin pyör-
teissä jalkansa loukannutta. Ensiapukoulutus takaa 
suurelle joukolle suomalaisia valmiuden pelastaa 

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

kanssaihmisen henki. Sain muutamia viikkoja sitten 
luovuttaa huomionosoituksen yhdelle hengenpelas-
tajalle. Ilman joukkuekaverinsa ensiapuosaamista 
lentopallo-ottelussa sydänkohtauksen saanut Mark-
ku Suomela olisi pelannut viimeisen pelinsä. Ta-
pahtumasta kerrotaan tarkemmin tämän lehden 
jutussa Ensiavun huomionosoitus aurinkorannikol-
la lentopallo-ottelussa sydänpysähdyksessä autta-
neelle.

Viime vuosina piirimme on ajanut kierroksen vuo-
ristoradassa. Perustimme vuonna 2015 muutamas-
sa kuukaudessa 15 vastaanottoyksikköä. Vuoden 
2016 alussa piirillä oli 32 toimipistettä, joissa työs-
kenteli 360 työntekijää. Tästä vuoristoradan lakipis-
teestä lähdimme alamäkeen. Lisävauhtia laskuun 
pukkasi palkkatukiuudistus vaikeuttaen pienempi-
en kirppistemme toimintaa. Muutaman mutkan ja 
kaarteen jälkeen meillä työskentelee vuoden 2020 
alussa työntekijöitä 12 toimipisteessä yhteensä 160. 
SPR-Kirppikset jatkavat tärkeää varainhankinta-, 
työllistämis- ja kiertotaloudenedistämistyötä seitse-
mässä yksikössä. Olemme onneksi saaneet säilyt-
tää yhden vastaanottokeskuksen, Salmiranta takaa 
vastaanotto-osaamisemme jatkossakin. Piiritoimis-
tot säilyvät Jyväskylässä ja Seinäjoella.

Vuoristoratakierroksen varrella otimme liikkuvaan 
junaan mukaan Rikosuhripäivystyksen työnteki-
jät ja vapaaehtoiset osaksi piiriä. Rikosuhripäivys-
tyksen toimistot sijaitsevat Vaasassa ja Seinäjoella. 
Piirin organisaation pienentyessä vapaaehtoisten 
määrä on samaan aikaan pysynyt ennallaan tai jo-
pa kasvanut. Osastoissa on saatu myös jäsenmää-
rän lasku taittumaan ja kasvuun. Vapepassa on 
valmiudessa yli 300 hälytysryhmässä liki 2500 va-
paaehtoista.

Juna pysähtyy asemalle helmikuun alussa saatte-
lemaan ”veturinkuljettajamme”, toiminnanjohta-
ja Pekka Annalan ansaituille eläkepäiville. Tässä 
kohtaa pidämme paussin ja juomme kunnon kah-
vit! Kutsun Pekan kahvitilaisuuteen löydät tämän 
lehden sivuilta. Länsi-Suomen piirin hallitus valit-
si allekirjoittaneen Pekan seuraajaksi. Tavoitteeni 
on kuljettaa piirin junaa tasaisempia reittejä lähi-
vuosina. Toivottavasti kohtaamme kevään aikana 
osastojen tapahtumissa, piirin vuosikokouksessa ja 
muissa tapahtumissa sekä kevätkauden huipenta-
vassa Vaasan Yleiskokouksessa!

Terveisin,
Tero Hintsa
Toiminnanjohtaja

PÄÄKIRJOITUS 14.1.2020

Tero Hintsa (vas) Punaisen Ristin viikolla 2019 Helsingissä 
pääsihteeri Kristiina Kumpulan ja SJK Akatemian kaupalli-
sena johtajana toimineen Joni Vesalaisen kanssa Inhimilli-
nen kädenojennus - Huomionosoituksen luovutustilaisuu-
dessa. Kuva: Benjamin Suomela. 
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Lisää ystäviä

Ystävänpäivänä puhumme jälleen toisten 
ihmisen huomaamisesta ja näkemisestä. 

Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyt-
tä ainakin ajoittain ja joka kymmenes usein 
tai jatkuvasti. Kuka tahansa voi kokea yksi-
näisyyttä. Yksinäisyyden taustalla saattaa ol-
la muutto uudelle paikkakunnalle tai uuteen 
maahan, liikkumisen esteet, puolison kuo-
lema tai ero. Vaikeassa elämäntilanteessa 
ystävät voivat kadota ympäriltä. Eniten yksi-
näisyys koskettaa ikäihmisiä ja nuoria, jotka 
jäävät helposti syrjään.

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat vuosi-
kymmenien ajan vähentäneet yksinäisyyt-
tä monilla eri tavoilla aina henkilökohtaisista 
tapaamisista erilaisiin ryhmätoimintoihin. 
Viime vuosina mukaan on tullut verkossa ta-
pahtuva ystävätoiminta. Tärkeintä on aina 
ollut kohtaaminen ja niiden ihmisten löytä-
minen, joiden sosiaaliset yhteydet jäävät 
muutoin liian vähäisiksi. 

Avuntarvitsijoita on yhä enemmän ja ystä-
vätoiminta kaipaakin uusia tekijöitä. Uusien 
mahdollisten ystävien ensimmäinen kohtaa-
minen voi tapahtua vaikkapa ystävänpäivän 
tapahtumassa. Henkilökohtainen kutsu mu-
kaan toimintaan on tutkimustenkin mukaan 
tehokkain tapa saada uusia ihmisiä vapaaeh-
toisiksi. 

Tapahtuman jälkeen kannattaa heti järjes-
tää ystäväkurssi, jota tapahtumassa voi jo 
mainostaa. Kun kurssilla on mukana ystä-
vävälittäjä, joka auttaa heti ystävänprofiilin 
luomisessa Oman sähköiseen ystävävälitys-
järjestelmään, polku mukaan pääsemiseen 
ei veny liian pitkäksi.
 
Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään ystä-
vätoiminnasta kiinnostunutta. Nähdään siis 
myös tulevat ystävät!

Kiitos sinulle, joka viet eteenpäin viestiä ys-
tävätoiminnasta ja välittämisestä! 

Hyvää ystävänpäivää toivottaen,

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sanni Myllyaho, 020 701 2223, sanni.myllyaho@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.

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta
facebook.com/SPRlansisuomenpiiri/

Tapahtumat piirin nettisivuilla 
rednet.punainenristi.fi/lansi-suomi

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

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

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

Kirppisten yhteystiedot ja
ajankohtaiset tapahtumat
spr-kirppis.fi/

Kuvia toiminnastamme Instagramissa
instagram.com/sprlansisuomenpiiri/

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

Maaret Alaranta  
Sosiaalisen  
hyvinvoinnin  
koordinaattori

M
ari Vehkalahti

Rikosuhripäivystyksen nettisivut
riku.fi
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Pysähdymmekö tarpeeksi usein miettimään 
sitä, miten kohtelemme muita? Huomaam-
meko yksinäiset ihmiset ympärillämme? 
Osaston ystävänpäivässä voitte haastaa ih-
miset vähentämään yksinäisyyttä.

Ystävänpäivän viikolla 10.–16.2. kerromme ja 
keskustelemme yksinäisyyden kokemuksista ja 
vaikutuksista. Aktivoimme ihmisiä näkemään 
ja huomioimaan ihmiset ympärillään. Kutsum-
me uusia vapaaehtoisia kursseille ja toimin-
taan, ja tietysti toivomme tavoittavamme myös 
niitä, jotka toivovat itselleen ystävää. Toivo-
tamme kaikki tervetulleiksi mukaan! 

Kampanjan uudet materiaalit – tilaa 
viimeistään 27.1.
Olemme uudistaneet kampanjan ilmettä. Todel-
listen ihmisten todelliset tarinat koskettavat, ja 
siksi uusiin materiaaleihin on kampanjan kas-
voiksi valittu aitoja ihmisiä, jotka ovat jo edellis-
vuoden kampanjan Nähdään-videoista tuttuja. 

Painetut materiaalit (mm. julisteet, roll-upit, 
banderollit ja postikortit) kuten tulee tilata Pu-
naisen Ristin verkkokaupasta (punaisenristin-
kauppa.fi) viimeistään 27.1. 

Kampanjan digitaaliset materiaalit ovat 
osastojen käytettävissä ja löytyvät Punai-
sen Ristin aineistopankista, Ystävänpäivä 2020 
-kansiosta (aineistopankki.punainenristi.fi). 
Aineistopankissa on verkkoon ja sosiaaliseen 

 YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Ystävänpäivä on pian taas täällä!

mediaan sopivia materiaaleja kuten kuvia, ja-
kokuvia sosiaaliseen mediaan, videoita ja ban-
nereita.

Haluamme haastaa kaikki suomalaiset nosta-
maan katseensa ja huomaamaan toiset ihmiset 
ympärillään. Jakakaa ja pyytäkää jakamaan – 
yhdessä näymme ja kuulumme!
Pääviestimme on: Vain yhdessä voimme lopet-
taa yksinäisyyden. Nähdään – Toisemme.
Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtageja 
#nähdään ja #punainenristi.

Tapahtumia on hauska tehdä yhdessä
Ystävänpäivän viikko 10.–16.2. on erinomainen 
ajankohta järjestää paikallisia tapahtumia. Hy-
viksi todettuja tapahtumia ovat esim.
• Nähdään-kahvilat ja 
• Tutustu tuntemattomaan -tapahtumat. 

Suunnitelkaa porukalla ja muistakaa ottaa 
suunnitteluun mukaan myös uusia vapaaeh-
toisia. Kertokaa tapahtumista paikalliselle me-
dialle ja tarjotkaa median haastateltaviksi 
mielenkiintoisia vapaaehtoisia ja ystäväpareja.

Lisätietoja:  
• RedNet / Ystäväpäivä
• Ystävänpäivän sähköinen kampanjakirje 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 
Viestinnän asiantuntija Tuuli Daavittila,  
p. 040 5893414

Joonas B
randt
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 16.-22.3. 

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 
tänä vuonna 16.-22. maaliskuuta. 
Kampanjan viestejä ja hashtageja on 
selkiytetty. Osastosi voi olla mukana 
viikossa järjestämällä esimerkiksi kou-
luvierailun tai toritempauksen.

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on vai-
kuttaa pitkäjänteisesti asenteisiin niin, et-
tä rasismi vähenee yhteiskunnassa. Työmme 
tuloksena yhä useampi ihminen tietää, että 
rasismi on väärin. Ihmisten rohkeus vastus-
taa rasismia kasvaa.

Rasisminvastaisen viikon pääviestit
• Rasismi on väärin. 
• Jokaisella ihmisellä on oikeus elää ilman 

rasismia.
• Ole rohkea ja vastusta rasismia. 
• Rasistinen ajattelu on ristiriidassa Punai-

sen Ristin periaatteiden, inhimillisyyden 
ja tasapuolisuuden kanssa.

• Syrjinnän ehkäiseminen ja ihmisarvon 
suojeleminen ovat osa Punaisen Ristin  
perustoimintaa.

• Rasismi tarkoittaa jonkin ihmisryhmän tai 
siihen kuuluvan ihmisen pitämistä muita 
alempiarvoisempana esimerkiksi etnisen 
alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, 
kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon pe-
rusteella. 

• Rasismi aiheuttaa eriarvoistumista ja  
vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko 
yhteiskuntaa. 

• Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa 
esim. syntyperä tai ihonväri eivät saa vai-
kuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä 
koulutukseen, saada työtä ja erilaisia pal-
veluja.

Someviestinnässä käytämme ainoastaan 
yhtä hashtagia eli sosiaalisen median ai-
hetunnistetta: #rasisminvastainenviikko 
#veckanmotrasism

Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustukset
Punaisen Ristin piirit jakavat ’Ennakkoluu-
loton edelläkävijä’ -tunnustuksia rasismin-
vastaisella viikolla yhteisöille, yrityksille tai 
yksittäisille henkilöille, jotka edistävät toi-
minnallaan inhimillisyyttä ja yhdenvertai-
suutta. Toivomuksena on, että tunnustukset 
jaettaisiin heti maanantaina 16.3. Siten 

Ole rohkea ja vastusta rasismia!

voimme kertoa tunnustuksen saajista jo 
kampanjan valtakunnallisessa avaustiedot-
teessa.

Vinkit osaston tapahtumiin
Piirit ja osaston voivat lisäksi järjestää erilai-
sia teemaviikon tapahtumia, esimerkiksi:
• Teemaviikkoon liittyviä seminaareja
• Yhdenvertaisuusvisailuja tai retkiä vas-

taanottokeskuksen kanssa
• Nuorten kanssa leffailtoja teemaviikon  

aiheista
• Kouluissa visailuja / Kahoot-pelejä,  

aamunavauksia, infoa rasisminvastai-
sesta ja yhdenvertaisuutta edistävästä 
vuoden ympäri tapahtuvasta toiminnas-
tamme

• Päiväkotien kanssa pulkkamäkiretkiä,  
piirustus- ja askartelutuokioita teema- 
viikon aiheilla

• Kaduilla, torilla, ostoskeskuksissa tai  
kirjastoissa lämpöisen mehun, rintanap-
pien ja tarrojen jakoa sekä ’ennakkoluu-
lot roskikseen’ -tempauksia

Rasisminvastaisen viikon kampanjasivu Red-
netissä päivitetään tammikuun aikana osoit-
teessa rednet.punainenristi.fi/node/37180. 
Kampanjamateriaaleja (tarroja, rintamerkke-
jä, julisteita ja mobileja) voi alkaa tilata Kal-
kusta viikosta 5 lähtien.

Lisätietoja valtakunnallisesta kampanjasta 
ja tarvittaessa suunnitteluapua paikallisiin ta-
pahtumiin: Asiantuntija Janette Grönfors  
p. 040 669 2487

Eeva A
nundi
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RUOKA-APU 

Punaisen Ristin ruoka-aputoiminta 
kasvaa. Tänä vuonna käynnistettävä 
ruoka-apu.fi -palvelu antaa osastolle 
mahdollisuuden kertoa apua tarvitse-
ville helposti siitä, missä ja millaista 
apua on tarjolla.

Suomen Punainen Risti jakoi tänä vuonna 
yli 100 000 kiloa EU:n ruoka-apua. Mukana 
työssä on ollut vapaaehtoisia yli 50 osastos-
ta. Tämän lisäksi toistakymmentä osas-
toamme jakoi myös merkittävän määrän 
kauppojen ja suurkeittiöiden ylijäämä- ja 
hävikkiruokaa. Valistunut arvio on, että yli-
jäämä- ja hävikkiruuan määrä on selkeästi 
suurempi kuin EU:n ruoka-avun. 

Ylijäämä- ja hävikkiruoka-apu on jatkuvas-
ti kasvava ja monipuolistuva trendi, joka tu-
lee varmasti yhä kasvamaan ja yleistymään 
lähivuosina. Kiitokset tärkeästä työstä kuu-
luvat kaikille ruoka-apua jakaville osastoille 
ruuan alkuperästä riippumatta.

Ruoka-apu.fi vie ruoka-avun kartalle
Kirkkopalvelut ry:n Osallistava Yhteisö -han-
ke avaa tämän vuoden aikana ruoka-apu-
toimijoille ja apua tarvitseville tarkoitetun 
ruoka-apu.fi -sivuston. Sen avulla ruo-
ka-apua jakavat järjestöt voivat tuoda 
toimintansa näkyville helppokäyttöisen kart-
tapalvelun kautta. Myöhemmässä vaiheessa 
järjestöt voivat samalla kätevästi kerätä ti-
lastotietoa annetusta ruoka-avun ja sen saa-
jien määristä. Punainen Risti on Osallistava 
Yhteisö -hankkeessa mukana aiekumppanina 
ja osastojen kannattaakin liittyä palveluun 
mahdollisimman pian.

Heti alkuvaiheessa ruoka-apu.fi -palvelus-
sa voi ilmoittaa, minkälaista apua, missä ja 
milloin on tarjolla. Tämä ei siis rajoitu yksin 
ruoka-apuun, vaan palvelussa on toivottavaa 
kertoa myös muusta ruuanjakotapahtuman 
yhteydessä tarjottavasta avusta. Osaston 
kannattaa vinkata palvelussa esimerkiksi 
terveyspistetoiminnasta, jos sitä toteutetaan 
ruokajakelun yhteydessä. Ruoka-avun mää-
rän ja ruokaa hakeneiden ihmisten määrän 
raportointi ja dokumentointi onnistuu palve-

Ruoka-apu.fi tuo tiedon apua  
tarvitsevan ulottuville

lussa myöhemmin, kun siihen tarvittava lisä-
osa liitetään palveluun.

Jokaisen ruoka-avun parissa toimivan osas-
ton kannattaa liittyä palveluun, oli kyse sit-
ten ylijäämä- tai hävikkiruoasta tai EU:n 
ruoka-avusta. Ruoka-apu.fi on oiva mahdolli-
suus sekä tuoda auttamistyö näkyväksi apua 
tarvitseville että myöhemmässä vaiheessa 
dokumentoida jaetun ruoka-avun määrää. 

Koulutusta tarjolla
Ruoka-apu.fi -sivuston käyttämiseen on 
mahdollisuus saada koulutusta ja ohjeet pal-
velun käyttämisestä tulevat RedNetiin tam-
mikuussa. Palveluun on mahdollista perehtyä 
jo nyt – ole ensimmäisten joukossa ja ilmoit-
taudu tammikuun lopun webinaari- 
koulutukseen! 

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Jari-Pekka Hietsilta, p. 040 191 2697,  
jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi.

RedNet > Ruoka-apu

Leena Koskela

Kaikille avoin koulutus ruoka-apu.fi  
-sivuston käyttöön järjestetään 
webinaarina Skypen välityksellä 
tiistaina 28.1. kello 16.30 – 18.00. 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse:  
jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi.



