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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
Hintsa Tero, 040 512 1726 
apulaistoiminnanjohtaja

Niittynen Jooel, 040 588 1988 
järjestöpäällikkö
Karling Virve, 0400 261 004 
ensiaputoiminnan asiantuntija
Säilä Janne, 040 535 2118 
terveydenedistämisen asiantuntija
Kivisalo Susanna, 040 143 1255
sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija
Valonen Aki, 040 528 0902
valmiuspäällikkö
Rautiainen Tave, 0400 263 447 
varautumisen asiantuntija
Mustonen Sami, 040 160 22 45 
omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelija 
Savolainen Taija, 040 579 2771 
monikulttuurisuus- ja nuorisotoiminnan kehittäjä 
Karvo Sakari, 0400 998 643
toimistosihteeri
Eija Niemistö, 040 6361118 
projektisuunnittelija.

Sisällys
Pääkirjoitus, Länsi-Suomen piiri
Pääkirjoitus, keskusjärjestö
Punaisen Ristin viikko
Kohti nälkäpäivää
Periaatteet toiminnassa
Pisara 2019 lähestyy
Kohdataan toisemme
Voimavaroja koulutuksesta
Verkkosivut uudistuvat
Jäsenhankintakampanja
Oma Punainen Ristini
Huomionosoitukset
Grooming
Lahjoita oikein
Pilottikokeilu omaishoitajille
Piirin hallitus
Länsi-Suomen piirin valmiusavaus
Olopäivät
Naisten messut
Veripalveluyhteistyö
Nallesairaala
Nuorisovaliokunta
KATRE
Vuosikokous
Jäsenhankinta
Kurssit
Ilmoituksia
Toimintakalenteri

Kohdataan kylillä ja keskustoissa -Hanke
Henna Oikari, 0400 442953
aluetyöntekijä, Ystävätoiminta, SOITE-Alue
Riitta Nahkala, 040 836 4717
järjestöassistentti, Ystävätoiminta
Vivi Vaissi, 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
Pirjo Simppala, 040 665 9969
kirjanpitäjä

Plus-Pisteet (avoinna ti 17.00-19.00)
Jyväskylä, Ailakinkatu 5, 040 583 3054
Seinäjoki, Laturitie 2, (Hyllykallio), 06 414 8555
• Säilä Janne, 040 535 2118

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

Kirri, Kirrinpolku 5, 40270 Palokka
Kortepohja, Isännäntie 1 G, 40740 Jyväskylä
Seppälä, Ahjokatu 14-16, 40320 Jyväskylä
Jämsä, Koskentie 9, 42700 Jämsä
Keuruu, Keuruuntie 10, 42700 Keuruu
Hyllykallio, Laturitie 2, 60510 Hyllykallio
Seinäjoen keskusta, Kalevankatu 18, 60100 Seinäjoki
Karstula, Taka-Wetkantie 1, 43500 Karstula
Kokkola, Vaunumiehenkatu 4 B, 67700 Kokkola
Kannus, Tukkitie 8, 69100 Kannus
Vaasa, Klemetinkatu 17, 65100 Vaasa
Lapua, Härsiläntie 14, 62100 Lapua

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

Rikosuhripäivystys
Länsi-Suomen aluetoimisto ja Vaasan seudun palvelupiste
Raastuvankatu 25, 65100 Vaasa
Sari Somppi, 050 5729 265, 
Aluejohtaja
Maria Avcilar, 0400 175 269 
Toiminnanohjaaja
Nina Jansson, 0440 371 050
Toiminnanohjaaja, ruotsinkieliset palvelut 

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

Ensiapukurssien valtakunnallinen
palvelunumero: 020 701 2376
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Jäsenmäärä laskussa – vahva vaikuttaminen 
edellyttää joukkovoimaa
Maailmakaikkeuden historia on nykytiedon 
mukaan noin 14 miljardia vuotta vanha. Ih-
misen esi-isien uskotaan saaneen alkunsa 
Afrikassa noin 300 000 vuotta sitten ja ny-
kyihmisen tiedetään saaneen alkunsa 100 
000 – 150 000 vuotta sitten. Suomen alueel-
la on ollut jotakin asutusta noin 10 000 vuot-
ta sitten. Monia todisteita asutuksen jälkiä ja 
kalliopiirroksia on löydetty 6 000 vuoden ta-
kaa.

Voimmeko mitenkään suhteuttaa tuota aika-
janaa nykyiseen kehitykseen ja maailman-
tilaan. Kehitys menee niin huimaa vauhtia 
eteenpäin, että tavallisella ihmisellä on täysi 
työ pysyä siinä mukana. Yhden ihmisen iäs-
sä tapahtuu niin paljon muutoksia, että yhtä 
suuriin muutoksiin tarvittiin aikaisemmin tu-
hansien vuosien aikajakso.