8

YLEISKOKOUS VAASASSA 2020 

Kesäkuussa Vaasassa järjestettävän 
yleiskokouksen valmistelut ovat 
jo täydessä vauhdissa. Suomen 
Punaisen Ristin jäsenille yleiskokous 
merkitsee mahdollisuutta osallistua 
järjestön päätöksentekoon ja käydä 
keskusteluja arvoista ja valinnoista, 
jotka ohjaavat työtämme ihmisyyden 
puolustamiseksi.

Yleiskokous on Suomen Punaisen Ristin ylin 
päättävä elin. Samalla se on yli tuhat vapaa-
ehtoista yhteen kokoava tapahtuma, joka on 
avoin kaikille jäsenille. 

Äänivaltaisten edustajien lisäksi osastot voi-
vat lähettää yleiskokoukseen myös mui-
ta jäseniä. He saavat osallistua kokoukseen 
ja viikonlopun kaikkeen ohjelmaan, mut-
ta ilman äänioikeutta. Yleiskokous tarjoaa-
kin osastoille hienon tilaisuuden tutustuttaa 
myös nuoria jäseniä muihin aktiiveihin ja jär-
jestön päätöksentekoon.

Tärkeimmät päätökset tehdään yhdessä

Päätöslistalla linjaukset  
vuosille 2021–2023
Yleiskokouksessa päätetään Punaisen Ristin 
strategiasta eli toimintalinjauksesta vuosil-
le 2021–2023. Lisäksi järjestölle valitaan uusi 
puheenjohtaja sekä luottamushenkilöt halli-
tukseen ja valtuustoon.

Toimintalinjaus ohjaa Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten ja työntekijöiden yhteistä työtä 
seuraavien kolmen vuoden ajan. Toimintalin-
jauksen tekemiseen osallistuu satoja ihmisiä 
järjestön kaikilla tasoilla. Kevään järjestökä-
sittelyssä 6.2.–31.3.2020 kaikilla osastoilla on 
mahdollisuus kommentoida toimintalinjausta.

Yleiskokous järjestetään Botniahallissa ja il-
tajuhlaa vietetään Scandic Waskiassa. Yli 
tuhannelle kokousvieraalle on alustavasti va-
rattu myös majoitus Vaasasta. Lisätietoja 
majoituksesta ja muista yksityiskohdista on 
luvassa, kun ilmoittautuminen avataan 6.2. 
Ilmoittautumalla 30.4. mennessä varmistat 
kokouspaikan lisäksi myös yösijan Vaasassa!
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Yleiskokous on avoin kaikille 
jäsenille
Jokaisella osastolla on yksi äänivaltai-
nen edustaja kutakin alkavaa 200 jä-
sentä kohden. Lisäksi jokaisella piirillä 
on yksi edustaja. Äänivaltaiset edus-
tajat valitsee osaston tai piirin hallitus. 

Yleiskokoukseen voi osallistua myös 
ei-äänivaltaisena edustajana, jolloin 
pääsee seuraamaan lähietäisyydeltä 
järjestön päätöksentekoa ja saa osal-
listua kokousviikonlopun kaikkeen oh-
jelmaan.

Mitä seuraavaksi?
Ilmoittautuminen yleiskokoukseen  
alkaa 6.2.2020

Toimintalinjauksen luonnoksen 
järjestökäsittely päättyy 31.3.2020

Aloitteiden jättö hallitukselle  
päättyy 10.4.2020

Ehdokkaiden esittämisaika  
vaalitoimikunnalle päättyy 24.4.2020

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen  
päättyy 30.4.2020

Linus Lindholm

YLEISKOKOUS VAASASSA 2020 
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KOULUTUS

Yksi Punaisen Ristin koulutusjärjes-
telmän keskeisiä kehittämisalueita on 
koulutuksissa, toiminnassa ja tehtä-
vissä kertyneen osaamisen tunnista-
minen ja tunnustaminen.

Tällä hetkellä, uusia ja entisiä koulutussisäl-
töjä kehitettäessä osaamisen tunnistaminen 
ja tunnustaminen huomioidaan muun mu-
assa siten, että määrittelemme selkeästi ja 
konkreettisesti ja tehtävien vaativuuteen pe-
rustuen tavoiteltavat osaamiset ja taidot. 
Samalla luomme pohjaa ja kriteeristöä myös 
digitaalisille osaamismerkeille!

Eivätkö diplomi ja taitopassi enää riitä?
Digitaaliset osaamismerkit ovat laajene-
va ja nykyaikainen tapa tunnustaa ja tuoda 
esiin osaamista, taitoja ja saavutuksia paljon 
monipuolisemmin kuin esimerkiksi paperi-
todistuksilla, hihamerkeillä ja taitopasseil-
la. Digitaalinen osaamismerkki mahdollistaa 
osaamisen esiin tuomisen kätevästi ja hel-
posti verkon ja sosiaalisen median kautta. 
Se voi olla erinomainen mahdollisuus mer-
kin saajalle osoittaa osaamistaan esimerkiksi 
työ- tai opiskelupaikkaa hakiessa.

Merkki koostuu visuaalisesta kuvasta ja sii-
hen liitetyistä metatiedoista. Sellaisia ovat 
esimerkiksi merkin kuvaus, osaamiskriteerit, 
myöntäjän tiedot (kuten Suomen Punainen 

Digitaaliset osaamismerkit 
vapaaehtoistoiminnan tueksi

Risti) sekä merkin voimassaoloaika.  Merk-
kiin on mahdollista liittää myös vastaanotta-
jan omia todisteita osaamisestaan. 

Osaamismerkki on siis tunnustettu eli serti-
fioitu todiste ja se kertoo saajan osaamisen 
lisäksi osaamisen tunnustajasta ja kriteereis-
tä, joilla merkki on myönnetty.

Merkin saaja päättää itse, missä yhteydes-
sä haluaa näyttää ansaitut merkkinsä muil-
le. Digitaaliset osaamismerkit voi kerätä 
niin sanottuun digitaaliseen osaamispassiin, 
jonka kautta niitä on helppo näyttää ja ja-
kaa muille. 

Kouluttajat testaamaan osaamismerkkiä
Ensimmäinen testiryhmämme on koulutta-
japätevyyden omaavat vapaaehtoiset. Ha-
kulinkki osaamismerkin hakemiseen löytyy 
RedNetistä vapaaehtoiskouluttajien ryhmäs-
tä: rednet.punainenristi.fi/node/56893.

Merkkiä testataan helmikuun ajan ja merk-
kiä hakeneet saavat pienen kyselyn liittyen 
merkin sisältöön ja hakuprosessiin. Testa-
ukseen ja saatuun palautteeseen perustuen 
laajennamme osaamismerkkikäytäntöä vuo-
den mittaan myös muihin toimintamuotoihin.
 
Lisätietoja: Koulutussuunnittelija  
Sole Noranta, p. 040 741 8605

Valtakunnalliset kouluttajapäivät  18.-19.1 Varalan Urheiluopisto, 
Tampere

Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus,  
sisältöosa (suomi ja ruotsi)

24.-26.1. 

Valmiuskouluttajien sisältöosat 3.-5.4. Nynäs

EVY-sisältöosa ja täydennyskoulutus 17.-20.9

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 18.-20.9. Oulun piirin alue

Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus, sisältöosa 9.-11.10. 

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 16.-18.10. Nynäs

Kouluttajakoulutus, välineosa 31.10.-1.11. 

Kouluttajakoulutus, sisältöosat 21.-22.11. 

KOULUTTAJAKOULUTUS 2020
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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Opintokeskus Sivis tukee Punaisen Ris-
tin osastojen, piirien ja keskustoimis-
ton koulutusta. Tee omat tunnukset 
Sivisverkkoon, tee suunnitelma koulu-
tuksesta ja voit saada Sivikseltä talou-
dellista tukea jopa 21,50 euroa ope-
tustuntia kohden. 
 
Lue lisää ja hanki omat tunnukset: 
www.ok-sivis.fi/palvelut/opintojaksot.html

Suomen Punaisen Ristin seuraava  
nuorisodelegaattikurssi järjestetään  
22.-27.5.2020 Heinolassa. Kurssille  
voivat hakea sujuvaa englantia puhu-
vat 18-28-vuotiaat nuoret, joilla on  
kokemusta vapaaehtoistoiminnasta.  
Punaisen Ristin vapaaehtoiskokemus  
ja muu kielitaito lasketaan eduksi.
 
Vuodesta 2006 lähtien vuosittain järjestet-
ty englanninkielinen nuorisodelegaattikurs-
si valmistaa osallistujia toimimaan Punaisen 

Muutamista Suomen Punaisen Ristin koulu-
tuksista on jo olemassa opintojaksomallit eli 
esitäytetty sisältökuvaus Sivisverkossa. Tämä 
nopeuttaa ja helpottaa tukituntien hakemista. 

 

Ristin vastuullisissa vapaaehtoistehtävissä 
kotimaassa sekä nuorisodelegaatteina maa-
ilmalla. Koulutus tarjoaa osallistujille vah-
van ymmärryksen kansainvälisestä Punaisen 
Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeestä, va-
paaehtoisuudesta ja nuorten osallistumis-
mahdollisuuksista liikkeen piirissä.
 
Koulutetut nuorisodelegaatit ovat tärkeäs-
sä roolissa Suomen Punaisen Ristin kotimaan 
toiminnassa ja järjestön kehittämisessä. Va-
paaehtoistehtävissään nuorisodelegaatit 
keskittyvät usein vapaaehtoistoiminnan joh-
tamiseen ja organisointiin sekä järjestökehi-
tykseen järjestön eri tasoilla. 

Aktiivisen kotimaan vapaaehtoistoiminnan 
lisäksi nuorisodelegaatit osallistuvat kan-
sainvälisille leireille, koulutuksiin tai muihin 
tapahtumiin sekä voivat hakeutua nuoriso-
delegaattikomennuksille. Maailmalla nuoriso-
delegaattikomennukset keskittyvät yleensä 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kan-
sallisten yhdistysten vapaaehtoistoiminnan 
sekä nuorten osallistumis- ja toimintamah-
dollisuuksien kehittämiseen. 

Haku vuoden 2020 kurssille päättyy
2.3.2020 kello 16. Hakuohjeet löytyvät Red-
Netistä: rednet.punainenristi.fi/node/47868

Lisätietoja: Kansainvälisen avun linjan  
koulutussuunnittelija Hanna Rajala,  
hanna-maria.rajala@punainenristi.fi,  
p. 040 772 0842.

Hei koulutuksen järjestäjä, muistathan että…

Vuoden 2020 nuorisodelegaattikurssin  
haku on nyt käynnissä

K
irsi Ö

versti

KOULUTUS
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Turvallisuutta arkeesi
tarkistuslista iäkkään ja iäkkäiden läheisten avuksi. 

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Piirros Mari Vehkalahti

Kotiympäristössä liikkuminen 
Ovatko päivittäin tarvitsemasi 
käyttöesineet helposti saatavilla? 
Onko asuntosi lattia luistamaton, 
eikä se muodosta liukastumisvaa-
raa?
Onko matoissasi liukuesteet tai 
kulmat suoristavat kulmavahdit? 
Ovatko kulkureitit vapaat tava-
roista? 
Onko sähköjohdot kiinnitetty 
niin, etteivät ne ole kulkuväylällä? 
Onko asunnossasi tukevat talous-
tikkaat? 
Onko eteisessä istuin, jolla istuen 
voit riisua ja pukea jalkineet? 
Ovatko asuntosi kynnykset tar-
peeksi matalat? 
Onko WC-tilassa tarvittavat tuki-
kahvat tai -kaiteet, ja wc-istuimes-
sa tarvittaessa koroke, jotta siitä 
on hyvä nousta ylös?
Onko pesutiloissa riittävät liuku- 
esteet?
Onko saunassa ja pesutiloissa 
tarvittavat tukikahvat ja -kaiteet 
sekä suihkutuoli tai ammeistuin?

Onko sänkysi sopivan korkuinen 
tai sängynlaidassa nousutuki, jotta 
voit nousta siitä helposti ylös? 
Onko käytössäsi olevat apuväli-
neet tarpeeseen sopivat, kunnossa 
ja säännöllisesti huolletut?
Ovatko sisäjalkineesi sopivan ko-
koiset, pitäväpohjaiset ja tukevat?
Onko valaistus asunnossasi riittä-
vä ja valokatkaisimia tarpeeksi? 
Onko sinulla käytössäsi yövalo, jot-
ta näet käydä myös yöllä WC:ssä? 

Toimintakyvyn ylläpitäminen 
Harjoitatko lihasvoimaa ja tasa- 
painoa vähintään 2−3 kertaa 
viikossa? 
Harrastatko reipasta liikuntaa 
vähintään 2,5 tuntia viikossa tai 
rasittavaa liikuntaa vähintään 
1 tunnin ja 15 minuuttia viikossa?
Käytkö säännöllisesti tarkistutta-
massa näkösi? 
Voisitko hyötyä kuulolaitteesta tai 
muista kuulemisen apuvälineistä?
Onko lääkäri tarkistanut lääkityk-
sesi viimeisen vuoden aikana? 

Otatko lääkkeesi oikeina annos-
tuksina ja oikeaan aikaan päivästä? 
Saatko riittävästi proteiinia ja 
D-vitamiinia? 
Otatko huomioon, että alkoholin-
käyttö lisää tapaturmavaaraa? 
Onko kaatumisvaarasi arvioitu?
Käytätkö tarvittaessa lonkkasuo-
jaimia?

Paloturvallisuus 
Onko asuntosi jokaisessa ker-
roksessa vähintään yksi toimiva 
palovaroitin alkavaa 60 neliömet-
riä kohti? 
Onko palovaroittimesi asennettu 
ohjeiden mukaisesti kattoon eikä 
esim. liian lähelle seiniä?
Tarkistatko palovaroittimesi 
toiminnan kerran kuussa? 
Imuroitko palovaroittimien 
ulkopuolelta pölyt ainakin kerran 
vuodessa?
Oletko uusinut asuntosi palo-
varoittimet viimeistään joka 10. 
vuosi?

Ikkunoissa on putoamisen 
estävät ikkunapidikkeet.
Mattojen alla on liukuesteet.
WC:n ja kylpyhuoneen ovessa on 
ulkopuolelta avattava lukko.
Hanat ovat termostaatti- ja 
turvahanoja.
Kylpyhuoneen lattialla ja 
ammeessa on liukuesteet.
Kylpy- ja poreamme 
tyhjennetään aina käytön 
jälkeen ja kylpytynnyri tai -palju 
peitetään.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.
Kodin sähkölaitteiden, kuten 
lamppujen, kunto on tarkistettu 
ja ne ovat turvallisia (niissä on 
CE-merkintä).
Terävät veitset ja puukot sekä 
muut työvälineet säilytetään 
lapsen ulottumattomissa.
Tulen kanssa toimimista, kodin 
sähkölaitteiden sekä veitsien ja 
työkalujen käyttöä harjoitellaan 
yhdessä aikuisen kanssa. 
Lapselle korostetaan uusien 
taitojen harjoittelua vain aikuisen 
läsnä ollessa.

Pihalla
Pihan leikkivälineet, kuten keinut 
ja kiipeilytelineet ovat turvallisia 
ja niiden kunto tarkistetaan sään-
nöllisesti.
Lasten leikkipaikka on suojassa 
liikenteeltä ja auringonpaahteelta.
Lapsi suojataan auringolta 
sopivalla vaatetuksella, ulkoilun 
ajoituksella ja suojavoiteilla.
Lapsella on vaatteet, jotka eivät 
takerru leikkivälineisiin (esim. 
hupussa ei ole nyörejä).
Trampoliinilla hypitään yksi 
kerrallaan ja trampoliinin ympä-
rillä on turvaverkko.
Lapsen kanssa on sovittu missä 
hän saa liikkua ulkoillessaan. 
Lapsi käyttää asianmukaisia suo-
javarusteita kaikissa niitä edel-
lyttävissä lajeissa (esim. luistelu, 
laskettelu, pyöräily, skeittaus).
Pyöräilykypärä riisutaan käytön 
jälkeen ennen leikkeihin siirty-
mistä.
Kylpytynnyri/palju ja muut 
mahdolliset vesiastiat/altaat 
pidetään peitettyinä käytön 
jälkeen.

Turvallisuutta lapsellesi
TARKISTUSLISTA 4–6-VUOTIAAT
Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Kotona
Lapsen ulottuvilta pidetään poissa:
•   lääkkeet ja vitamiinit
•   kemikaalit ja puhdistusaineet
•   tulitikut ja sytyttimet
•   alkoholi ja muut päihteet
•   tupakka, nuuska ja 

 nikotiinikorvaustuotteet
Pesu- ja puhdistusaineet ja muut 
kemikaalit säilytetään alkuperäis-
pakkauksissaan.
Huonekasvit ovat myrkyttömiä.
Sisäportaissa on:
•   liukuesteet
•   kaiteet, joiden puolat ovat 

pystyt ja riittävän tiheässä.
Portaissa liikkumista 
harjoitellaan ja niissä ei juosta 
eikä leikitä.
Jokaisessa kerroksessa on väh-
intään yksi toimiva palovaroitin 
alkavaa 60 neliömetriä kohti. 
Palovaroittimen toimivuus tar-
kistetaan kuukausittain. 
Pistorasiat on turvasuojattu tai 
suojattu tulpilla. 
Sähköjohdot on kiinnitetty 
ja pois lapsen ulottuvilta, ja 
jatkojohdot ovat puhtaana 
pölystä eikä niitä ole kytketty 
peräkkäin. 

Opetelkaa yhdessä havainnoimaan ja 
tunnistamaan vaaranpaikkoja. 

Miettikää turvallisia tapoja toimia 
riski- ja läheltä piti -tilanteissa.