Muutoksen kelkassa pysyminen edellyttää 
meiltä entistä enemmän yhteistyötä ja kes-
kinäistä vuorovaikutusta. Kukaan ei ole yksin 
eikä pärjää yksin. Näin on ollut koko ihmis-
kunnan historia ajan. Tänä päivänä yhteisen 
tekemisen merkitys on vieläkin suurempi. 
Suuressa kaavassa jokaisen ihmisen tekemi-
sellä on pitkän päälle vaikutus koko ihmis-
kunnan olemukseen. Viimeisten reilun sadan 
vuoden kehityslinjat ovat olleet suurimer-
kityksisiä koko ihmiskunnan olemassa olol-
le. Teollistuminen, uudet keksinnöt, ihmisten 
liikkuvuus, sodat, atomiaseet ja viimevuosi-

Alpo Tanskanen
Puheenjohtaja

Puheenjohtaja Alpo Tanskanen.
Kuva: Tero Hintsa.
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kymmenten 
digitaalisuus 
ja ilmaston-
muutos ovat 
muuttaneet 
tai muuttavat 
ihmiskunnan 
elinolosuhtei-
ta totaalises-
ti. Kaikkien 
näiden mer-
kityksen ym-
märtäminen 
on meille ta-
vallisille ih-
misille sula 
mahdotto-

muus. Kuitenkin jokaisella pienelläkin teol-
la on merkitys myös suuressa kuvassa. Olet 
osa ihmiskunnan historiaa.

Me luemme ja kuuntelemme suurella mie-
lenkiinnolla suuria sankaritarinoita. Miten 
on; voiko arjen sankari olla todellinen sanka-
ri. Yllätys kyllä – 16 vuotias ruotsalainen il-
mastoaktivisti Greta Thunberg nousi koko 
maailman tietoisuuteen omilla vahvoilla nä-
kemyksillään maailman tilasta ja tulevaisuu-
desta. Hän on tavannut YK:n pääsihteerin ja 
esiintynyt Davosin talousseminaarissa. Mikä 
merkitys on arkipäivän hyvillä töillä – naapu-
rin tai hädässä olevan ihmisen auttaminen, 
kärsimyksen lievittäminen ja varautuminen 
yllättäviin tilanteisiin. Siinä on sopivankokoi-
sia haasteita meille kullekin.

Punainen Risti on maailman laajin inhimil-
lisen auttamisen organisaatio. Yli 100 mil-
joonaa jäsentä muodostavat uskomattoman 
vahvan maailmanlaajuisen auttamisen ket-
jun. Sinä olet yksi tärkeä lenkki tuossa ket-
jussa. Mutta joukossamme on vielä runsaasti 
tilaa. Punaisen Ristin jäsenyys on tärkeä 
kannanotto inhimillisyyden ja auttamisen 
puolesta. Punainen Risti tarvitsee sinun ja 
kumppaneittesi tukea ja kannanottoa. Haas-
tan sinut vahvistamaan järjestön toimintaa 
ja vahvistamaan auttamisen ketjua sekä ko-
timaassa että koko maailmassa. Hankkimal-
la uusia jäseniä olet todellinen arjen sankari. 
Ihmiskunnan tulevaisuudelle on merkitystä 
tämän päivän teoilla – tule ja tuo mukanasi 
uusia ihmisiä mukaan rakentamaan turvalli-
sempaa maailmaa kotona ja maailmalla. Tule 
omalta osaltasi vahvistamaan Elämän eväitä 
ja arjen sankaruutta

Runoilija V. A. Koskenniemen aforismi kuvaa 
tilanteen hyvin: ”Eiliseen nähden olemme vi-
raltapantuja kuninkaita. Huomiseen nähden 
olemme odottavia perintöprinssejä. Vain tä-
män hetken on valtikka käsissämme. Käyte-
tään sitä nyt viisaasti.

PÄÄKIRJOITUS 25.3.2019
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Lego lapsen kurkussa – mitä teen?
Monia vanhempia mietityttävät tilan-
teet, joissa pienen lapsen turvallisuus 
voi vaarantua. Osaanko auttaa? Mitä 
voin tehdä, jotta lapsi säästyisi kotona 
tapaturmilta?

Itselläni on kolme lasta, joista jokaiselle on 
sattunut jotain ensiapua vaativaa. Yksi va-
kavimmista tilanteista oli, kun leikki-ikäinen 
tippui jään läpi syvään ojaan. Lapsi veti it-
se itsensä ylös ojasta ja tuli luokseni sisälle, 
jossa olin pukemassa pienemmälle lapselle 
vaatteita. 