Kylpyhuone ja sauna
Lapsen kylpyveden lämpötila 
tarkistetaan aina ennen kylpyyn 
menoa.
Lasta ei koskaan jätetä 
ammeeseen ilman valvontaa 
ja kylpy- tai poreamme 
tyhjennetään aina kylvyn jälkeen.
Kylpyhuoneen hanat ovat 
termostaatti- ja turvahanoja.
Lattialla ja ammeessa on 
liukuesteet.
WC:n ja kylpyhuoneen ovessa on 
ulkopuolelta avattava lukko.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.

Lelut
Lelujen iänmukainen soveltuvuus 
tarkistetaan. Lapsen leluissa ei ole:
•  pieniä, irtoavia osia
•  naruja tai hihnoja
•  pieniä kuulia tai palloja
•  magneetteja/nappiparistoja.
Lelujen kunto tarkistetaan 
säännöllisesti ja rikkoutuneet 
poistetaan käytöstä.
Lelujen puhtaus tarkistetaan ja ne 
pestään säännöllisesti.

Pihalla
Pihan leikkivälineet, kuten keinut 
ja kiipeilytelineet, ovat turvallisia 
ja niiden kunto tarkistetaan 
säännöllisesti.
Lasten leikkipaikka on suojassa 
liikenteeltä ja auringonpaahteelta. 
Lapsi suojataan auringolta 
sopivalla vaatetuksella, ulkoilun 
ajoituksella 
ja suojavoiteilla.
Lapsella on vaatteet, jotka eivät 
takerru leikkivälineisiin (esim. 
hupussa ei ole nyörejä).
Trampoliinilla hypitään yksi 
kerrallaan ja trampoliinin 
ympärillä on turvaverkko.
Lapsi ei pidä pyöräilykypärää 
päässään kun leikkii 
leikkivälineissä.
Pihan vesiastiat ja -altaat 
tyhjennetään käytön jälkeen: 
lapsi voi hukkua muutamankin 
sentin syvyiseen veteen.
Kylpytynnyri/palju peitetään heti 
käytön jälkeen.
Pihan kasvit ovat myrkyttömiä.
Lasta ja hänen leikkimistään 
valvotaan.

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Makuuhuone ja rattaat
Pinnasängyn pinnat ovat riittävän 
lähellä toisiaan, eikä lapsi saa 
päätään niiden väliin tai pääse  
kiipeämään pois sängystä.
Lastensängyssä on laita. 
Rattaissa käytetään turvavaljaita/-
vöitä.
Lasta ei jätetä valvomatta 
rattaisiin.
Rattaiden jarrut lukitaan aina, 
pieneksikin hetkeksi.

Keittiö
Ruoan ja juoman lämpötila 
varmistetaan ennen syöttämistä.  
Maistamiseen käytetään eri  
lusikkaa karieksen leviämisen   
ehkäisemiseksi. 
Syöttötuoli on tukeva eikä lapsi  
pääse nousemaan siinä seisomaan. 
Lasta pidetään silmällä, kun hän 
istuu syöttötuolissa.  
Kuumat, terävät ja painavat 
esineet sekä myrkylliset 
pesuaineet pidetään lapsen 
ulottumattomissa.
Teräviä esineitä sisältävissä 
laatikoissa on turvasulkimet.
Lieden katkaisimet on suojattu ja 
lapsen kurkottelu liedelle estetty 
esim. liesisuojan avulla.

Turvallisuutta lapsellesi
TARKISTUSLISTA 1–3-VUOTIAAT

Opetelkaa yhdessä havainnoimaan ja 
tunnistamaan vaaranpaikkoja. 

Miettikää turvallisia tapoja toimia 
riski- ja läheltä piti -tilanteissa.

Tämänhetkiset yhteistyömallit kunti-
en ja Punaisen Ristin osastojen välillä 
vaihtelevat paljon eri puolilla Suomea. 
Maakunta- ja soteuudistuksen edetes-
sä on hyvä hetki tehdä Punaisen Ristin 
toimintaa tunnetuksi kunnan virkamie-
hille ja luottamushenkilöille.
 
Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä teh-
dään ratkaisuja siitä, missä toimielimissä ja 
miten järjestöt ovat edustettuina ja miten 
niiden toimintaa tuetaan. Siksi on tärkeää, 
että asioiden valmistelua seurataan tarkkaan 
joka puolella maata. Tässä ja Nytin mennes-
sä painoon uudistusten etenemisen tavasta 
ja aikataulusta ei ollut vielä varmuutta, joten 
ajankohtaisinta tietoa kannattaa käydä kat-
somassa RedNetistä.

Piirit ovat tehneet osastojen kanssa kunta-
kierroksia, joissa tavataan viranomaisia ja 

Vuonna 2020 valtakunnallista Tapatur-
mapäivää vietetään ensimmäisen ker-
ran perjantaina 13.3. Päivän tavoittee-
na on saada ihmiset pohtimaan, millä 
keinoilla ja välineillä jokainen voi vä-
hentää tapaturmien riskiä kotona, töis-
sä ja liikenteessä. 

Osastosi voi osallistua 
Tapaturmapäivään esimerkiksi näin:

• Jakakaa eri ikäisille suunnattuja turval-
lisuuden tarkistuslistoja tapaturmaris-
kien kartoittamiseen. Tarkistuslistojen 
avulla jokainen voi nopeasti kartoittaa 
koti- ja vapaa-ajan turvallisuusriskejä. 
Esimerkiksi ystävätoiminnassa ohjeita ja 
vinkkejä tarkistuslistojen käyttöön löy-
tyy RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/     
node/56442. Tapaturmien ehkäisyma-
teriaalia (tarkistuslistat, Turvallisia Vuo-
sia -opas, Turvallisesti kotona -juliste) voi 
tilata Punaisen Ristin verkkokaupasta:  
punaisenristinkauppa.fi.

• Pitäkää tapaturmainfo tai osastoilta       
tapaturmien ehkäisystä. Ohjeet löyty-
vät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/      
node/56561. 

kuntien luottamushenkilöitä ja niissä käy-
dään keskustelua tulevaisuuden näkymistä 
ja esitellään Punaisen Ristin paikallista toi-
mintaa. Tapaamiset jatkuvat keväällä. Jos 
osastosi on kiinnostunut kuntatapaamisesta, 
kannattaa olla yhteydessä osastokummiin ja 
selvittää, miten kuntakierros omassa piirissä 
toteutetaan.

Keskustoimisto on tehnyt osastojen toimin-
nan kuvaamisen tueksi erilaisia pohjia, joista 
löytyy yleistä tietoa Punaisen Ristin valta-
kunnallisesta toiminnasta. Niihin voi täy-
dentää osastokohtaiset tiedot toiminnan 
esittelyä varten. 

Löydät viestintäpohjat ja tietoa uudistuksen 
etenemisestä RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/52671

• Oiva idea osallistua Tapaturmapäivään 
on järjestää tapahtuma kaatumistapa-
turmien ehkäisemiseksi eri terveyden 
edistämisen toiminnoissa, esimerkik-
si terveyspisteessä. Ohjeet kaatumisris-
kin kartoittamiseen löytyvät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/55140

• Muita välineitä tapaturmien ehkäisyyn 
löytyy osoitteesta tapaturmapaiva.fi. 

Tapaturmapäivän ja Pysy pystyssä -kam-
panjan suunnittelusta ja järjestämisestä 
vastaa tapaturmien ehkäisyverkosto. Punai-
nen Risti koordinoi verkostoa ja vastaa to-
teutuksesta yhteistyössä muiden verkoston 
toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: Terveyden edistämisen  
suunnittelija Saara Aakko, p. 040 480 6973

Osastot tutuiksi kunnille

Tapaturmapäivä 13.3. Turvallisesti kotona

www.kotitapaturma.fi

Arjen viisaat valinnat vähentävät tapaturmia.
Tässä talossa on monia vaaranpaikkoja. Korjaa tilanne ja välty tapaturmilta!

• Katolla ollessa varmistus 
putoamisen varalta.

• Ei tupakointia vuoteessa.

• Lääkkeet, alkoholi ja 
myrkylliset aineet poissa 
lasten ulottuvilta.

• Jokaisessa kerroksessa 
alkavaa 60 neliömetriä 
kohden yksi palovaroitin.

• Vaatteita ei kuivateta 
saunassa.

• Lieden lähelle ei helposti 
syttyvää materiaalia.

• Sähkölaitteiden pistoke on 
irti, kun niitä ei käytetä.

• Palavia kynttilöitä 
valvotaan.

• Sammutusvälineet ovat 
helposti saatavilla ja niiden 
käyttö on opetettu koko 
perheelle.

• Siisteys ja järjestys luovat 
turvallisuutta kodissa. 
Irtomattojen alla on 
liukuesteet.

Miten sinä  
parantaisit tämän 
kodin turvallisuutta?

Turvallisuutta vauvallesi
TARKISTUSLISTA ALLE 1-VUOTIAAT

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Nukkuminen, vaunut ja 
hoitotilanteet
Lapsi nukutetaan selällään kätkyt-
kuoleman riskin vähentämiseksi. 
Pinnasängyn pinnat ovat riittävän 
lähellä toisiaan, eikä lapsi saa pää-
tään niiden väliin tai pääse kiipeä-
mään sängystä.
Pinnasängyn laidat pidetään yl-
häällä ja pinnasängyn pohja las-
ketaan alemmaksi, kun lapsi alkaa 
opetella seisomaan nousua.
Sängyssä tai lastenvaunuissa ei ole 
mitään, mihin lapsi voisi tukehtua 
tai kuristua kääntyessään (esim. 
pehmolelut, tyynyt, narut).
Kantokoppaa/-kassia tai turvakau-
kaloa ei lasketa muualle kuin lat-
tialle.
Ulkona vauvaa nukutettaessa vau-
nut on sijoitettu niin, etteivät ne 
pääse kaatumaan tai vierimään. 
Rattaissa ja vaunuissa käytetään 
turvavaljaita/-vöitä.
Vaunut on sijoitettu ulkona suo-
jaisaan paikkaan varjoon niin, ettei 
niiden sisälämpötila nouse liian 
kuumaksi, ja vaunut suojataan 

ulkona harsolla tai turvaverkol-
la hyönteisten ja muiden eläinten 
vuoksi.
Lasta valvotaan ulkona nukkumi-
sen aikana.
Lasta ei jätetä hetkeksikään yksin 
hoitopöydälle, sohvalle tai muuhun 
paikkaan, jossa on putoamisen vaara.
Hoitopöytä on tukeva ja korkea-
reunainen.
Lasta ei jätetä television ääreen: 
suodattamaton ärsyketulva voi 
vaurioittaa lapsen hermoston ke-
hitystä.
Lasta käsitellään varoen ja hellän 
rauhallisesti, eikä häntä koskaan 
ravistella.

Keittiö
Lapselle tarjottavan ruoan ja juo-
man lämpötila varmistetaan ennen 
syöttämistä. Maistamiseen käyte-
tään eri lusikkaa karieksen leviä-
misen ehkäisemiseksi.
Pikkulapselle tarjotaan ruoka so-
seena tai isoina tankoina tukevassa 
pystyasennossa tukehtumisriskin 
ehkäisemiseksi. 

Syöttötuoli on tukeva, eikä lapsi 
pääse nousemaan siinä seisomaan. 
Lasta pidetään silmällä, kun hän 
istuu syöttötuolissa.
Lasta ei pidetä sylissä, kantorepus-
sa tai -liinassa samaan aikaan, kun 
käsitellään kuumaa juomaa tai ruo-
kaa tai käytetään veitsiä tai saksia.
Keittiön tasoilla olevat kuumat, te-
rävät ja painavat esineet sekä myr-
kylliset pesuaineet pidetään lapsen 
ulottumattomissa.
Keittiön teräviä esineitä sisältävis-
sä laatikoissa on turvasulkimet.
Lieden katkaisimet on suojattu ja 
lapsen kurkottelu liedelle estetty 
esim. liesisuojan avulla.
Lapsi ei pääse kiipeämään keittiön 
pöydälle tai muille tasoille. 

Kylpyhuone ja sauna
Kylpyhuoneen hanat ovat termos-
taatti- ja turvahanoja.
Lapsen kylpyveden lämpötila tar-
kistetaan aina ennen kylpyä.
Lasta ei jätetä koskaan kylpy- tai 
poreammeeseen ilman valvontaa ja 
kylpy- ja poreamme tyhjennetään 
aina kylvyn jälkeen.
Lattialla ja ammeessa on liukues-
teet.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.

Lelut
Lelujen soveltuvuus alle 1-vuoti-
aalle on tarkistettu. 
Lapsen leluissa ei ole:
• pieniä, irtoavia osia
• naruja tai hihnoja
• pieniä kuulia tai palloja
• magneetteja tai nappiparistoja.
Lelujen ja tutin kunto tarkiste-
taan säännöllisesti ja rikkoutuneet 
otetaan pois käytöstä.
Lelujen ja tutin puhtaus tarkiste-
taan ja ne pestään säännöllisesti.

Turvallisia
vuosia

Tietoa tapaturmien ehkäisemiseksi iäkkäille ja heidän läheisilleen

AJANKOHTAISTA
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PUNAISTA RISTIÄ AUTTAMASSA

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Yritysten tuki vapaaehtoisauttamiselle on 
kasvanut viime vuosina. Kasvanut aut-
tamisen halu näkyy erityisesti joulunai-
kaan. Hyvä Joulumieli -keräyksellä autetaan 
vuosittain valtakunnallisesti lähes 28 000 
suomalaisperhettä. Valtakunnallisten yritys-
yhteistyökampanjoiden rinnalle on syntynyt 
erinomaisia paikallisia tapoja kanavoida apua 
Punaisen Ristin kautta. Esimerkiksi vuoden 
takaisen Osuuskauppa Keskimaan Ilo auttaa 
-kampanjan kautta vapaaehtoiset ovat voi-
neet auttaa satoja laitoksissa asuvia ikäihmi-
siä. 

LähiTapiola tukee Keski-Suomen alueel-
la tulipalossa kotinsa ja omaisuutensa 
menettäneitä perheitä
LähiTapiola on Suomen Punaisen Ristin ystä-
vätoiminnan monivuotinen valtakunnallinen 
pääyhteistyökumppani. Lisäksi LähiTapiola 
järjestää yhteistyössä Punaisen Ristin kans-
sa hätäensiapukoulutuksia eli Sankarikoulu-
tuksia. 

Länsi-Suomen piiri on tehnyt paljon yh-
teistyötä myös LähiTapiolan alueyhtiöiden 
kanssa esimerkiksi järjestämällä yhdes-
sä erilaisia tapahtumia. Edellisessä Tässä 
ja Nyt -Lehden numerossa kerroimme Kes-
ki-Suomen LähiTapiolan hankkineen yhteis-
työssä Punaisen Ristin kanssa sydäniskurit 
kaikkiin Keski-Suomen kuntiin. Joulun al-
la LähiTapiola Keski-Suomi halusi paikallise-
na vakuutusyhtiönä ja elämänturvayhtiönä 
auttaa vähävaraisia perheitä Hope ry:n kaut-
ta, asunnottomia Jyväskylän Katulähetyksen 
kautta ja tulipalossa kotinsa menettäneitä 
Punaisen Ristin kautta.

Vapaaehtoiset tukevat järkyttävän tapahtu-
man kohdannutta kuuntelemalla ja keskus-
telemalla. Punainen Risti voi myös järjestää 

Yritykset auttavat Punaista Ristiä auttamaan
kotinsa menettäneille perustarvikkeita ja hä-
tämajoitusta viranomaisten tukena tarpeen 
mukaan.

- Kun tulipalo on vienyt kaiken, elämän pe-
rusasioiden tukeminen on tärkeää. LähiTapi-
olan avulla voimme tukea vapaaehtoisiamme 
tarjoamaan henkistä tukea ja käytännön 
apua. Autamme tulipaloja kohdanneita per-
heitä takaisin kiinni arkeen, sanoo Punaisen 
Ristin Länsi-Suomen piirin toiminnanjohtaja 
Pekka Annala.

Joulukorttien sijasta rahat auttamis-
työhön
Yhä useammat yritykset esimerkiksi auttavat 
mieluummin hädänalaisia, kuin lähettävät 
joulukortteja. Seinäjokelainen Rauhala Yhtiöt 
päätti olla hankkimatta joulumuistamisia ja 
lähettämättä kortteja. Rauhala lahjoitti sääs-
tyneet varat Hyvä Joulumielikeräykseen.

- Rauhala osoitti taas suurta yhteiskunta-
vastuuta ja on mukana mahdollistamassa 
vähävaraisille lapsiperheille joulun ilon, Län-
si-Suomen piirin sosiaalisen hyvinvoinnin 
asiantuntija Susanna Uusi-Pohjola kertoi 
Rauhalassa järjestetyssä tilaisuudessa.

KAK konserni halusi tukea jouluna ystävä-
toimintaa. Jyväskyläläinen KAK konserni ra-
kentuu kahdesta yhtiöstä - Kuljetuspalvelu 
Oy:stä ja Jyvässeudun Sora Oy:stä. Rauha-
lan tapaan KAK konserni lahjoitti joululahja-
rahat Punaisen Ristin auttamistyöhön. 

- KAK konsernin tuella voimme kouluttaa uu-
sia ystäviä yksinäisten tueksi ja järjestää 
virkistystä nykyisille vapaaehtoisillemme Su-
sanna Uusi-Pohjola iloitsi.

Teksti: Tero Hintsa.

Tulipalo kotona on yksi pahimmista
asioista, mitä kuvitella saattaa. Punai-
sen Ristin vapaaehtoiset auttavat tuli-
paloissa kotinsa menettäneitä.
Kuva: Heikki Väätämöinen.
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LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Salibandyseura Seinäjoen Peliveljet (SPV) 
pisti pystyyn tärkeän kampanjan ja haastaa 
ihmisiä luovuttamaan verta seuraavan kah-
den kuukauden aikana.