Minun tehtäväkseni jäi märkien vaatteiden 
riisuminen, lapsen lämmittäminen ja rau-
hoittelu. Samalla oma sydämeni oli pakahtua 
pelosta ja itsesyytöksistä. Mitä olisin voinut 
tehdä estääkseni vaaratilanteen?
 
Toisella kertaa lapseni veti luokseen pöydäl-
lä olleen lasimaljan, jossa paloi kynttilä. Pi-
an paloivatkin jo lapsen otsahiukset. Onneksi 
me aikuiset olimme lähellä – palo saatiin no-
peasti sammutettua ja ensiavun jälkeen lapsi 
vietiin sairaalaan lääkärin vastaanotolle. 

Äkillisissä tilanteissa minua helpotti, että tie-
sin osaavani auttaa. Olen käynyt ensiapu-
kursseilla ja harjoitellut ensiavun antamista.

Punaisen Ristin viikolla tarkistetaan 
kodin turvallisuus
Punaisen Ristin viikolla toukokuussa vah-
vistamme lapsiperheiden arjen turvallisuut-
ta kotona. Siihen kuuluvat sekä tapaturmien 
ennaltaehkäisy että ensiavun antaminen, jos 
jotain sattuu. 

Kotona tapaturmien ehkäisy lähtee pienistä, 
mutta tärkeistä asioista. Laitetaanko tiskiko-
neeseen haarukat ja veitset terät alaspäin, 
onko portaikko turvallinen kulkea, ovat-
ko myrkylliset aineet lasten ulottumatto-
missa? Löytyvätkö ensiapuvälineet tarpeen 
tullen helposti ja osaako perheessä jokainen 
käyttää niitä? Punaisen Ristin arjen turvalli-
suuden tarkistuslista auttaa oman kodin tur-
vallisuuden parantamisessa.
 
Taitoja auttajakurssilta koko perheelle
Lapsiperheen auttajakurssilla aikuiset ja lap-
set voivat yhdessä oppia ensiapua. Nuken 
tai nallen avulla lapsikin voi oppia, mitä teh-
dä, jos lego menee nieluun: ”Ota pieni lap-
si syliin siten, että hänen päänsä on vartaloa 
alempana. Lyö kämmenellä napakasti, mut-
ta varovasti viisi kertaa lapaluiden väliin. Jos 
olet yksin, eikä tuke ole poistunut lapsen 
nielusta, soita nyt hätänumeroon 112.”

Tervetuloa kanssani kouluttamaan lapsiper-
heitä päiväkoteihin, kirjastoihin ja leikkipuis-
toihin. Tehdään yhdessä innostava Punaisen 
Ristin viikko!

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

TYKKÄÄ Facebookissa 
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

Kirppisten yhteystiedot ja
ajankohtaiset tapahtumat
spr-kirppis.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

Kuvia toiminnastamme 
Instagramissa
instagram.com/sprlansisuomenpiiri

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

Niina Hirvonen   
Terveydenhuollon 
suunnittelija, 
Punaisen Ristin  
keskustoimisto

Joonas B
randt
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Punaisen Ristin viikkoa vietetään tänä 
vuonna 6. – 12. toukokuuta. Osastojen 
toteutettavaksi on rakennettu tiivis ja 
toiminnallinen lapsiperheiden auttaja-
kurssi.

Kampanjaviikon teemana ovat lapsiperhei-
den kodin turvallisuus ja arjen ensiaputaidot. 
Osastosi voi toteuttaa kampanjan järjestä-
mällä lapsiperheiden auttajakursseja ja ta-
pahtumia siellä, missä lapsiperheet liikkuvat 
– neuvoloissa, kerhoissa, kirjastoissa ja vaik-
kapa kouluilla. Samalla voitte saada uutta 
väkeä toimintaan!

• Lapsiperheiden auttajakurssi on lapsiper-
heille suunnattu parin tunnin toiminnal-
linen koulutus, jossa käydään läpi arjen 
ensiaputilanteita nilkan nyrjähdykses-
tä nenäverenvuotoon. Mukaan kutsutaan 
koko perhe.

Toteuttajan tueksi kurssille on tehty uu-
det toteutusohjeet ja rastipisteiden toi-
mintakortit.

• Osasto voi järjestää myös pienemmän 
tapahtuman, jonne kutsutaan lapsiper-
heitä. Tapahtumassa voi jakaa arjen tur-
vallisuuden tarkistuslistaa ja opastaa 
esimerkiksi tukehtuvan ensiapua nuken 
tai nallen avulla. Samalla kutsutaan tie-
tysti väkeä mukaan osaston toimintaan 
ja tulevalle auttajakurssille!