SPV edustusjoukkueen hyökkääjä Mikko 
Kohonen sai MM-kisavuonna 2006 vaikean 
reisivaltimovamman ja menetti runsaas-
ti verta. Maajoukkuepelaaja oli vähällä myös 
menettää jalkansa. Jalkaan tuli paha täl-

Jalkatällistä seurannut sisäinen verenvuoto 
pysäytti Mikko Kohosen – nyt hän kannustaa 
luovuttamaan verta

MIKKO KOHONEN  - VALKOISESTA PUNAISEKSI

li pelissä maalintekotilanteessa. Tilanteen 
vakavuutta ei pelaaja itsekään osannut ym-
märtää.

– En tajunnut aluksi, miten pahasta oli ky-
se, vaan pelasin pelin loppuun asti. Pelin jäl-
keen oli huono olo. Seuraavana päivänä kun 
en enää pysynyt pystyssä ja alkoi mennä ta-
ju, läheiset pakottivat lääkäriin.

Valmentaja Tommy Koponen sekä hyökkääjät Mikko Kohonen ja Sami Koski kävivät Veripalvelulla avaamassa
#Elämänvirtaa -Kampanjan. SPV on Seinäjoen suurimpia urheiluseuroja, joka pitää sisällään yli 25 joukkuetta ja
yli 600 harrastajaa. Kuva: Petra Anttila, SPV.
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MIKKO KOHONEN  - VALKOISESTA PUNAISEKSI

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Lääkäristä mentiinkin kovaa vauhtia ambu-
lanssilla keskussairaalaan. Verenhukka oli 
suuri ja aika monta pussia verta tarvittiin. 
Leikkaus pelasti miehen ja jalan.

– Jalan reisivaltimo oli vaurioitunut. Jalka oli 
vuotanut sisäisesti verta koko ajan. Siinä oli 
iso riski, että jalka menee kuolioon, kertoo 
Kohonen.

Neljä kuukautta myöhemmin hän pelasi MM-
hopeaa voittaneessa Suomen maajoukku-
eessa.

Tapahtumat havahduttivat Kohosen veren-
luovutuksen tärkeydestä.

Valkoisesta punaiseksi
SPV haluaa nyt kannustaa verenluovutta-
jaksi. Joukkue haastaa kaikki mukaan #Elä-
mänvirtaa-kampanjaan. Kampanja näkyy 
SPV:n kotiotteluissa. Punaiset pelipaidat ovat 
kalvenneet valkoisiksi. Valkoisissa paidoissa 
pelataan niin kauan kunnes verenluovutus-
määrä on riittävä.

– Paita on jälleen punainen, kun kampanjan 
tavoite, 3000 verenluovuttajaa, on saavutet-
tu, sanoo SPV:n päävalmentaja Tommy Ko-
ponen.

Seuran ideologiaan kuuluu tehdä myös hy-
väntekeväisyyttä. On autettu lapsia Roma-
niassa, ulkoilutettu vanhuksia ja käyty myös 
haravoimassa sekä auttamassa joulusiivouk-
sessa ihmisten kotona.

– Ollaan seurassa yritetty koko ajan poh-
tia arvojamme. Yritetään kannustaa ihmisiä 
tekemään hyviä tekoja ja yritetään itse ol-
la esimerkkejä myös hyvässä, tiivistää Mik-
ko Kohonen.

Luovuttajia tarvitaan

– Kovasti odotetaan uusia luovuttajia ja sel-
laisiakin, joilla on ollut taukoa luovuttami-
sessa, vihjaa Seinäjoen veripalvelutoimiston 
alue-esimies Anu Keisala.

Verenluovuttajien toivotaan mainitsevan 
kampanjatunnuksen #Elämänvirtaa luovu-
tuksen yhteydessä. Kaikki luovutuspaikat 
löytyvät Veripalvelun nettisivuilta. Helmikuun 
loppuun kestävässä kampanjassa ovat mu-
kana myös Veripalvelu ja Caruna.

Teksti: Elina Niemistö, YLE.

Artikkeli on julkaistu Yle Uutisten
nettisivuilla. 

”Yritetään itse olla esimerkkejä myös hyvässä” SPV:n 
hyökkääjä Mikko Kohonen hehkuttaa #Elämänvirtaa -
Kampanjaa. Kuva: Petra Anttila, SPV.
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HUOMIONOSOITUS AURINKORANNIKOLLA

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kris-
tiina Kumpula myönsi jyväskyläläisel-
le Mikko Kangasmetsälle valtakunnallisen 
Ensiavun huomionosoituksen. Huomionosoi-
tus luovutettiin Kangasmetsälle Vapaaehtois-
ten Pelastuspalvelun (Vapepa) Keski-Suomen 
maakuntatoimikunnan kokouksen yhteydes-
sä. 

Palloa hakiessa pimeni
Fuengirolan beachillä käytiin leppoisaa len-
topallo-ottelua. Harrasteporukassa lento-
palloileva Markku Suomela valmistautui 
syöttövuoroonsa.

- Menin hakemaan palloa hiukan kauempaa 
hiekalta. Otin pallon käteen ja heitin. Silloin 
vasen jalka petti, Suomela muistelee tapah-
tumaa.

Seurasi pimeys, jonka aikana Suomela kuuli 
vaimonsa äänen. Sydänkohtauksesta oli ku-
lunut kolme päivää ja Suomela oli tehohoi-
dossa sairaalassa Espanjassa. 

Ensiavun huomionosoitus aurinkorannikolla 
lentopallo-ottelussa sydänpysähdyksessä 
auttaneelle

- Vaimoni pyysi minua puristamaan kättän-
sä, jos kuulen hänen äänensä. Puristin niin 
kovaa kuin siinä tilanteessa pystyin, Suo-
mela kertoi kokemuksestaan Vapepan maa-
kuntatoimikunnan kokouksen yhteydessä 
järjestetyssä tilaisuudessa.

Esimerkillistä ensiapua
Suomen Punaisen Ristin kunnialaatta ja kun-
niakirja voidaan myöntää tunnustukseksi an-
sioituneesta ensiavun annosta tai hengen 
pelastamisesta. Suomelan hengen pelasta-
nut apu löytyi läheltä. Samassa joukkuees-
sa pelannut Mikko Kangasmetsä ei aikaillut, 
vaan aloitti ensiavun antamisen ja elvytys-
toimien johtamisen välittömästi. 

- Olin hiljattain osallistunut työpaikalla en-
siapukoulutukseen ja päivittänyt elvytys-
osaamiseni, Kangasmetsä totesi. Autoimme 
Markkua yli puoli tuntia ennen ambulanssin 
saapumista. 

Ensihoitajat ja espanjalaissairaalan henkilö-
kunta olivat myöhemmin kertoneet Suome-
lalle, ettei tämä olisi selvinnyt ilman nopeasti 
ja osaavasti aloitettua ensiapua. Espanjassa 
asuva Suomela matkusti Jyväskylään varta 
vasten huomionosoituksen jakotilaisuuteen.

- Toimitin jo aiemmin auttajilleni konjakki-
pullot. Mikko on kuitenkin ansainnut mitalin 
ja halusin tulla paikanpäälle todistamaan sen 
luovuttamista, Suomela painotti.

Teksti: Tero Hintsa.

Markku Suomela (vas) ja Mikko Kangasmetsä (oik) 
huomionosoituksen myöntämistilaisuudessa.
Kuva: Tero Hintsa.
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ARVOKAS VANHUUS

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Arvokkaaseen vanhuuteen voi kuulua vaikkapa ulkoilua. Se ei ole itsestäänselvää. Karstulan 
osaston ulkoiluystävät haluavat osaltaan varmistaa, että mahdollisimman moni vanhus pää-
see ulkoilemaan. Karstulan vanhusneuvosto muisti vapaaehtoistyötä ojentamalla tekijöille Ar-
vokas vanhuus -kunniakirjan.

– Olen onnellinen porukan puolesta. Kaikki ovat valtavan sitoutuneita tähän. Käymme ulkoi-
luttamassa vanhuksia joka toinen viikko. Viime kerralla oli 16 vanhusta kolmelta osastolta. 
Henkilökunta pukee vanhukset ja me vapaaehtoiset viemme heidät ulkoilemaan, esitteli
Elina Rissanen toimintaa.

Toiminta on alkanut nelisen vuotta sitten ja vanhuksia viedään ulkoilemaan kuntoutustoimin-
nan yksiköstä, Mäntyrannasta ja Uusjokelasta.

– Moni muukin taho tekee vapaaehtoistyötä. Jokainen joka auttaa, tekee arvokasta työtä, ko-
rosti Leena Malmi vanhusneuvoston puolesta ojentaessaan huomionosoitusta.

Karstulassa myönnettiin Arvokas vanhuus -maininta jo viidennen kerran.

Kunnanjohtaja Pekka Kanervio harmitteli, että ihmisistä on puheissa tullut menoeriä.

– Ihmisistä puhutaan erisuuruisina menoerinä ja kustannuksina. Olemme samanlaisia kus-
tannuseriä, ei kukaan ole erilainen. Keskustelu koskee myös vanhuksia, samalla ruvetaan pu-
humaan priorisoinnista. Sivistyneessä yhteiskunnassa ei puhuta noin.

Karstulassa olivat koolla ihmiset, eivät menoerät
Arvokas vanhuus: Huomionosoitus SPR:n ulkoiluystäville.

Karstulan ulkoiluystäville luovutettiin Arvokas vanhuus -kunniakirja.
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ARVOKAS VANHUUS

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Sotainvalidien sairaskotia pyörittävän Keski-Suomen Sairaskotisäätiön toimitusjohtaja Eino 
Nissinen kertoi kokemuksiaan 100-vuotiaan henkisestä vireydestä. Hän kannusti pitämään 
huolta omasta vireydestään ja toimintakyvystään.

– Se on varautumista vanhuuteen.

Hän huomautti tutkimustuloksesta, jonka mukaan sotainvalidit ovat keskimäärin terveempiä 
kuin muut ikäisensä.

– Uskon sen johtuvan siitä, että heidän terveyttään ja toimintakykyään on seurattu säännölli-
sesti, arvioi Eino Nissinen.

– On olemassa monia pieniä asioita, joilla voi testata itseään kotonakin. Kun tulokset kuukau-
den päästä ovat parantuneet, se kannustaa, hän totesi.

Perusturvaliikelaitos Saarikan johtaja Mikael Palola kertoi Saarikan haluavan huolehtia koko 
alueen ihmisten palveluista. Hän huomautti, että yksittäinen ihminen voi varautua vanhuu-
teen vaikkapa pitämällä yhteyttä sukulaisiin ja ystäviin.

– Työssäkäyvä voi ajatella iltaisin ja viikonloppuisin, että olisi kivaa olla ihan yksin. Jos ihmis-
suhteita on vain töissä, töiden päättymisen jälkeen ei olekaan verkostoa ympärillä.

– Saarikan alueen ihmiset kokevat itsensä yksinäisemmiksi kuin helsinkiläiset, huomautti Pa-
lola huolestuttavina pitämistään tutkimustuloksista.

Karstulan palvelut kiinnostivat kuulijoita
– Karstulassa ei tarvitse olla huolissaan. Palveluita järjestetään, vaikka haasteita on. Tavoit-
teena on edelleen, että ihmisillä on hyvät palvelut hyvin saavutettavissa.

Palola myönsi, että kun rahat hupenevat, on mietittävä, mitkä ovat ensisijaisia säilytettäviä 
palveluja Karstulassa.

Saarikka käyttää palveluiden tarjoamiseen reilut 70 miljoonaa euroa, siitä Karstula maksaa 
noin 16 miljoonaa euroa.

– Ikäihmisiä koskevat lähes kaikki Saarikan palvelut.

Asumispalveluita puolestaan pyritään tarjoamaan toimintakyvyn mukaan.

– Vastaanottopalveluiden osalta Karstulassa tulee säilymään lääkärin ajanvarauspalvelut ja 
laboratorion näytteenotot.

Hän arvioi, että toimiva ajanvarausjärjestelmä voisi tarjota paremmat palvelut kuin lääkäri-
päivystys.

Saarikan akuutti- ja kuntoutusosastot sijaitsevat Saarijärvellä ja Karstulassa.

– Muualla osastot kootaan yhteen. Tavoitteena on estää, että osastot eivät mene Äänekoskel-
le tai Jyväskylään.

– Tarkoituksena on tarjota ne palvelut lähellä, joita tarvitaan päivittäin tai paljon, samoin lap-
siperheiden palvelut, perusteli Mikael Palola Saarikan toimintaa.

Teksti: Ilkka Salonen (Viispiikkinen).
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Vapaaehtoisten kiitosillassa muisteltiin Kau-
havan vastaanottokeskuksen vaiheita ja 

kiitettiin vapaaehtoisia. Kuva: Anne Pälve.

Kiitos-ilta vapaaehtoisille Kauhavan 
vastaanottokeskuksessa
Kauhavan vastaanottokeskuksessa järjestet-
tiin 23.10.2019 vapaaehtoisille Kiitos-ilta, jo-
hon osallistui reilu 30 henkeä. Osa heistä oli 
ollut paikalla jo heti ensimmäisenä päivänä, 
kun turvapaikanhakijoita tuli Kauhavalle.

Kauhavan vastaanottokeskus avattiin syys-
kuussa 2015. Vapaaehtoiset olivat korvaa-
maton apu niinä lukuisina työntäyteisinä 
päivinä, joita koettiin varsinkin vastaanotto-
keskuksen perustamisen alkuvaiheissa. Moni 
antoi pyyteettömästi aikaansa eikä työtun-
teja laskettu, kun turvapaikanhakijoille pi-
ti saada järjestettyä majoitus ja arki uudessa 
maassa.

Vastaanottokeskus sulkeutui virallises-
ti vuoden 2019 lopussa. Oli tärkeää ennen 
sitä koota vapaaehtoiset yhteen muistele-
maan näitä neljää vuotta, joiden aikana jo-
kainen sai kokea uusia asioita ja tunteiden 
kirjoa ilosta suruun, vastoinkäymisistä on-
nistumisiin. Nämä kokemukset ovat olleet 
opettavaisia ja jäävät varmasti ikuisesti mie-
leen. Kuten eräs vapaaehtoisista sanoi ”välil-
lä asiat näyttivät mahdottomilta, mutta silti 
eteenpäin mentiin eikä periksi annettu”.

Länsi-Suomen piiri haluaa kiittää kaikkia mu-
kana olleita vapaaehtoisia panoksestanne 
Kauhavan vastaanottokeskuksessa kirjailija 
Juha Itkosen sanoin:

”Aika on arvokasta. Kaunis ajatus on arvo-
kas. Vapaaehtoistyötä tekevä lahjoittaa mo-
lemmat: sekä palasen aikaansa että oman 
ajatuksensa. Ajatuksesta versoo teko, joka 
muuttaa maailmaa, ehkä vain aavistuksen 
mutta kuitenkin.

Mutta ennen tekoa on ajatus. Että minä ha-
luan tehdä jotain jonkun toisen hyväksi. Että 
se on hyväksi minulle itsellenikin, tuo minut 
lähemmäksi muita. Että minä haluan tämän 
kokemuksen, teen jotain, vaikka sitten muka 
kuinka pientä ja vähäpätöistä. En enää vii-
vyttele.

Hyvä vapaaehtoinen, kiitos sinulle täs-
tä ajatuksesta. Kiitos, että olet ajatellut sen 
ensimmäisen kerran ja ajattelet yhä uudes-
taan. Se on ajatus, joka tekee maailmasta 
paremman.”

Teksti: Anne Pälve.

Ohjaaja Marita Lepistön ilta oli tunteikas.
Kuva: Anne Pälve.
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Muistoja Kauhavan vastaanottokeskuksesta
Vastaanottokeskuksen vaiheet perustamisesta sulkemiseen
Kauhavan vastaanottokeskus suljettiin nel-
jän ja puolen toiminnantäyteisen vuoden 
jälkeen. Suuri vastaanottokeskus on tar-
jonnut suojaa ja puitteet elämälle tuhansil-
le turvapaikanhakijoille, jotka ovat joutuneet 
jättämään kotimaansa ja etsimään rauhal-
lista paikkaa, jossa tavoitella aurinkoista 
tulevaisuutta. Perustamisesta lähtien vas-
taanottokeskuksella työskennelleet vastaa-
va sosiaaliohjaaja Satu Skinnari-Luoma 
ja ohjaaja Marita Lepistö muistelevat nyt 
keskuksen vaiheita ja sen seinien suojissa 
elettyä värikästä elämää.

Kauhavan vastaanottokeskus perustettiin 
Suomen ilmavoimien entisen lentosotakoulun 
varuskunta-alueen tiloihin. Vastaanottokes-
kuksessa majoittui samanaikaisesti enimmil-
lään 372 henkilöä, mutta varuskunta-alueen 
majoituskapasiteetti olisi ollut huomattavas-

ti suurempikin. Vastaanottokeskuksessa oli-
kin erityistä se, että varuskunta-alueelle olisi 
voinut majoittaa suuria ihmisjoukkoja. Kai-
ken kaikkiaan vastaanottokeskus on tarjon-
nut turvapaikan toimintansa aikana yli 2000 
turvapaikanhakijalle. 

Työ vastaanottokeskuksessa on ollut intensii-
vistä ja Kauhavan vastaanottokeskuksella on 
työskennellyt samanaikaisesti enimmillään 
25 henkilöä. Työporukka on kokenut muu-
toksia – osa on jäänyt ja osa lähtenyt. Kai-
ken kaikkiaan vastaanottokeskuksessa ehti 
työskennellä yhteensä 62 työntekijää, joiden 
lisäksi Kauhavan vastaanottokeskuksella on 
työskennellyt runsaasti vapaaehtoisia, joista 
oli korvaamaton apu etenkin vastaanottokes-
kuksen perustamisvaiheessa. Ajan kulues-
sa vapaaehtoisten määrä vähentyi, mutta he 
säilyivät tärkeänä osana vastaanottokeskuk-

Lapsia Kauhavan vastaanottokeskuksessa opiskelemassa suomen kieltä syksyllä 2015. Kuva: Katja Naukkarinen.
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sen toimintaa. Kauhavan vastaanottokeskuk-
sen johtajan virassa on toiminut Ilkka Peura 
2015-2016, Juha Mäki-Rajala 2016-2018 ja 
viimeisenä Ari Kokko 2018-2019. 