Näkyvyyttä somessa  
ja omalla paikkakunnalla
Viikon aikana viestimme näkyvästi arjen 
turvallisuudesta ja ensiaputaidoista. Vin-
kit sekä tiedote- ja ilmoituspohjat osaston 
viestintään löytyvät RedNetistä huhti-
kuussa. Kampanjaviikolla kannattaa myös 
seurata Punaisen Ristin valtakunnallisia so-
mekanavia ja jakaa niiden julkaisuja osas-
ton omilla kanavilla – tulossa on muun 
muassa uusi ensiapuvideo!

Punaisen Ristin viikon painetut materiaa-
lit ovat saatavilla Punaisen Ristin verkko-
kaupasta osastotunnuksilla. Tilaa osastosi 

PUNAISEN RISTIN VIIKKO

Punaisen Ristin viikolla opetellaan  
arjen ensiaputaitoja

materiaalit viimeistään 23.4., niin saat ne 
varmasti ajoissa.

Lisätietoja: 
rednet.punainenristi.fi/viikko, 
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
sari.byman@punainenristi.fi

Joonas B
randt

Liian monta palloa ilmassa? Osastojen 
käyttöön on tänä vuonna tehty uusi pai-
nettu Punaisen Ristin viikon suunnittelu-
pohja. Siihen kirjataan porukalla osaston 
kampanjan pääasiat: kuka tekee, mitä, 
missä ja milloin. Saman pohjan avulla voi 
suunnitella myös kampanjan viestinnän.
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KOHTI NÄLKÄPÄIVÄÄ

Tempauksilla näkyvyyttä Nälkäpäivään
tulipalotapausta, joissa Nälkäpäivänä kerä-
tyillä varoilla edellisvuonna autettiin. Osas-
tot toteuttivat tyynytempauksia luovasti ja 
yleisön palaute oli erittäin positiivista. 

Tyynytempauksen tekeminen oli mukavaa, 
mutta näytteillepano osin työlästä, kertoo 
Sannamari Kortelainen Vieremän osastosta. 

– Meidän haasteenamme oli sää. Yöllä oli 
syysmyrsky ja tyynyinstallaatio oli ulko-
na, mutta yllättävän hyvin se säilyi. Tyynyt 
ja tyynyliinat saimme lahjoituksina ihmisiltä 
ympäri pitäjiä. Keräsimme ne yhteistyössä 
Vieremän Aarretuvan yrittäjän kanssa. Kun-
ta oli mukana antamalla meille käyttöön to-
rin laitaman.

Uudet maksutavat: MobilePay ja iZettle
Osastot ottivat uusia maksutapoja hienosti 
käyttöön. Yli 50 osastoa tilasi osastokohtai-
sen MobilePay-numeron ja monet käyttivät 
katastrofirahaston yleistä numeroa. iZettle-
tunnukset olivat käytössä neljässäkymme-
nessä osastossa.

MobilePayn kanssa parhaisiin tuloksiin pää-
sivät ne osastot, joissa kerääjät oli pereh-
dytetty hyvin ja jotka tarjosivat maksutapaa 
aktiivisesti lahjoittajille.
 

Nälkäpäivä tuotti viime vuonna his- 
toriansa neljänneksi parhaan tuloksen: 
2,8 miljoonaa euroa. Poimi toimivim-
mat vinkit osastosi käyttöön!

Käteisen käytön vähetessä vapaaehtois-
ten rooli Nälkäpäivän näkyväksi tekemises-
sä kasvaa. Kiitos viime vuoden Nälkäpäivän 
onnistumisesta kuuluu kaikille, jotka toimi-
vat elävinä Nälkäpäivä-mainoksina ympä-
ri maata!

Tässä muutama vinkki onnistuneista tapah-
tumista. Ohjeet toteutukseen löydät RedNe-
tin Nälkäpäivä-sivuilta.

Patsaille keräysliivit
Patsaita puettiin keräysliiveihin monissa 
osastoissa jo toista kertaa.
 
– Liperin osastossa puimme liivin Hiihtä-
jäpatsaalle. Laitoimme patsaasta kuvan 
Facebookin ”Haloo kuuluuko Liperi” -sivul-
le, kutsuimme väkeä mukaan keräykseen 
ja kiittelimme vielä jälkikäteen. Postauk-
set saivat paljon tykkäyksiä ja positiivi-
sia kommentteja, kertoo Saimi Varis Liperin 
osastosta. 

Tyynytempaus kertoo avusta lähellä
Tyynytempaus oli vuonna 2018 uusi idea, 
jolla haluttiin tuoda esiin Punaisen Ristin ko-
timaan apua. 121 tyynyä kuvastivat niitä 121 

– Keräsimme kaupan kassojen takana ja ky-
syimme kaikilta ohikulkijoilta, onko heillä Mo-
bilePay, selittää onnistumista Lisa Fordell Esbo 
svenskan osastosta. 

Tampereen osasto onnistui iZettlen käytös-
sä erityisesti Soppaa ja sukkia -myyntitapah-
tuman yhteydessä Keskustorilla. Itä-Helsingin 
osasto puolestaan pääsi hyviin tuloksiin kerää-
mällä MobilePaylla työpaikoilla.   

Lisätietoja RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/7958 
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PERIAATTEET TOIMINNASSA

Sääntöjemme mukaan yksi Suomen Pu-
naisen Ristin perustehtävistä on ”suo-
jella elämää ja terveyttä ja puolustaa 
ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia”. Suojelu 
tarkoittaa toimia, joilla pyritään siihen, 
että jokaisen oikeudet toteutuvat ja ih-
misarvoa kunnioitetaan. Mutta mitä 
suojelu tarkoittaa osaston arjessa?

Toimiessamme heikoimmassa asemas-
sa olevien tukena kohtaamme ihmisiä, jot-
ka eivät syystä tai toisesta osaa, pysty tai 
uskalla puolustaa itseään tai omia oikeuk-
siaan. Tällainen ihminen voi tulla vapaaeh-
toista vastaan monessa eri yhteydessä: en-
siapupäivystyksessä, Nuorten turvatalolla, 
vanhusten ystävätoiminnassa, monikult-
tuurisuustoiminnassa, ruokajakelussa, vas-
taanottokeskuksessa, somessa tai hälytys-
tilanteessa – oikeastaan missä vain.

Osastossa on hyvä pohtia yhdessä, tun-
nistammeko suojelua tarvitsevan ihmisen 
kohdatessamme hänet. Huomaammeko ti-
lanteet, jotka tekevät ihmisestä haavoittu-
van ja osaammeko silloin toimia oikein?

Suojelu on vastuullisuutta
Toteutamme suojelua varmistamalla,  
ettemme aiheuta omalla toiminnallamme 
autettavalle haittaa. Käytännössä se voi 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vapaaeh-
toiset ovat hyvin koulutettuja ja toimivat 

Mikä suojelu?

vastuullisesti, toimintaympäristö on kaikil-
le turvallinen, ja huolehdimme tietosuojasta 
ja vaitiolovelvollisuudesta.

Punaisen Ristin toiminta on lähtökohdiltaan 
tasapuolista ja ihmistä kunnioittavaa. Sen 
varmistamiseksi osastossa kannattaa miet-
tiä, tavoittaako toiminta kaikki, joille se on 
suunnattu, vai onko toiminnassa esteitä, 
jotka jättävät ehkä juuri eniten apua tar-
vitsevat ulkopuolelle. Usein paras keino pa-
rantaa osaston toiminnan saavuttavuutta on 
ottaa toiminnan kohderyhmä mukaan suun-
nittelemaan ja toteuttamaan toimintaa.

Tilannetta ei tarvitse pohtia yksin
Vaikka ihmisten perusoikeuksista ja turval-
lisuudesta huolehtiminen on ensisijaises-
ti viranomaisten tehtävä, jokaisella meistä 
on oltava kyky tunnistaa suojelua tarvitse-
va ja rohkeutta saattaa hänet oikean avun 
piiriin.
 
Haavoittuvan auttaminen vaatii usein pun-
tarointia ja aikaa pysähtyä katsomaan ti-
lannetta aidosti autettavan näkökulmasta. 
Apua tilanteen arviointiin voi saada keskus-
telemalla siitä luottamuksellisesti toisen va-
paaehtoisen tai piiritoimiston työntekijän 
kanssa.

Lisätietoja: suunnittelija Aleksi Seilonen,  
aleksi.seilonen@punainenristi.fi

Joonas B
randt
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PISARA 2019 LÄHESTYY

Pisara 2019 -valmiusharjoituksessa 
26.10. testataan Punaisen Ristin valmi-
utta auttaa tilanteessa, jossa puhtaan 
veden saanti heikkenee tai loppuu ko-
konaan. Jokainen osasto suunnittelee 
teeman ympärille oman harjoituksensa. 
Apua saa valmiista harjoitusmalleista.

Osastoille on tarjolla kaksi piirien ja keskus-
toimiston valmistelemaa harjoitusmallia: 
matalan osallistumiskynnyksen harjoitus se-
kä keskitason harjoitus, johon kuuluu osas-
to- ja järjestöyhteistyötä. Näitä yhdistämällä 
voidaan rakentaa myös laaja yhteisharjoitus.

Harjoitusmallit osastojen avuksi  
Pisara 2019 -valmiusharjoituksessa

Mitä viranomainen tekee  
vesikriisin sattuessa?