Vastaanottokeskus perustetaan
Kauhavan vastaanottokeskuksen virallinen 
perustamispäivä oli 28.9.2015. Toimeenpano 
tuli yllättäen ja vastaanottokeskus pystytet-
tiin melkoisella tohinalla hieman alle kymme-
nen työntekijän ja ahkerien vapaaehtoisten 
toimesta. Vastaanottokeskuksen ensimmäi-
set asukkaat olivat jo paikalla odottamassa, 
ja bussit toivat ensimmäisten päivien aikana 
jatkuvasti lisää väkeä. Kaikki oli rakennetta-
va lähes tyhjästä ja esimerkiksi toimistotar-
vikkeina oli aluksi kutakuinkin pelkät pahvit 
ja tussit. 

Aluksi maahanmuuttotyö oli monille aivan 
uutta, mutta ajan kuluessa asiat alkoivat sel-
vitä ja toimintamallit hioutua. Päivät venyi-
vät väkisinkin pitkiksi, mutta alkuinnostus 
ja tahto auttaa antoivat tarvittavan tar-
mon pärjätä alkuvaiheen kuohunnan kans-
sa. Turvapaikanhakijat merkattiin rekisteriin 
ja heille annettiin punkat ja pian oltiinkin jo 
opettelemassa avustushakemusten tekemis-
tä Maahanmuuttovirastolle. Kiirettä piti ja 
työtä riitti enemmän kuin ehti hoitaa.

– Alussa sai olla koko ajan hakemassa au-
tolla kaikenlaista tavaraa vastaanottokes-
kukseen, sillä varuskunta-alueella ei ollut 
valmiina kerta kaikkiaan juuri mitään. Eräs 
tavara, jota sai säkkikaupalla hakea oli vai-
pat, sillä turvapaikanhakijoiden mukana oli 
paljon pieniä lapsia, muistelee Lepistö. 
Vähän myöhemmin vastaanottokeskukseen 
saatiin muun muassa autot ja tietokoneet, 
jonka lisäksi keskuksen ensimmäinen johta-
ja aloitti virassaan. Työvuoroihin ynnä mui-
hin asioihin tuli järjestystä. 

Kuohut tasoittuvat
Vähitellen vastaanottokeskuksen arki alkoi 
huomaamatta rauhoittua siten, että talven 
jälkeen vastaanottokeskuksen kiireinen arki 
luisti hyvin omilla raiteillaan.
– Alku oli sellaista hurmoksellista. Vastaan-
ottokeskuksen asukkaat olivat toiveikkaita ja 
innoissaan tulevaisuudesta. Linnut laulelivat 
ja elämä hymyili, kertoo Skinnari-Luoma.

Asukkaiden oleskeluajat alkoivat kuitenkin 
pitkittymään ja Kauhavan vastaanottokes-
kuksen postiin tuli kielteisiä oleskelulupapää-
töksiä. Mieliin hiipi epävarmuus ja ahdistus. 
Onneksi asukkaat alkoivat saada myös 
myönteisiä päätöksiä, jotka valoivat toivoa ja 
valoa niin vastaanottokeskuksen asukkaisiin 
kuin työntekijöihinkin.
– Ensimmäiset myönteiset päätökset ovat ol-
leet hienoja, kun ensin oli tullut kielteisiä ja 
määräajat olivat pitkittyneet. Ne ovat olleet 
tämän työn tähtihetkiä asiakkaiden puolelta, 
muistelee Skinnari-Luoma.

Molemmat ohjaajat kokevat, että Kauha-
van vastaanottokeskuksen taivaalle kertyi 
keskuksen elinkaaren keskivaiheilla enem-
män synkkiä pilviä. Asukasmäärä vastaan-
ottokeskuksessa pysyi noin 300:n henkilön 
lähettyvillä. Kun viikot vaihtuvat kuukau-
siksi ja kokonainen vuosi vierähtää ohitse 
ilman varmaa tietoa tulevaisuudesta, ongel-
mia väistämättä nousee. Kielteiset päätökset 
aiheuttivat epätoivoa vastaanottokeskuksen 
asukkaiden keskuudessa, ja pitkään jatkunut 
ihmisten toimettomuus sai jotkut asukkaista 
ahdistumaan ja masentumaan. Aikuiset ha-
luaisivat elää elämää, käydä koulua ja tehdä 
töitä, mutta työtoiminnasta huolimatta vas-
taanottokeskuksessa on helppoa vajota toi-
mettomuuteen. 
– Koko keskuksen yleistunnelma oli alun 
innostukseen verrattuna synkempi, ja 
asukkaiden ongelmat vaikuttivat myös työn-
tekijöiden hyväntuulisuuteen, toteaa Skinna-
ri-Luoma. 

Vastaanottokeskuksen loppuvaiheet ovat ol-
leet ohjaajien mielestä tasaisia ja rauhalli-
sempia. On vähän harmillistakin, että keskus 
lakkautetaan nyt kun arki sujuu hyvin ja toi-
minta on saatu rullaamaan. Viimeiseksi jää-
neen johtajan Ari Kokon kaudella isommat 
muutokset olivat jo takana. Esimerkiksi vas-
taanottokeskuksen toimistokin oli ehdit-
ty muuttaa neljä kertaa uuteen tilaan neljän 
vuoden aikana. Asukkaita oli viimeisenä vuo-
tena vähemmän ja lopettamispäätöksen tul-
tua uusia ei juuri tullut.
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Värikästä arkea ja tunteiden
vuoristorataa 
Vastaanottokeskuksessa työskennelles-
sä pääsee näkemään koko ihmisen elämän-
kaaren. Ihmisten auttaminen saattoi luoda 
vahvojakin siteitä asukkaiden ja ohjaajien 
välille.
– Suurimpia ilon ja riemun hetkiä ovat olleet 
perheisiin syntyneet lapset. Olin erään asuk-
kaan sektiossa tukena, kun hän sai tyttölap-
sen. Hän ei ollut ehkä läheisempi kuin muut, 
mutta jokin meitä yhdisti ja hän toi joka pai-
kassa esille sitä, kuinka kiitollinen hän oli, 
kertoo Lepistö. Elämänkaaren toiseen pää-
hän kuuluu toisaalta myös kuolema, ja vas-
taanottokeskuksen asukkaita on täytynyt 
hyvästellä ja päästää viimeiselle matkalleen. 

Ohjaajat saivat työssään runsaasti iloa ja 
voimaa lapsista. Lasten kanssa löytyi yh-
teinen sävel helposti, vaikkei yhteistä kiel-
tä ollutkaan. Heidän avoimuus, uteliaisuus ja 
reippaus oli yllättävää ja toivoa antavaa. Kai-
kesta kokemastaan huolimatta lapset olivat 
iloisia päästessään kouluun ja tuntuivat sel-
vinneen yllättävän hyvin, vaikka joutuivatkin 
pakolaisina matkustamaan kauas Euroop-
paan. Lapsille ja nuorille järjestettiin monen-
laista ohjelmaa, joista lämpöisinä muistoina 
mieleen ovat tallentuneet retket Merenkur-
kun maailmanperintökohteeseen, talven 
lumoa pirskahtelevat laskiaisriehat ja seik-
kailurata, jonka Ilmajoelta tullut ryhmä kävi 
lapsille rakentamassa.

Tapahtumia on riittänyt myös muillekin kuin 
lapsille.
– Viime kesänä vastaanottokeskuksen vä-
ki kokoontui yhteiselle piknikille rakennusten 
eteen nurmikolle. Asukkaat tekivät itse pal-
jon ruokaa ja vapaaehtoiset olivat mukana. 
Se oli tosi onnistunut ja kiva tapahtuma, to-
teaa Lepistö hyväntuulisesti. 

Kauhavan vastaanottokeskuksessa on koettu 
myös monia onnellisia kohtaamisia. Vuoden 
2015 loppupuolella vastaanottokeskukseen 
saapui vanha nainen perhettä mukanaan. 
Perheen saapumisen jälkeen Kauhavaan tu-
li puhelu, jossa kerrottiin, että perheen tytär 
olikin Suomessa. Tämä oli suuri yllätys, sillä 
perhe oli ollut hajallaan melkein kymmenen 
vuotta. Tiedon saatuaan tytär tulikin hake-
maan perhettään, jolloin tyttärensä nähdes-
sään perheen äiti pyörtyi liikutuksesta, josta 

hän kuitenkin tokeni nopeasti. Perheen yh-
distäminen on tallentunut muistoihin onnelli-
sena hetkenä.
– Oli koskettavaa, miten he lähtivät yhdes-
sä kohti pohjoista autollaan, muistelee Skin-
nari-Luoma.

Vastaanottokeskuksen asukkaat 
Vastaanottokeskuksen kautta ovat kulkeneet 
monenlaiset erilaiset ihmiset erilaisine ko-
kemuksineen ja ainutkertaisine tarinoineen. 
Kaikilla oli kuitenkin päivittäin mielessä, et-
tä saavatko he turvapaikan. Se tuntui mie-
tityttävän jatkuvasti, ja kielteiset päätökset 
levittivät asukkaiden keskuuteen ahdistus-
ta ja masennusta. Tulevaisuuteen suhtau-
duttiin varovaisen toiveikkaasti, mutta sitä 
ei oikein uskallettu suunnitella, koska turva-
paikan saaminen on epävarmaa. Monet eivät 
esimerkiksi opetelleet suomen kieltä ennen 
kuin tiesivät, että he saavat oleskeluluvan. 

Kokemukset turvapaikanhakijoiden kanssa 
työskentelemisestä saivat ohjaajat mietteli-
äiksi. 
– Se saa aika nöyräksi, että olen voinut kas-
vaa sivistysvaltiossa, jossa kaikki on aina ol-
lut periaatteessa hyvin. Siitä ei aina muista 
olla kiitollinen, pohtii Lepistö. 
Suomessa koulunkäyntiin on ollut mahdolli-
suus ja sota ei ole koskaan runnellut arkea 
kauheuksillaan ohjaajien elinaikana. Myös 
turvapaikanhakijat haluavat ihan samoja asi-
oita kuin muutkin. 
– Heillä on toki erilainen kulttuuri ja erilaiset 
lähtökohdat. He eivät ole välttämättä saa-
neet käydä koulua, mutta ihan tavallisia ih-
misiä he ovat, ei sen kummempia, Lepistö 
jatkaa.
Monet eivät tätä tunnu muistavan.  

Kiitokset työntekijöille ja
vapaaehtoisille
Ohjaajat ovat todella kiitollisia vastaanotto-
keskuksen henkilökunnan persoonallisesta 
porukasta ja hyvästä hengestä. Kahvipöy-
dässä on saanut nauraa niin että vatsaan 
sattuu, kun huumori on kukkinut eloisas-
ti. Toisaalta kahvipöydästä on aina löytynyt 
kuunteleva korvapari, jolle on voinut pu-
hua vakavistakin asioista ja tuen saamiseen 
on voinut aina luottaa. Tuki on ollut tärke-
ää myös siksi, että ulkopuoleltakin on tul-
lut paineita vastaanottokeskusta kohtaan. 
Työntekijöiden tuttavapiireistäkään ei ole ai-
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Toiminnanjohtaja Pekka Annala luovutti LSK Business Parkin toimitusjohtaja Juha Jokelaiselle Ennakkoluuloton
edelläkävijä -huomionosoituksen Kauhavan vastaanottokeskuksessa maaliskuussa 2018.
Vasemmalla keskuksen johtaja Ari Kokko. Kuva: Tero Hintsa.

na löytynyt ymmärrystä, vaan ennakkoluu-
lot ovat tulleet ihmisten väliin synnyttäen 
kavalasti kitkaa ja konflikteja. Työ vastaan-
ottokeskuksessa on palkitsevaa ja mielen-
kiintoista, mutta myös raskasta. 
– Vastaanottokeskuksen työyhteisö on ollut 
paras missä olen ollut, ja ilman niin hyvää 
porukkaa ei maahanmuuttotyötä olisi jaksa-
nut niin hyvin, kiittelee Skinnari-Luoma. 

Ohjaajat haluavat kiittää vuolaasti myös va-
paaehtoisia yhteistyöstä, jotka ovat tehneet 
todella paljon töitä. He ovat vieneet lapsia 
esimerkiksi uimaan ja auttaneet perheitä. 
Perheiden tukena oleminen on ollut tosi ar-
vokasta työtä ja vapaaehtoiset ovat tehneet 
yhdessä asukkaiden kanssa asioita, joita 
työntekijät eivät olisi ehtineet tehdä, kuten 
opettaa suomen kieltä. Lisäksi erityiskiitok-
sensa saavat vastaanottokeskuksen vartijat. 
Heidän kanssa vastaanottokeskuksen vä-
ki teki paljon yhteistyötä ja he olivat aina tu-
kena ja turvana. Vartijat ovat olleet loistavia 
ihmisiä ja ystäviä, joista on jäänyt ohjaajille 
hyvät ja lämpöiset muistot. 

Katse kääntyy tulevaisuuteen
Lopullisesti Kauhavan vastaanottokeskus sul-
jettiin 31.12.2019. Kuten vuoden 2015 suuri 
turvapaikanhakijoiden aalto pääsi osoitta-
maan, on tulevaisuuden ennustaminen vai-
keaa. Jos suurille ihmismäärille turvan ja 
suojan antamiseen tarve ilmenee, on Kau-
havan varuskunta-alue kapasiteettinsa puo-
lesta majoittamiseen ideaali. Se on kuitenkin 
varmaa, että mikäli Kauhavalle perustettai-
siin vastaanottokeskus uudestaan, niin aut-
tamisenhalu ei ole minnekään hävinnyt. 
Ohjaajat kertovat, että toiminnassa mukana 
oleminen kyllä kiinnostaisi tulevaisuudessa-
kin. Lepistö tosin kokee, että ikänsä puolesta 
hän voisi kenties tehdä suunnittelutehtäviä 
varsinaisen arjen pyörittämisen sijaan, mi-
käli vastaanottokeskuksen elämä häntä vie-
lä kutsuisi.  

Teksti: Petteri Särmälä.
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Tarkkailijasta osaajaksi

Psykososiaalisen tuen hälytysryhmä oli mukana Hela19-harjoituksessa. Lahja Halla-aho ja Eija Pippola 
kirjaamassa ylös sosiaaliviranomaisen antamia ohjeita. Kuva: Jouko Liikanen.

Meistä järjestöjen vapaaehtoisista on moneen. Seisomme keräyslipas kädessä kaupan edes-
sä, leikimme Nalle-sairaalassa lääkäriä, etsimme kadonnutta henkilöä, pidämme yllä kalustoa 
ja kouluttaudumme. Auttamisen tapoja on monia ja sitten kun hommat alkavat tuntua väki-
sin puurtamiselta voi myös kokeilla jotain uutta.

Itse olen vapaaehtoispolkuni aikana tehnyt lähinnä avustavan tiedottajan ja valmiuspäivys-
täjän hommia. Olen käynyt etsintä-, ensihuolto- ja ensiapukursseja ja pari vuotta sitten hai-
rahduin henkisen tuen kurssille, sillä se tuntui siihen maailmanaikaan jotenkin jännittävältä. 
Hieman myöhemmin kuulin huhun, että henkisen tuen tehtäviä varten ollaan perustamassa 
omaa, psykososiaalisen tuen hälytysryhmää. En ihan heti oikein osannut itseäni kuvitella mu-
kaan sen toimintaan sillä jotenkin luulin, että ryhmäläisellä pitäisi olla alan koulutusta tai ol-
la muuten alan konkari. Täältä Järviseudulta koulutukseen ja ryhmän toimintaan lähtijöitä oli 
loppujen lopuksi vähänlaisesti, joten päätin kaikista epäluuloistani huolimatta tutustua aihee-
seen tarkemmin ja pian olinkin jo ilmoittautuneiden listalla.

Osaanko auttaa?
Psykososiaalisen tuen hälytysryhmää pyydetään apuun silloin, kun on tapahtunut onnetto-
muus, väkivallanteko, tulipalo tai mikä tahansa sellainen tapahtuma, jossa on henkistä tukea 
tarvitsevia uhreja. Järkyttävässä tilanteessa ollut ihminen ei välttämättä osaa itse apua pyy-
tää, silloin pyyntö voi tulla vaikkapa tapahtumaa selvittämässä olevalta pelastus-, sosiaali- tai 
poliisiviranomaiselta.

Miten tällaisiin auttamistilanteisiin voi etukäteen valmistautua? Vaikka itse olen jo elämää 
nähnyt ja kaikenlaista kokenut, onko minusta siltikään antamaan tukea läheisensä, kotin-
sa tai kenties terveytensä menettäneelle? Miten kokoan itseni, kun uhreina voi olla lapsia tai 
vaikka tuttujakin ihmisiä, mikä on oma mielentilani, kun jotain kamalaa on sattunut? Mieles-
säni risteilee tuhansia kysymyksiä ja tässäkin asiassa tuntuu välillä siltä, että tieto lisää tus-
kaa.
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Eväitä matkalle
Meitä henkisen tuen hälytysryhmäläisiä evästetään tehtäväämme muun muassa luennoilla, 
joita järjestetään kuukausittain alueen eri laidoilla niin, että ajomatka olisi tasapuolinen kai-
kille. Tapaamisissa tehdään tarvittaessa myös purkuja eli käydään läpi operaatioiden kulkua. 
Kokemuksien jakaminen ja monipuolinen keskustelu on tärkeää kaikille osapuolille. Trau-
maattisten asioiden läpikäyminen ammattilaisten kanssa on tärkeää myös auttajalle.

Ryhmässämme on tällä hetkellä parikymmentä jäsentä, joista osa on kouluttautunut enempi 
ja osa vähempi, mutta ryhmä pystyy jo nyt lähtemään liikkeelle kun sitä tarvitaan. Tarvetta 
on tuntunutkin olevan ja meillä on ollut kesän ja syksyn aikana muutamia tehtäviä, joihin lä-
hinnä kokeneemmat ryhmäläiset ovat osallistuneet. Me, jotka koemme itsemme vielä hieman 
epävarmoiksi, voimme osallistua tehtäviin tarkkailijan roolissa. Operaatioihin ei koskaan läh-
de kukaan yksin, vaan aina mukana on vähintään toinen ryhmäläinen. Taustatukena on myös 
aina piirin työntekijät Janne Säilä ja Susanna Uusi-Pohjola, jotka toimivat myös ryhmän 
vetäjinä ja kouluttajina.

Työ tekijäänsä opettaa ja varmaan se tosiasia pätee tässäkin, on vain pikkuhiljaa kartutetta-
va omaa tietämystään osallistumalla rohkeasti toimintaan ja luotettava omaan tekemiseensä. 
Joka tilanteeseen ei taida ammattilaiseltakaan löytyä sen kummempia ohjeita, mutta onneksi 
joskus pelkkä läsnäolo riittää. Voi ottaa osaa suruun ja lohduttaa, sanoilla tai olemalla hiljaa.
 
Vain tulevaisuus näyttää, millaisia tehtäviä alati muuttuva maailma polullemme tuo, mut-
ta auttamisen halu tuo aina mukanaan rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin ja lähteä liikkeel-
le silloin kun jollakin on hätä.

Teksti: Eija Pippola, Psykososiaalisen tuen hälytysryhmäläinen.

Toni Heikkilä psykososiaalisen tuen hälytysryhmästä silminnäkijän seurana Hela19-harjoituksessa. Kuva: Eija Pippola.
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Tukea ja neuvoja rikosten uhreille 
neljännesvuosisadan ajan
Rikosuhripäivystys (RIKU) on toiminut Suomessa 25 vuotta. Merkkivuotta juhlittiin viime vuo-
den aikana työnmerkeissä esimerkiksi toteuttamalla laajamittainen strategiatyöprosessi. 
Vapaaehtoiset, työntekijät ja johto osallistuivat strategian päivittämiseen uuden 25-vuotistai-
paleen starttaamiseksi.

25-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin Helsingissä Kulttuurikeskus Korjaamossa 29.10.2019. Se-
minaarissa kuultiin mielenkiintoisia kuvauksia RIKUn historiasta ja ajatuksia tulevista 25 vuo-
desta.

Rikosuhripäivystyksen alkutaipaleella resurssit olivat pienet, mutta tahtotila suuri
Neljännes vuosisata sitten rikosten uhrien tukeminen nousi esille monessa järjestössä. Polii-
si TV:n järjestämän keräyksen ja sisäministeriön tuen avulla toiminta saatiin liikkeelle vuonna 
1994. Toiminta laajentui seuraavina vuosina Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Suomen Pu-
nainen Risti aloitti ensimmäisenä valtakunnallisena koordinaatiojärjestönä.

RIKUn valtakunnallinen koordinaatio kiertää kymmenen vuoden syklillä. Punaisen Ristin jäl-
keen koordinaatiosta vastasi Setlementtiliitto ja nykyisin valtakunnallisesta koordinaatiosta 
vastaa MIELI Suomen Mielenterveys ry. Vuonna 2018 oikeusministeriö antoi RIKUlle vuoteen 
2027 asti ulottuvan julkisen palveluvelvoitteen rikoksen uhrien yleisten tukipalveluiden tuot-
tamiseksi. Palveluvelvoitteen ansiosta RIKUn resurssit ovat aiempaa paremmin turvatut vuo-
teen 2027 asti.

- RIKU auttaa monipuolisesti esimerkiksi petosten, seksuaalirikosten, ihmiskaupan ja lähi-
suhdeväkivallan uhreja sekä henkirikoksen uhrien läheisiä. Palveluvelvoitteen myötä voimme 
taata avun sitä tarvitseville, RIKUn toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg tiivisti tyytyväise-
nä.

Rikosten uhrien tukeminen on tiedonjakoa ja yhteistyötä 
Victim Support Europen toiminnanjohtaja Levent Altan puhui juhlaseminaarissa rikosuhri-
direktiivin täytäntöönpanosta Euroopassa. Tulevaisuudessa erityisryhmien tarpeet tulee huo-
mioida aiempaa paremmin ja panostaa erilaisiin tiedonjakamisen tapoihin. Monissa Euroopan 
maissa rikosuhrien tarvitseman tiedon saaminen tasapuolisesti koko maan alueella on haas-
tavaa.

- RIKU toimii erinomaisesti ja näyttää suuntaa monille maille esimerkiksi rikosuhreille suun-
nattujen videoiden tekemisessä, Levent kiitti Suomea.

- Tiedonjakaminen ja rikosuhrien tukeminen on yhteistyötä. Kaikissa maissa uhreja ja heidän 
lähipiiriään tukee laaja palveluverkosto prosessin eri vaiheissa. Kaikki voivat pohtia miten pa-
rantaa omaa panostaan, Altan kertoi.

Punainen Risti keskeinen toimija koko RIKUn historian ajan
Suomen Punaisen Ristin Oulun piiri oli yksi ensimmäisistä aluekoordinaatiojärjestöistä RIKUn 
alkutaipaleella. Nykyisin Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri vastaa aluekoordinaatiosta Poh-
janmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Aluejohtajana toimii 
Sari Somppi. Muualla Suomessa aluekoordinaatiosta vastaavat MLL:n, Ensi- ja turvakotienlii-
ton ja Setlementtiliiton alueelliset järjestöt sekä MIELI ry.

Teksti: Tero Hintsa.
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Ahvenanmaan piirin toiminnanjohtaja Tomas Urvas (vas), Länsi-Suomen piirin apulaistoiminnanjohtaja Tero Hintsa 
(takana), RIKUn Länsi-Suomen aluejohtaja Sari Somppi ja Länsi-Suomen piirin toiminnanjohtaja Pekka Annala
RIKUn juhlaseminaarissa.
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Vaasan suomalaisen osaston Terveyspiste 
vietti 10-vuotisjuhlia 

Suomen Punaisen Ristin Vaasan suomalainen 
osasto perusti terveydenedistämisen ryhmän 
vuonna 2009 syksyllä. Aloitteentekijänä oli 
erikoislääkäri Harri Kivelä sekä terveyden-
huollon ammattilaiset Leila Ilkka-Gröndahl 
ja Sirkka Soikkeli. Tavoitteena oli antaa il-
maista terveysneuvontaa vaasalaisille. Pi-
an huomattiin, että huomiota tulisi kiinnittää 
erityisesti kansansairauksiin, kuten sydän- ja 
verisuonisairaudet ja diabetes. Asiakaskunta 
oli enimmäkseen seniori-ikäisiä. Vastaanot-
toa pidettiin joka toinen viikko Suomen Pu-
naisen Ristin tiloissa.

Kymmenen vuotta on mennyt ja terveys-
pisteen toiminta on kehittynyt sekä mää-
rällisesti että laadullisesti. Tällä hetkellä 
Terveyspisteellä toimii yhdeksän vapaaeh-

Kuvassa osa Terveyspisteen vapaaehtoisista: Maria Österholm, Kaarina Jåfs, Liisa Pirkola, Anja Wägar, Margaretha 
Östergård, Reetta Ranta. Kuvasta puuttuvat: Tuulikki Luoma, Marianne Siermala, Gunilla Franz.

toista terveydenhuollon ammattilaista. Vas-
taanottotoimintaa pidetään joka toinen 
viikko keskiviikkoisin klo. 11.00-13.00 Suo-
men Punaisen Ristin Vaasan suomalaisen 
osaston tiloissa Kauppapuistikolla. Vastaan-
ottotoiminnan lisäksi terveyspiste on muka-
na erilaisilla teemapäivillä, tapahtumissa ja 
messuilla. Omaishoitajien tukeminen on tär-
keää. Terveyspisteen toimii sekä suomeksi 
että ruotsiksi.

Terveyspisteen kaksi vapaaehtoistyönteki-
jää ovat erikoistuneet rintojen omatarkkailun 
opetukseen. He ovat kouluttaneet viimei-
sen neljän vuoden aikana satoja asiakkaita, 
joiden joukossa on sekä naisia että miehiä. 
Koulutusta on annettu myös opiskelijoiden 
keskuudessa. Tunne rintasi ry., Pohjanmaan 
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Kuvassa Terveyspisteen perustajajäsenet: Sirkka Soik-
keli ja Leila Ilkka-Gröndahl.

syöpäyhdistys ry. ja VKS:n onkologian yk-
sikkö ovat olleet yhteistyökumppaneita tässä 
toiminnassa.

Terveyspisteen toiminnassa keskeistä on ih-
misten välinen kohtaaminen, välittäminen, 
neuvonta ja tukeminen. Usein asiakastapaa-
misissa tärkeintä on ajan antaminen asiak-
kaalle ja läsnä oleva asiakkaan kohtaaminen 
ja arvostaminen.

Terveyspiste tekee yhteistyötä ja verkostoi-
tuu muiden kolmannen sektorin toimijoiden 
sekä julkisen sektorin kanssa. Uusia suun-
nitelmia ja kehittämiskohteita on koko ajan 
mielessä. Vapaaehtoistyöllä on suuri merki-
tys yhteiskunnassa ja vapaaehtoistyön mer-
kitys kasvaa myös tulevaisuudessa – niin 
myös terveyspisteen toiminnassa.

Terveyspiste vietti 10-vuotisjuhliaan 
20.11.2019 Vaasan suomalaisen osaston toi-
mistolla. Lämminhenkinen ja iloinen juhla 
piristi kaikkia osanottajia marraskuun pime-
ydessä. Ohjelmassa oli puheita, musiikkiesi-
tyksiä, keskustelua ja kahvittelua.

Kaikki juhlien osanottajat olivat samaa miel-
tä terveyspisteen toiminnan tärkeydestä ja 
vapaaehtoistyön tekijöiden merkittävästä 
panostuksesta työhön. Terveyspisteen toi-
minnalle toivotettiin menestyksekästä uutta 

vuosikymmentä. Iso kiitos sekä Terveys-
pisteessä aiemmin toimineille vapaaehtois-
työntekijöille että nykyisille Terveyspisteen 
tytöille!

Teksti ja kuvat:
Vaasan suomalainen osasto.

Keskustelu oli innokasta illan aikana. Kuvassa keskellä Harri Kivelä.
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Ensiapukurssi vuonna 1950.

70 kertaa onnea! Lähes 30 osastoa on 
auttanut paikkakunnillaan jo seitsemän 
vuosikymmentä

Lähes puolet Länsi-Suomen piirin osastoista 
on perustettu vuonna 1950. Kyseisenä vuon-
na Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto eriytyivät omiksi järjes-
töikseen toimittuaan yhdessä 1920-luvun 
puolivälistä alkaen.

Aktiivinen auttamistyö, varainkeruu ja ve-
ripalvelun käynnistäminen edellyttivät Suo-
men Punaiselta Ristiltä tehokkaasti toimivaa 
omaa paikallisverkostoa. Sen rakentamiseksi 
1950 toteutettiin sääntöuudistus. Yksi sään-
töuudistuksen tavoite oli saada oma paikal-
lisosasto jokaiseen Suomen kuntaan.

Sääntöuudistus osui napakymppiin. Kolmes-
sa vuodessa päästiin 548 jo osastoon ja yli 
100 000 jäseneen. 1950-luvulla Suomen Pu-
naisen Ristin pääteemoja olivat mm. avun ja 

ystävien saaminen vanhuksille, nuorisotoi-
minta, johon kuului mm. uimaopetus sekä 
uusien ensiapuryhmien perustaminen. Osas-
tojen perustaminen paransi merkittäväs-
ti auttamisvalmiutta ja monipuolisti Punaisen 
Ristin toimintaa Suomessa.

Kiitos paikallisesta korvaamattoman tärkeäs-
tä auttamistyöstä ja onnittelut kaikille tänä 
vuonna 70-vuoden merkkipaalun saavuttavil-
le osastoille!

Vuonna 1950 perustettiin seuraavat 
osastot:
SPR Alajärven osasto  28.12.1950
SPR Evijärven osasto  12.6.1950
SPR Härmäin osasto   18.10.1950
SPR Ilmajoen osasto  31.10.1950
SPR Isojoen osasto  17.11.1950
SPR Jalasjärven osasto  10.1.1950 
SPR Joutsan-Luhangan-Toivakan osasto  
    26.9.1950
SPR Jurvan osasto  23.10.1950 
SPR Jyväskylän osasto 11.2.1950 
SPR Jämsän osasto  11.8.1950 
SPR Jämsänkosken osasto 11.8.1950 
SPR Karstulan osasto  26.11.1950 
SPR Kauhavan osasto  27.11.1950 
SPR Kaustisen osasto  26.10.1950 
SPR Keuruun osasto  12.4.1950 
SPR Kinnulan osasto  16.10.1950 
SPR Korpilahden osasto 11.9.1950 
SPR Kuortaneen osasto 18.12.1950 
SPR Kurikan osasto  13.11.1950 
SPR Kyyjärven osasto  29.10.1950 
SPR Leivonmäen osasto 26.9.1950 
SPR Lohtajan osasto  20.11.1950 
SPR Muuramen osasto 11.9.1950 
SPR Perhon osasto  30.10.1950 
SPR Petäjäveden osasto 19.12.1950 
SPR Suolahden osasto 15.12.1950 
SPR Uuraisten osasto  18.12.1950 
SPR Vimpelin osasto  17.11.1950 
SPR Vähäkyrön osasto 20.10.1950

Teksti: Tero Hintsa.

Lähde: Punaisen Ristin nettisivut ja
Länsi-Suomen piirin arkisto. 
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Hei! Tiesitkö, että Länsi-Suomen piirissä toimii nuorisotoimikunta? Tiedätkö mitä se tekee? 
Nuorisotoimikunnan lähtökohtana on Punaisen Ristin nuorten toiminnan kehittäminen ja to-
teuttaminen Länsi-Suomen piirin alueella. Toimikunta ottaa kantaa ja kehittää toimintaa niin, 
että se vastaa mahdollisimman hyvin myös nuorten tarpeeseen. Toimikunta valmistelee ja 
antaa lausuntoja Länsi-Suomen piirin hallitukselle ajankohtaisista asioista ja tuo nuorten ää-
nen sen päätöksentekoon. Nuorisotoimikunta koostuu kuudesta nuoresta. Meillä on kokouksia 
noin kerran kuukaudessa, suurin osa etänä ja muutaman kerran vuodessa kasvotusten.

Viime vuonna kokosimme uuden toimikunnan ja tutustuimme toisiimme. Toimikunnan suurin 
projekti oli osastojen nuorisotoiminnan kartoittaminen; halusimme tietää, millaista toimintaa 
osastoissa on nuorille ja millaista tukea osastot tarvitsisivat. Loppuvuodesta tapasimme vielä 
valtakunnallisesti eri piirien nuoria Tampereella. Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä Lapin pii-
rin nuorisotoimikunnan kanssa sekä esitelleet nuorisotoimintaa erilaisissa yhteyksissä.

Tänä vuonna täydennämme toimikuntaamme muutamalla uudella innokkaalla vapaaehtoisel-
la. Vuoden suurimmat teemat tulevat varmasti olemaan nuorten yleiskokous maaliskuussa 
Rovaniemellä ja valtakunnallinen yleiskokous kesäkuussa Vaasassa. Näiden lisäksi jatkamme 
osastojen tukemista ja muita pieniä projekteja. Toivomme myös voivamme tutustua piirihalli-
tukseen ja tehdä yhteistyötä sen kanssa.

Jos sinua kiinnostaa seurata toimikunnan matkaa, niin nappaa seurantaan Instagramissa
@sprlansisuomenpiiri.

Ota ihmeessä yhteyttä nuorisotoimikunnan puheenjohtajaan Veeraan (veera.roytta@pp.inet.
fi), jos haluat liittyä meidän joukkoon, ehdottaa käsiteltäviä aiheita tai saada meidät vieraile-
maan osastoosi.

Nuorisotoimikunta toivottaa kaikille ihanaa ja tehokasta vuotta :) 

Teksti: Veera Röyttä.

Nuorisotoimikunnan tervehdys

Kuvassa nuorisotoimikuntalaisia: Jasmin (vas.), Noora, Nita, Veera ja Sanna. Kuva: Anne Pälve.
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AJANKOHTAISIA ASIOITA

Sosiaalisen hyvinvoinnin toimialalta 
ajankohtaista
Ystävätoiminnan koulutukset:
Kevään toimintakalenteri on lähetetty osastojen ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisille. Siitä 
näette kevään ajalta yhteiset ystävätoiminnan koulutukset ja tapaamiset. Mikäli teillä ei ole 
omaa ystävätoiminnan koulutusta tiedossa lähiaikoina, voitte lähettää uusia vapaaehtoisia lä-
hiosaston koulutukseen mukaan. Mikäli haluatte järjestää jotain alla olevista ystävätoiminnan 
koulutuksista, voitte olla yhteydessä Riittaan tai Susannaan.