Vesikriisissä saastunut vesi voi aiheuttaa 
epidemian. Tilanteen hallitsemiseksi vi-
ranomaisten tärkeimpinä tehtävinä on

• tiedottaa ihmisille talousveden  
laadusta

• ohjeistaa ihmisiä veden käytöstä  
ja käyttörajoituksista (esimerkiksi 
kehotus keittää juomavesi) sekä

• tarvittaessa hankkia ja jakaa puh-
dasta vettä.

Vaikka vastuu auttamisesta on vesiepi-
demian sattuessa viranomaisella, äkil-
lisessä tilanteessa tarvitaan lisävoimia, 
jotta kaikki avun ja tiedon tarpeessa ole-
vat tavoitetaan nopeasti. Näihin tehtäviin 
tarvitaan Punaista Ristiä.

Miten Punainen Risti voi  
auttaa vesikriisissä?

Punainen Risti toimii vesikriisissä viran-
omaisen tukena. Vapaaehtoiset voivat  
esimerkiksi

• kartoittaa kotitalouksien sähkö-, vesi-  
ja lämpötilannetta, asukkaiden vointia 
ja avun tarvetta

• jakaa asukkaille viranomaisten antamia 
toimintaohjeita sekä paperisina tiedot-
teina että sosiaalisen median avulla

• auttaa viranomaisia puhtaan veden  
ja avustustarvikkeiden jakelussa 

• hälyttää lisäapua Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun eli Vapepa-verkoston kautta

• tilanteen pitkittyessä huolehtia omien 
vapaaehtoistensa huollosta, työvuoro-
jen järjestämisestä ja materiaalien riit-
tävyydestä.

Ystävät Pisara 2019 
-harjoitukseen!
Ystävätoiminnan vapaaehtoisilla on tär-
keä rooli Pisara 2019 -harjoituksessa, 
sillä ystävillä on vahvaa paikallistun-
temusta ja yhteys haavoittuvimmassa 
asemassa oleviin autettaviin. Vähim-
millään vapaaehtoinen voi tiedustella 
oman ystävänsä tilannetta ja pärjää-
mistä – tarkistaa, että hänellä on tieto 
häiriöstä ja puhdasta vettä saatavilla.

Harjoitusmallit pohjautuvat realistisiin häi-
riötilanteisiin, joissa Punaisen Ristin va-
paaehtoiset tositilanteessakin toimisivat 
viranomaisten tukena. Molemmat harjoitus-
mallit on suunniteltu vahvistamaan Punaisen 
Ristin kokonaisvalmiutta.

Lue lisää harjoitusmalleista Pisara 2019  
-sivuilta RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
valmiusharjoitus2019
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KOHDATAAN TOISEMME

Suomen Punainen Risti, Amnesty In-
ternational ja Kirkon Ulkomaanapu 
kutsuvat kaikki mukaan muutokseen oi-
keudenmukaisemman Suomen puoles-
ta Vain ihmisiä -kampanjassa. Kenen 
tarinan sinä tahtoisit kuulla, tai mitä it-
sestäsi kertoa? Kenen ääni jää yhteis-
kunnassamme kuulematta? 

Vain ihmisiä -kampanja haastaa kaikki suo-
malaiset kohtaamaan itselleen tuntematto-
mia, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä ja 
jakamaan tarinoitaan. Meillä kaikilla on oma, 
ainutlaatuinen tarinamme, mutta myös pal-
jon yhteistä – tunteita, muistoja ja tulevai-
suuden toiveita. Parhaimmillaan kohtaamiset 

Punainen Risti on festivaalien järjestä-
jille haluttu yhteistyökumppani. Tarjo-
amme tapahtumiin ensiapupäivystystä 
sekä päihdetyöhön ja seksuaalitervey-
teen perehtyneitä vapaaehtoisia.
 
• Kaikki ensiapupäivystykset tulee kirjata 

HUPSIS-järjestelmään.
• Kun ensiapuryhmä tekee sopimuksen 

festareiden kanssa, ryhmä kysyy samal-
la muiden vapaaehtoisten pääsystä fes-
tareille. 

• Kun olette tiedustelleet festarien järjes-
täjältä lupaa päivystää tapahtumassa, 
ilmoittakaa siitä valtakunnalliselle festa-
rilistalle: http://bit.ly/festarit2019. Luvat 
kysyneiden kesken järjestetään arvonta!

• Terveyden edistämisen ohjelmien vapaa-
ehtoiset ilmoittautuvat samalle listalle. 
Lista löytyy ensiapuryhmien, festarityön, 

voivat vähentää yksinäisyyttä, syrjäytymistä 
ja vihapuhetta.