Saatavilla olevat koulutukset:
Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)
Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h)
Kertaluonteinen ystävätoiminta
Muistisairaan kohtaaminen (3-4h)
Ulkoiluystäväkoulutus (3-4h)
Vankilavierailijakoulutus (3+3h)
Verkkoystävätoiminnan koulutus ja nettiperehdytys (4h +lounas)
Ystävänä omaishoitoperheelle (3-4h)
Ystävänä palvelutalossa tai sairaalassa (3h)
Ystävätoiminnan ryhmänohjaajakoulutus (5h + lounas)
Ystävävälittäjäkoulutus (4-5h)
Henkinen tuki ystävätoiminnassa (3h)

Lisätietoja ystävätoiminnan koulutuksista ja koulutuspyynnöt:
riitta.nahkala@punainenristi.fi tai p. 040-8364717 

Sivis-tuki:
Osasto voi itse hakea Opintokeskus Sivikseltä taloudellista tukea kurssien, koulutuksien tai 
esimerkiksi ryhmätoiminnan järjestämiseen.

SIVIS-tuki edellyttää, että tilaisuudesta on aiheutunut hyväksyttyjä kuluja. Tukea on kahden-
tyyppistä, opintojaksotukea sekä vertaisopintoryhmätukea.

Opintojaksotuki: mikäli kyseessä on koulutus tai asiantuntijaluento, tuki on 21,5€/tunti. Opin-
tojaksotukea osasto voi hakea, mikäli järjestää koulutuksen itse. Piirin järjestämistä koulu-
tuksista piiri hakee tuen eikä tukea voi hakea päällekkäin samasta koulutuksesta.

Vertaisopintoryhmä: mikäli kyseessä on jokin muu matalan kynnyksen toiminta esim. sään-
nöllisesti kokoontuva omaishoitajien vertaisryhmä, kerran kuussa toteutettava ikäihmisten 
ystäväryhmä/kerho, ystävien vertaisryhmä tai ikäihmisten info-ilta jne. tuki on 3€/1 tunti.

Haluamme hakea Sivis-tukea, miten toimia?
 - selvitä onko osastolla Sivisverkkoon tunnukset
 - jos ei ole tai muuten tarvitset tukea, ota yhteyttä Opintokeskus Sivikseen  
  https://www.ok-sivis.fi/
 - tuki haetaan käytännössä Siviksen verkkosivulla

Lisätietoja voi kysyä Susannalta!

Ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisten aluetreffit:
Keväällä emme järjestä koko piirin yhteistä ystävävälittäjien tapaamista vaan alueellisia tref-
fejä. Paikkakunnat on valittu paikallistoimikuntien aluejaon mukaan, mutta voitte itse vapaas-
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Ystävätoiminta on yhdistänyt ihmisiä jo 60 vuotta! Vuosi 
2020 aloittaa Ystävätoiminnan seitsemännen
vuosikymmenen! Kuva: Joonas Brandt.

ti valita, mille aluetreffeille tulette mukaan. Tarkoituksena on käydä yhdessä vertaistuellista 
keskustelua ja ajankohtaisia asioita läpi. Samalla tulee lähiosastojen ystävätoiminnan vastuu-
vapaaehtoiset tutuksi. Toivon, että kaikki pääsisivät mukaan johonkin iltaan.

Voitte etukäteen myös laittaa minulle sähköpostia tai viestiä, mikäli teillä on mielessä jokin 
koulutustarve tai asia, johon toivoisitte, että tapaamisen aikana pysähdyttäisiin.

Aluetreffien paikkakunnat:
 o 18.1. Seinäjoki
 o 21.1. Kauhava
 o 4.2. Vaasa
 o 5.2. Tuuri
 o 8.2. Jyväskylä
 o 19.2. Kauhajoki
 o 20.2. Keuruu
 o 7.4. Keski-Pohjanmaa / Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
 o 22.4. Pohjoinen Keski-Suomi / Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin

Kutsu tapaamisiin on lähetetty sähköpostilla, josta löytyy myös ilmoittautumislinkki. Jos kut-
su ei jostain syystä ole sinua tavoittanut, laita minulle viestiä!

Lisätietoja: Susanna Uusi-Pohjola, p. 040-1431255

Ystävänpäivä
Ystävänpäiväkampanja on ystävätoiminnan tärkein kampanjaviikko toiminnasta tiedottami-
sen, vaikuttamisen ja näkyvyyden kannalta. Haastankin jokaista osastoa mukaan järjestä-
mään Ystävänpäiväviikolla paikallisia tempauksia ja tapahtumia, joissa on mahdollisuus jakaa 
tietoa Punaisen Ristin ystävätoiminnasta. Ystävänpäivän jälkeen on hyvä aika järjestää ystä-
vätoiminnan peruskurssi, jota voi markkinoida jo ystävänpäivän tapahtumissa. Ystävänpäivän 
sähköinen kampanjamateriaali on jo lähetetty osastoihin. Lisätietoja tästä julkaisusta, Susan-
nalta ja Rednetistä.

Mikäli tarvitsette apua esim. osaston ystävä-
toiminnan mainosten kanssa, autamme mie-
lellämme! Voitte olla yhteydessä Susannaan: 
susanna.uusipohjola@punainenristi.fi tai p. 
040-1431255 tai Riittaan riitta.nahkala@pu-
nainenristi.fi tai p. 040-8364717.

Vapaaehtoisten kiitosjuhlat (aiemmin 
ystävätoiminnan kevätjuhlat)
Toukokuussa järjestämme jälleen vapaaeh-
toisten kiitosjuhlat, joista aikaisemmin pu-
huttiin ystävätoiminnan kevätjuhlien nimellä. 
Pohjanmaan maakuntien juhla järjestetään 
tänä keväänä Seinäjoella 9.5. Keski-Suomen 
osalta paikkakunta on vielä päättämättä, jo-
ten nyt keskisuomalaiset huhuu! Jos haluatte 
tuoda kevätjuhlan omalle paikkakunnallenne 
ja olla osastona mukana järjestelyissä, vies-
tiä vaan tulemaan!

Sosiaalisen hyvinvoinnin tiimin
puolesta, Susanna Uusi-Pohjola
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Ohjelmatoiminnan aluekiertue
Vuonna 2020 piirin toimialat päättivät yhdistää voimansa ja sen seurauksena keväällä järjes-
tetään yhteinen ohjelmatoiminnan aluekiertue. Kiertue kattaa yhdeksän paikkakuntaa ja sen 
ajankohta on maaliskuussa. Kevään osalta tapahtuma korvaa siis niin valmiuden, ystävätoi-
minnan kuin ensiavunkin alueelliset kiertueet ja mukana on paljon muutakin yhteistä asiaa. 
Katso lähin paikkakunta ja ilmoittaudu mukaan. Tapahtumat löytyvät OMA Punaisesta Rististä 
osoitteesta https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/ Ennen tilaisuuden alkua juomme alkukah-
vit ja samalla pääset kirjautumaan OMAan tai kyselemään siitä piirin työntekijöiltä.
Asiasta saat lisää tietoa omalta toimialatyöntekijältäsi. Jos osastosta tulee useampi henkilö, 
niin jakautukaa eri toimialojen kokouksiin.

Alustava ohjelma:
17:30  alkukahvit
17:45 Yhteinen aloitus
 • uuden toiminnanjohtajan esittely
 • piirin strategia ja toimintasuunnitelma:
  ”Näin me toimimme” 
 • valmiuden aluejako
18:30 omat kokoukset
 • Alueellinen valmius, paikallistoimikunnat
 • Sosiaalinen hyvinvointi
 • Järjestö, yleiskokous
 • Ensiapuryhmien aluetour
 • Terveyden edistäminen
20:00 yhteinen lopetus – loppukeskustelu
20:30 kotiin

Tavataan taas! Tervetuloa sankoin joukoin! Kuva: Tero Hintsa.

Kiertueen paikkakunnat:
3.3. Piispala, Kannonkoski
5.3. Suolahti
9.3. Jyväskylä
11.3. Jämsä
12.3. Kauhajoki
16.3. Seinäjoki
18.3. Härmä
24.3. Kaustinen 
26.3. Tuuri
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Oppimisen iloa ja liikutuksen kyyneleitä EA3:lla  

Tänä vuonna Länsi-Suomen piirin EA3 -Kurs-
si käsitti kaksi kokonaista viikonloppua Äh-
tärin Honkiniemessä. Lähijaksojen välillä 
teimme kotitehtävän. Viikonloppujen aika-
na tuli niin naurettua kuin itkettyä, valvottua 
sekä ennen kaikkea opittua paljon uutta en-
siavusta. 

Kurssilla painettiin pitkää päivää hyvin erilai-
sissa maastoissa ja sääoloissa. Kurssilaisten 
hymy ei hyytynyt edes pimeäharjoituksis-
sa. Kurssi koostui luennoista, hyvistä kes-
kusteluista ja ennen kaikkea tekemisestä. 
Parhaiten oppii virheistään ja onnistumi-
sen riemusta, joita molempia nähtiin tälläkin 
kurssilla. 

Toisen viikonlopun jälkeen kotiin lähteminen 
tuntui monen mielestä haikealta ja kyllä ha-
latessa taisi useampi silmänurkka kastua. 
Kolmoskurssilta lähti kotiin 10 itsevarmem-
paa, kouluttautunutta ja rentoutunutta kurs-
silaista reppu täynnä kauniita muistoja.

Kurssilaisena voin todeta, että sain kolmo-
selta monta elinikäistä ystävää.

Teksti: Roosa Ilomäki, Vimpelin osasto.
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Osastojen ehdotukset piirin hallitukseen 
jäseniksi ja piirin tilintarkastajiksi
Piirin vuoden 2019 vuosikokouksessa asetettu vaalitoimikunta pyytää osastoilta ehdotuksia 
piirin hallituksen jäseniksi kuuden erovuoroisen tilalle kaksivuotiskaudelle 2020 - 2022 sekä 
kahdeksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi ja kahdeksi varatilintarkastajaksi vuodelle 2020.

Vaalitoimikunta toivoo, että osastot tekevät runsaasti perusteltuja, yksilöityjä esityksiä. Pyy-
dämme, että varmistatte ehdokkailta etukäteen, ovatko he käytettävissä esitettyihin tehtä-
viin. 

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

Ehdotukset tulee toimittaa 18.3.2020 klo 16.00 mennessä osoitteella: 

 SPR Länsi-Suomen piiri
 Vaalitoimikunta
 Laturitie 2
 60510 Hyllykallio

Vaalitoimikunta valmistelee ehdotuksensa kokouksessaan 26.3.2020.
Vaalitoimikunnan ehdotus toimitetaan osastoille piirin vuosikokouksen
kokousmateriaalin yhteydessä. Piirin vuosikokous pidetään 25.4.2020.

Leena Jokinen    Tero Hintsa
Puheenjohtaja   Toiminnanjohtaja

      
Vaalitoimikunnan kokoonpano:

Puheenjohtaja:
Leena Jokinen    Karstula

Varapuheenjohtaja:  
Mauri Koivusalo   Kaustinen

Jäsenet:
Kirsi Kandolin    Kurikka   
Eeva-Riitta Lähteenmäki  Keuruu
Päivi Majava    Laukaa 
Ritva Salomaa    Jyväskylä
Olavi Saaristo    Vaasa
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Erovuoroiset piirin hallituksen jäsenet:

Harri Jokiranta  Seinäjoki
Harri Koivisto   Keuruu
Markku Kyllönen  Saarijärvi
Nita Sammalisto  Jyväskylä
Juha Turkulainen  Kurikka
Juha Vähänen   Pietarsaari
  

Tilintarkastajat:

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

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

Piirin hallituksessa jatkavat 2021 vuosikokoukseen:

Marko Järvenoja  Toholampi
Taina Hämäläinen  Karstula
Ville Lahti   Seinäjoki
Matti Mustajärvi  Kaustinen
Johanna Peltokoski  Ilmajoki
Eeva Vuorimies  Laukaa

Vaalitoimikunta valmistelee esityksensä vuosikokoukselle. Kuvassa puheenjohtaja Alpo Tanskanen avasi 
vuosikokouksen Jyväskylän Laajavuoressa keväällä 2018. Kuva: Tero Hintsa.
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#sprlänsisuomenpiiri somessa
Kaipaako osastonne sometili lisää näkyvyyttä? Muista merkitä @sprlansisuomenpiiri niin pos-
tauksiin kuin tarinoihinkin Instagramin puolella! Piirin sometiimi seurailee tägäyksiä ja jakaa 
postauksia piirin Instagram-tilillä. Jaamme mielellämme myös vapaaehtoisten omilta tileiltä 
tehtyjä postauksia, joten jos profiilisi on julkinen ja Punaisen Ristin toimintaan liittyvää pos-
taustasi saa jakaa, merkitse piirin tili tai käytä hashtagia #sprlänsisuomenpiiri.

Seuraa osastoja Instagramissa:
@spr_evijarvenearyhma
@sprilmajoki
@punainenristijyvaskyla
@sprkaustinen
@sprkokkolaea
@ystavatoiminta_kokkola
@sprkurikka
@sprlaihia
@sprlapuanosasto
@spr_laukaa
@valmiusryhma_spr_ls
@sprystavatoiminta
@sparra_aksoni
@spr_suolahti
@sprvaasa

Noin puolet osastoista löytyy myös Facebookista:
Hankasalmen SPR
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto
Ystävätoiminta Keski-Pohjanmaa
Punainen Risti Karstulan osasto
SPR Laukaan osasto
Suomen Punainen Risti Seinäjoen osasto
SPR Korpilahti
SPR Kyyjärvi
Punainen Risti Leivonmäen osasto
Suomen Punainen Risti Palokan osasto
Suomen Punainen Risti Petäjäveden osasto
Suomen Punainen Risti Pihtiputaan osasto
SPR Saarijärvi
Punaisen Ristin Suolahden osasto
Suomen Punainen Risti – Kaskisten osasto
Suomen Punainen Risti Vaasan suomalainen osasto
SPR Laihian osaston toimintaa
SPR Pietarsaaren osasto
SPR Kaustisen osasto
SPR Kokkolan suomalainen osasto
SPR Alajärvi
Punainen Risti Alavuden osasto
SPR Ilmajoen osasto
SPR Kauhava
Suomen Punainen Risti Kuortaneen osasto
SPR Kurikka
Suomen Punaisen Ristin Lehtimäen osasto
SPR Lapuan osasto
Teuva SPR
SPR:n Vimpelin paikallisosasto
Punainen Risti Ähtärin osasto

Jos osastosi sometili puuttuu listalta, ota yhteyttä Vivi Vaissiin 
(vivi.vaissi@redcross.fi), päivitetään lista!
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Tervetuloa Vuosikokoukseen!
Piirin vuosikokous järjestetään lauantaina 25.4.2020 Jyväskylän Paviljongissa. Paviljonki on 
Jyväskylän Lutakossa sijaitseva messu- ja kongressikeskus, joka valmistui vuonna 2002.

Vuosikokouksessa saa yhdessä tilaisuudessa tietoa sekä piirin edellisen vuoden toiminnas-
ta että kuluvan vuoden suunnitelmista. Vuosikokouksessa valitaan myös piirin hallituksen jä-
senet ja tilintarkastajat. Tämän vuoden kokouksen merkitystä lisää kesäkuussa Vaasassa 
järjestettävä Yleiskokous.

Ilmoittaudu:
https://www.lyyti.in/sprlsvuosikokous25042020 

Tarkempi aikataulu ja kokousmateriaalit toimitetaan osastoille lähempänä kokousajankohtaa.

Vuonna 2014 Jyväskylän Pavil-
jongissa järjestetyssä vuosi-
kokouksessa äänestettiin piirin 
hallituksen kokoonpanosta.
Kuva: Tero Hintsa.

Jyväskylän Paviljonki on ehti-
nyt toimia näyttämönä useille 
tärkeille Punaisen Ristin tilai-
suuksille. Kuvassa vuoden 2016 
valtakunnallinen Kiitosgaala.
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen.
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Piirin hallituksella keskusteleva joulukokous

Piirin hallitus kokoontui Seinäjoella joulun-
alla. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2020 
toimintasuunnitelmaa, budjettia ja muita 
ajankohtaisia asioita.

Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman
Järjestöpäällikkö Jooel Niittynen esitteli pii-
rin toimintasuunnitelman hallitukselle. Pai-
kallisen valmiuden kehittäminen Vapepan 
paikallistoimikuntia aktivoimalla nähtiin tär-
keäksi. Taloustilanne on monessa kunnas-
sa haastava. Ikärakenne erityisesti pienissä 
kunnissa painottuu yhä vahvemmin seni-
oriväestöön. Vahva Punaisen Ristin osas-
tokenttä ja Vapepan paikallistoimikuntien 
kehittyminen ovat tärkeitä auttamisvalmiu-
den takaajia niin kaupungeissa kuin erityi-
sesti haja-asutusalueilla.

- Paikallistoimikunnat ovat sopiva linkki pe-
lastuslaitosten suuntaan. Koordinoitu ja 
”yhden luukun” perusteella toimiva vapaa-
ehtoinen pelastuspalvelu on viranomaisille 
korvaamaton tukijalka, Juha Turkulainen 
tähdensi.

Vapaaehtoiset auttamisen ydin
Vapaaehtoisten huomiointi ja palkitsemi-

nen nousivat esille toimintasuunnitelmaa 
käsiteltäessä. Osastojen vapaaehtoisille jär-
jestämät kiitoskahvit, jouluruokailut ja ke-
vätretket sekä piirin toteuttamat tilaisuudet 
todettiin tärkeiksi vapaaehtoistoiminnan ar-
voa korostaviksi hetkiksi.

- Esimerkiksi Nälkäpäivä -Keräyksen jälkeen 
monet osastot järjestävät kiitostilaisuuksia 
vapaaehtoisille. Jokaisen vapaaehtoisen pa-
nos on tärkeä ja siitä kiittäminen on välttä-
mätöntä, puheenjohtaja Alpo Tanskanen 
totesi.

Markku Kyllönen vaalitoimikuntaan
Piirin hallitus nimesi valtakunnalliseen vaali-
toimikuntaan Länsi-Suomen piirin edustajak-
si Markku Kyllösen. Toimikunta valmistelee 
Suomen Punaisen Ristin seuraavan yleisko-
kouksen (Vaasassa 6. - 7.6.2020) luottamus-
henkilövalintoja.