Osallistu kasvokkain tai verkossa
Kohtaamishaasteeseen voi jokainen osal-
listua omassa arjessaan. Haastetta helpot-
tamaan on tuotettu Kohtaamiskortit, jotka 
voi ladata kampanjan verkkosivuilta. Kortte-
ja voi käyttää osana oman osaston tapahtu-
mia ja toimintaa. Niiden ympärille voi myös 
rakentaa vaikka kokonaisen oman kohtaa-
miskahvilan, ja kutsua muut paikkakunnan 
toimijat mukaan tarinoita jakamaan. 

Verkossa kampanjaan voi osallistua jakamal-
la sosiaalisessa mediassa päivityksiä omista 
merkityksellisistä kohtaamisista ja haastaa 
muita mukaan hashtagilla #vainihmisia. 

Lisätietoja: www.vainihmisia.fi,  
Mirva Helenius, kampanjapäällikkö,  
info@vainihmisia.fi

seksuaaliterveystyön ja päihdetyön Red-
Net-sivuilta.

• Toisen osaston alueelle tulevista tervey-
den edistämisen vapaaehtoisista ilmoi-
tetaan osaston ensiapuryhmälle, tai jos 
ensiapuryhmä ei päivystä kyseisessä ta-
pahtumassa, osaston puheenjohtajalle.

Lisätietoja: festarit@punainenristi.fi

Tule mukaan muutokseen  
– ollaan yhdessä #vainihmisia!

Kesän festaripäivystykset lähestyvät  
– näin toimit!

Julia Tavast

B
enjam

in S
uom

ela



10

VOIMAVAROJA KOULUTUKSESTA

Suomen Punainen Risti järjestää ke-
väällä 2019 yhteistyössä Sininauhalii-
ton kanssa luontoaiheisia koulutuksia 
vapaaehtoisille eri puolella Suomea.
 
Luonto osaksi hyvinvointia -koulutus kestää 
viisi tuntia ja se on tarkoitettu kaikille ikäih-
misten ja omaishoitajien kanssa toimiville 
vapaaehtoisille. Koulutus antaa osallistujille 
tietoa, valmiuksia ja vinkkejä luontoympäris-
tön hyödyntämiseen kotona sekä ryhmä- ja 
virkistystoiminnassa. Päivän aikana pääset 
liikkumaan luonnossa ja tekemään luomuk-
sia luonnon materiaaleista.

Koulutuksia järjestetään kevään aikana 
seuraavasti:
• (13.3. Oulu, SPR:n Hietalinnan  

kurssikeskus)

Monet järjestöt viestivät aktiivisesti tes-
tamenttilahjoitusmahdollisuuksista. 
Testamenttilahjoittamisen vahvistami-
nen on tärkeää myös Punaiselle Ristille. 
Annamme lahjoitusta harkitseville tie-
toa toiminnastamme ja voimme myös 
ohjata heidät puolueettoman asian-
ajajan puoleen, joka auttaa testamen-
tin laatimisessa maksutta. Kaikki piiri-
toimistot järjestävät tänä vuonna myös 
testamentti-illan. 
 
Myös vapaaehtoiset voivat auttaa! Testa-
menttioppaita voi tilata verkkokaupasta ja 
tarjota niitä vaikka pankkeihin tai kirjastoi-
hin. Testamentti-illan järjestämiseen saa hy-
vät ohjeet keskustoimistolta. 

Etsimme myös lahjoittajien tarinoita viestin-
nän käyttöön. Mikäli tunnette jonkun, joka 
olisi halukas antamaan kasvonsa kampanjal-
le, vinkit ovat lämpimästi tervetulleita! 

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

• 5.4. Länsi-Suomi, Jyväskylä 
• 11.4. Savo-Karjala, Kuopio 
• 17.4. Satakunta, Pori (Koivuniemen  

leirikeskus, Pastuskeri) 
• 4.5. Kaakkois-Suomi (paikkakunta  

tarkentuu myöhemmin)
• 16.5. Helsinki, Vuosaari (Skatan tila) 
• 17.5. Helsinki, Vuosaari (Skatan tila) 

Päivä on osallistujalle maksuton ja siihen 
kuuluvat materiaalit ja tarjoilut. Matkakuluis-
ta osallistuja vastaa itse. 

Lisätietoja ja tarkemmat paikkakunta- 
kohtaiset ohjelmat saat piirin omaishoidon 
tukitoiminnan työntekijältä tai omaishoidon 
koordinaattori Sisko Aallolta,  
sisko.aalto@punainenristi.fi.