Toiminnanjohtajan valinta
Länsi-Suomen piirin nykyinen toimin-
nanjohtaja Pekka Annala jää ansaituille 
eläkepäiville 1.2.2020. Hallitus valitsi apulais-
toiminnanjohtaja Tero Hintsan seuraavaksi 
toiminnanjohtajaksi.

Varautumisen asiantuntija Tave Rautiainen esitteli piirin 
hallitukselle päivitettyä valmiussuunnitelmaa.

Hallituksen jäsen Markku Kyllönen Saarijärven osastolta 
valittiin valtakunnalliseen vaalitoimikuntaan.
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Pekka
Annala

 
SUOMEN PUNAISEN RISTIN LÄNSI-

SUOMEN PIIRIN TOIMINNANJOHTAJA
PEKKA ANNALA 

JÄÄ ANSAITUILLE ELÄKEPÄIVILLE. 
 

NAUTIMME JYVÄSKYLÄSSÄ JA
SEINÄJOELLA RENNONLETKEÄT

ELÄKEKAHVIT. TERVETULOA
KAHVEILLE JUHLISTAMAAN

PEKKAA!
 

EI ENNAKKOILMOITTAUTUMISTA.
 

19.2.2020 KELLO 13.00-16.00
SEINÄJOKI. PIIRITOIMISTO,

LATURITIE 2. 
 

20.2.2020 KELLO 13.00-16.00
JYVÄSKYLÄ, PIIRITOIMISTO,

AILAKINKATU 5.

KALKKIVIIVA
HÄÄMÖTTÄÄ! 

 

ENNEN MAALIIN SAAPUMISTA 
JUOMME KUNNON KAHVIT!



42

JÄSENHANKINTA

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Piirin jäsenhankintakampanja 2020
Piirin jäsenmäärä nousi pitkästä aikaa ja on 8822 (31.12.2018, 8670). Uusia jäseniä 697, jois-
ta osaston hankkimia oli 375, mikäli kaikki ovat maksaneet jäsenmaksunsa. Tilastot ja eurot 
osastoille tilitettävistä bonuksista selviävät tammikuussa 2020, mm. Karstula on voittaja eu-
roissa ja saanee 500 euroa bonusta.

Kaikkiaan 31 osastoa kasvatti jäsenmääräänsä, kaksi pääsi ns. hyvään ”nollatulokseen” ja 35 
osastolla jäsenmäärä laski ja näistä 10 osastolla vähennystä 1-2 jäsentä ja 13 osastolla 3-4 
jäsentä.

Vuoden 2020 jäsenhankintakampanjasta
Kymppikampanja hyväksi havaittiin ja päätettiin jatkaa. 
Piiri tukee osastoja maksamalla jokaisesta osaston hankkimasta jäsenestä 10 euron bonuk-
sen - osastolle. Tavoite kuluvalle on 9000 jäsentä.

Osaston hankkimaksi jäseneksi luetaan kaikki jäsenet, jotka olet hankkinut jäseneksi: mm. 
antanut jäsenyyden lahjaksi, haastanut henkilön jäseneksi, antanut jäsenmaksulomakkeen, 
maksanut jäsenmaksunsa osastolle, maksanut nettisivujen kautta… MUTTA kympin bonuk-
sen tienatakseen, tiedot pitää tallentaa: https://www.lyyti.in/jasenhankinta2020LS
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Lisäksi vuonna 2019 jäsenhankinnassa kunnostautuneille osastoille (jäsenmäärä kasva-
nut) tulee ylimääräinen bonus, mikäli osastot pystyvät pitämään jäsenmääränsä vuoden 
31.12.2019 tasolla. Ylimääräisen bonuksen suuruus riippuu uusien v. 2019 osaston hankkimi-
en jäsenien määrästä (Lyytilinkki). Bonusta maksetaan lähes kaikille vuonna 2019 jäsenmää-
räänsä kasvattaneille osastoille. Bonuksen määrä vaihtelee.

Piirin nettisivuille tulee seuranta ja kaikki aineisto – sivu päivittyy kuukauden
ensimmäisen viikon aikana.

Kaikki vuoden 2020 jäsenhankintakampanjasta:
https://rednet.punainenristi.fi/node/57588

Kysy jos on jotain epäselvää – se ainoa oikea kohde yhteydenottoihin:

Sakari Karvo - sakari.karvo@punainenristi.fi – 0400998643
Suomen Punainen Risti, Sakari Karvo, Laturitie 2, 60510 Hyllykallio
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Valmiusvuosi starttaa Ähtärissä
Vapepan vapaaehtoiset ovat perinteisesti 
aloittaneet valmiusvuotensa helmikuun alku-
päivinä yhteisellä avaustapahtumalla ja niin 
tapahtuu myös vuonna 2020, jolloin kokoon-
nutaan Honkiniemen viihtyisässä leirikeskuk-
sessa heti helmikuun ensimmäisenä päivänä.
 
Valmiusavauksen ohjelma käynnistyy aamu-
kahvin jälkeen, jolloin esittäytyvät maakun-
ta- ja paikallistoimikuntien puheenjohtajisto 
tuoreine uutisineen ja kuulemma heiltä var-
maankin myös suunnitelmia tulevasta, sillä 
paikallistoimikunnat ovat tuolloin jo suurelta 
osin pitäneet ensimmäiset kokouksensa.

Alustukset kuuluvat olennaisena osana val-
miusavausohjelmaa ja tällä kertaa viran-
omaispuolelta Vapepa-yhteistyötä tulee 

avaamaan Poliisiammattikorkeakoulussa 
työskentelevä ylikonstaapeli Pasi Kotro. Hä-
nen edellään kuulemme E-P:n sosiaali- ja 
kriisipäivystyksen johtajaa Marjaana Ra-
jasaari-Lahtea, jolla on jo entuudestaan 
kokemuspohjaa Vapepan vapaaehtoisten 
kanssa toimimisesta kriisipäivystyksen osal-
listuttua syksyllä Hela19 -harjoitukseen.

Päivän teemana on myös kuntien varautu-
minen häiriötilanteisiin ja se, kuinka Vapepa 
alati muuttuviin haasteisiin pystyy vastaa-
maan. Omasta näkökulmastaan tulee ta-
pahtumassa aiheesta puhumaan Ähtärin 
kaupungin hallintojohtaja Seppo Karjala.

Seuraava suuri, koko Vapepa- ja SPR-kent-
tää koskeva ponnistus on Hela2020 -yh-
teisharjoitus, joka tällä kertaa järjestetään 
Ähtärissä 5. ja 6. syyskuuta. Sen suunnittelu 
on jo alkanut ja suurimmat suuntaviivat ovat 
jo hahmottuneet, mutta vielä riittää kokous-
tamista asian tiimoilta. Harjoitusviikonlopun 
kurssi- ja koulutussuunnitelmista avausväel-
le tulee kertomaan SPR Länsi-Suomen piirin 
varautumisen asiantuntija Tave Rautiai-
nen.

Sisäministeriön pelastusosaston erityisasian-
tuntija Niki Haake on avausväelle tuttu pu-
huja edellisiltä vuosilta, hänen alustuksensa 
aiheena on Vapaaehtoiset pelastustoiminnas-
sa -hanke.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ei olisi mi-
tään ilman sen parissa uurastavia vapaaeh-
toisiaan. Alustuksien ja keskustelun lisäksi 
tapahtumassa tullaan palkitsemaan aktiivisia 
toimijoita, huomionosoitukset ovat ohjelmas-
sa ennen iltapäiväkahvia.

Teksti: Eija Pippola.
Valmiusavauksessa on aina kuultu mielenkiintoisia
alustuksia monipuolisesti eri aiheista. Tervetuloa
tänäkin vuonna nauttimaan hyvästä ohjelmasta!
Kuva: Tero Hintsa.



Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen
pelastuspalveluVapaaehtoinen

pelastuspalvelu
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TAPAHTUMAKALENTERI 2020
KOULUTUS/TAPAHTUMA                AIKA             PAIKKA

Tammikuu
11.1.

13.1.

14.1.

18.-19.1.

18.1.

18.1.

21.1.

21.1.

21.1.

21.1.

21.1.

22.1.

22.1.

23.1.

24.1.

25.1.

25.1.

30.1.

31.1.

31.1.

Helmikuu
1.2.

1.2.

1.-2.2.

3.2.

4.2.

5.2.

6.2.

8.2.

10.-16.2.

10.2.

11.2.

13.2.

15.2.

17.2.

19.2.

19.2.

19.2.

20.2.

20.2.

22.2.

22.-23.2.

Maaliskuu
3.3.

5.3.

5.3.

6.3.

7.3.

7.3.

Valmiusryhmän suunnittelupäivä

Päivystystestaus 2020

Päivystystestaus 2020

Valtakunnalliset kouluttajapäivät

Ensihuoltokurssi

Ystävävälittäjien ja ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisten aluetreffit

Ystävätoiminnan peruskurssi ja 

Kertaluonteisen ystävätoiminnan kurssi

Ystävävälittäjien ja ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisten aluetreffit

Vapepa Info

Vapepa Info

Vapepa Info

Vapepa Info

Vapepa Info

Ystävätoiminnan peruskurssi

Ystävätoiminnan jatkokurssi

Ystävätoiminnan peruskurssi

Kertaluonteisen ystävätoiminnan kurssi

Ystävätoiminnan peruskurssi

Ansiomerkkien haku päättyy

Ystävätoiminnan jatkokurssi

Ystävätoiminnan jatkokurssi

Piirin valmiusavaus

Päivystystestaus 2020

Ystävävälittäjien ja ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisten aluetreffit

Ystävävälittäjien ja ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisten aluetreffit

Päivystystestaus 2020

Ystävävälittäjien ja ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisten aluetreffit

Ystävätoiminnan kampanjaviikko

Päivystystestaus 2020

112-päivä

Päivystystestaus 2020

Henkisen tuen jatkokurssi 

Päivystystestaus 2020

Ystävävälittäjien ja ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisten aluetreffit

Ystävätoiminnan peruskurssi

Pekka Annalan eläkekahvit

Ystävävälittäjien ja ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisten aluetreffit

Pekka Annalan eläkekahvit

Piirin hallituksen kokous

Humanitaarisen oikeuden peruskurssi

Ohjelmatoiminnan aluekiertue - Kaikille vapaaehtoisille

Ohjelmatoiminnan aluekiertue - Kaikille vapaaehtoisille

Etsinnän peruskurssi, 1/2 iltakurssi

Ystävätoiminnan peruskurssi

Ystävätoiminnan jatkokurssi

Henkisen tuen peruskursssi 

Tuuri

Jyväskylä

Saarijärvi

Tampere

Seinäjoki

Seinäjoki

Ilmajoki

Ilmajoki

Kauhava

Jalasjärvi

Teuva

Kauhajoki

Isojoki

Karijoki

Jyväskylä

Jyväskylä

Kannonkoski

Pihtipudas

Jyväskylä

Pietarsaari

Jyväskylä

Ähtäri / Honkiniemi

Keuruu

Vaasa

Tuuri

Viitasaari

Jyväskylä

Jämsä

Jyväskylä

Jyväskylä

Pihtipudas

Kauhajoki

Kurikka

Seinäjoki

Keuruu

Jyväskylä 

Jyväskylä

Jyväskylä

Kannonkoski

Suolahti

Kauhajoki

Jyväskylä

Jyväskylä

Seinäjoki
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9.3.

10.3.

10.3.

11.3.

12.3.

16.3.

18.3.

19.3.

19.3.

20.-21.3.

21.3.

21.3.

21.-22.3.

24.3.

24.3.

26.3.

26.3.

28.3.

28.3.

28.3.

31.3.

Huhtikuu
3.4.

4.4.

4.4.

4.-5.4.

6.4.

7.4.

7.4.

14.-23.4.

17.4.

17.4.

18.4.

18.4.

18.-19.4.

22.4.

25.4.

25.4.

25.4.

28.4.

Toukokuu
7.5.

8.-9.5.

9.5.

9.5.

9.5.

13.5.

14.5.

Ohjelmatoiminnan aluekiertue - Kaikille vapaaehtoisille

Ystävätoiminnan peruskurssi

Ystävätoiminnan peruskurssi

Ohjelmatoiminnan aluekiertue - Kaikille vapaaehtoisille

Ohjelmatoiminnan aluekiertue - Kaikille vapaaehtoisille

Ohjelmatoiminnan aluekiertue - Kaikille vapaaehtoisille

Ohjelmatoiminnan aluekiertue - Kaikille vapaaehtoisille

Etsinnän peruskurssi, 2/2 iltakurssi

Keski-Suomen maakuntatoimikunta

Valtakunnalliset vankilavierailijapäivät

Pohjanmaan maakuntatoimikunta

Ensihuoltokurssi

Ea-ryhmien harjoituskurssi

Ulkoiluystävä -koulutus

Ohjelmatoiminnan aluekiertue - Kaikille vapaaehtoisille

Vaalitoimikunnan kokous

Ohjelmatoiminnan aluekiertue - Kaikille vapaaehtoisille

Etsinnän peruskurssi

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa 1.)

Piirin hallituksen kokous

Ystävätoiminnan peruskurssi - miehille

Päivystystestaus 2020

Henkisen tuen peruskurssi

Henkisen tuen jatkokurssi

Humanitaarisen oikeuden peruskurssi

Päivystystestaus 2020

Ystävävälittäjien ja ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisten aluetreffit

Päivystystestaus 2020

Täyttä elämää eläkkeellä valmennus

Etsintäharjoitus

Päivystystestaus 2020

Etsinnän peruskurssi

Henkisen tuen jatkokurssi

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa 3.)

Ystävävälittäjien ja ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisten aluetreffit

Johtoryhmäkoulutus

Etsinnän peruskurssi

Piirin vuosikokous

Ystävätoiminnan peruskurssi

Päivystystestaus 2020

Vapepan valtakunnallinen suunnittelukokous

Etsintäharjoitus

Vapaaehtoisten Kiitosjuhla (entinen Ystävätoiminnan kevätjuhla)

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa1)

Valmiusryhmän tapaaminen

Valmiusryhmän tapaaminen

Jyväskylä

Saarijärvi

Laihia

Jämsä

Kauhajoki

Seinäjoki

Ylihärmä

Kauhajoki

Jyväskylä

Siilinjärvi

Seinäjoki

Jyväskylä

Ähtäri

Saarijärvi

Kaustinen

Tuuri

Tuuri

Ähtäri

Jyväskylä

Seinäjoki

Seinäjoki

Jyväskylä

Jyväskylä

Seinäjoki

Jyväskylä

Suolahti

Keski-Pohjanmaa

Laukaa

Saarijärvi

Kauhajoki

Joutsa

Seinäjoki

Seinäjoki

Jyväskylä

Pohjoinen Keski-Suomi

Seinäjoki

Lappajärvi

Jyväskylä, Paviljonki

Seinäjoki

Jyväskylä

Jämsä

Seinäjoki

Seinäjoki

Jyväskylä

Seinäjoki

KOULUTUS/TAPAHTUMA                AIKA             PAIKKA



15.-17.5.

16.5.

16.5.

16.5.

25.5.

27.5.

30.-31.5.

Kesäkuu 

1.6.

6.-7.6.

10.6.

Elokuu
15.8.

16.8.

19.8.

19.-23.8.

20.8.

22.8.

23.8.

29.8.

29.8.

Syyskuu
3.9.

5.-6.9.

12.9.

15.9.

19.9.

19.9.

24.-26.9.

Lokakuu
3.10.

3.10.

10.10.

10.-11.10.

16.10.

24.10.

24.-25.10.

29.10.

31.10.

Marraskuu
11.11.

14.-15.11.

18.11.

28.11.

Ea-3 kertauskurssi UUSI

Vapaaehtoisten Kiitosjuhla (entinen Ystävätoiminnan kevätjuhla)

Liikenteenohjaus

Henkisen tuen peruskurssi

Päivystystestaus 2020

Päivystystestaus 2020

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa 3)

Päivystystestaus 2020

Yleiskokous

Päivystystestaus 2020

Nälkäpäivä-info

Nälkäpäivä-info

Nälkäpäivä-info

Ea-3 

Nälkäpäivä-info

72h -kouluttajakoulutus

Etsinnän peruskurssi

Etsinnän peruskurssi

Viestin peruskurssi

ENSIAUTTAJA-kurssi tulossa – Jyväskylä! (09-11/2020)

Ensihuoltokurssi

HELA- harjoitus

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa 1)

Ansiomerkkien haku päättyy

Piirin hallituksen kokous

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa 1)

Nälkäpäivä

Pimeäetsintäharjoitus

Ensihuoltokurssi

Pimeäetsintäharjoitus

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa3)

Pimeäetsintäharjoitus

Pohjanmaan maakuntatoimikunta

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa3)

Keski-Suomen maakuntatoimikunta

Ansiomitalien haku päättyy

Valmiusryhmän tapaaminen

Ea-ryhmien harjoituskurssi

Valmiusryhmän tapaaminen

Piirin hallituksen kokous

Ähtäri

Keski-Suomi

Jyväskylä

Äänekoski

Viitasaari

Jyväskylä

Seinäjoki

Jyväskylä

Vaasa

Jyväskylä

Keski-Pohjanmaa

Pohjoinen Keski-Suomi

Jyväskylä

Ähtäri

Seinäjoki

Lapua

Lapua

Jyväskylä

Jyväskylä

Ääneseutu

Ähtäri

Kokkola

Jyväskylä

Seinäjoki

Mänttä-Vilppula

Ääneseutu

Pohjoinen Keski-Suomi

Seinäjoki

Jurva

Seinäjoki

Kokkola

Jyväskylä

Kokkola

Seinäjoki

Seinäjoki

KOULUTUS/TAPAHTUMA                AIKA             PAIKKA

4041 0955
Painotuote

YMPÄRISTÖMERKKI

MILJÖMÄRKT