Luonto osaksi hyvinvointia  
– koulutukset vapaaehtoisille

Testamenttilahjoitus on hyvä päätös
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VERKKOSIVUT UUDISTUVAT

Punainen Risti on yksi juoksutapahtuma 
Running Dayn kumppaneista. Toukokuiseen 
tapahtumaan osallistui viime vuonna yli 14 
000 liikkujaa!

Tänä vuonna mukaan tarvitaan yhteensä 50 
vapaaehtoista hoitamaan juoksureitin var-
rella olevaa juomapistettä. Piste sijaitsee 
Helsingin keskustassa Finlandia-talon lähei-
syydessä. 

Koska juoksijoita on paljon, juomapisteessä 
on kuhinaa koko päivän. Vapaaehtoisten työ-
vuorot ovat kuitenkin vain muutaman tunnin 
mittaisia ja tehtävät ovat helppoja.

Ilmoittaudu mukaan Oma-järjestelmän kaut-
ta: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/1686 
viimeistään 26.4.2019. Lisätietoja saa Eeva 
Arrajoelta, p. 020 701 2274.

Punainenristi.fi-verkkosivusto uudistuu 
tämän vuoden aikana. Verkkopalve-
lu uudistettiin edellisen kerran 2010, ja 
nykyisen verkkopalvelun tekninen alus-
ta onkin jo vanhentunut: se ei esimer-
kiksi tue erilaisia päätelaitteita. Myös 
sisällöt kaipaavat uudistamista. Pro-
jektissa panostetaan uuden raikkaan 
ilmeen sekä monimuotoisen ja käyttä-
jälähtöisen sisällön toteuttamiseen.

Punainenristi.fi:n ja myöhemmin uudistuvi-
en erillissivustojen julkaisemisen tekniseksi 
alustaksi on valittu Episerver, joka on käy-
tössä myös Ruotsin ja Norjan Punaisissa Ris-
teissä. Toteutuskumppanina toimii IT-talo 
Digia. Projekti käynnistyy helmikuussa, ja 
sen etenemisestä kerrotaan jatkossa Tässä 
ja Nytissä ja RedNetissä.

Lisätietoja: verkkotuottaja Sari Keskinen, 
sari.keskinen@punainenristi.fi

Punainenristi.fi uudistuu

Tiesitkö, että:
• Kaatumiset aiheuttavat merkittävän osan 

sairaalahoitoa vaativista tapaturmista ja 
tapaturmaisista kuolemista. 

• Väestön ikääntyessä kaatumistapaturmat 
lisääntyvät. Suomessa 65 vuotta täyt-
täneiden tapaturmista 80 prosenttia on 
seurausta kaatumisesta tai matalalta pu-
toamisesta. 

• Päihteiden käyttö vaikuttaa kaatumisiin: 
vuosittain yli 100 ihmistä kuolee kaatues-
saan päihtyneenä. Ikääntyessä päihteiden 
käyttö huonontaa heikentynyttä tasapai-
noaistia ja motoriikkaa entisestään.  

Terveyden edistämisen vapaaehtoinen,  
tule mukaan ehkäisemään kaatumisia!

Vapaaehtoiseksi juoksutapahtumaan – 
Helsinki City Running Day 18.5.2019

Terveyden edistäjänä sinulla on tärkeä rooli 
kaatumisten ja kaatumisvammojen vähentä-
misessä! Terveyspisteissä kaatumistapa-
turmien ja päihteiden käytön puheeksi 
ottaminen sujuu luontevasti muun terveys-
neuvonnan yhteydessä. Päihdetyön va-
paaehtoiset hallitsevat päihteiden käytön 
puheeksi ottamisen ja he voivat huomioida 
toiminnassaan myös kaatumistapaturmat. 
Kaatumisten ehkäisemiseksi voi järjestää 
myös teematilaisuuksia.

Ohjeita ja lisätietoja löydät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/terveyspisteet
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JÄSENHANKINTAKAMPANJA

Tammikuussa käynnistyneessä Punai-
sen Ristin jäsenhankintakampanjassa 
on kaksi pääviestiä: ”Jäsenenä olet aut-
taja” vetoaa ihmisten auttamishaluun ja 
”Ota hetki auttamiselle” kuvaa jäsenek-
si liittymisen helppoutta ja nopeutta. 

Samoja viestejä kannattaa käyttää, kun 
hankitte osastolle uusia jäseniä.

Uudistetut painotuotteet 
verkkokaupasta
• Jäsenesite sopii rekrytointiin ja jaetta-

vaksi tapahtumiin. Se on saatavilla suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi.

• Jäsenjuliste (A2): suomeksi ja ruotsiksi
• Roll upit tapahtumiin (maksullisia): suo-

meksi ja ruotsiksi
• Jäsenpostikortilla voi toivottaa uudet jä-

senet tervetulleiksi ja kutsua heidät ta-
pahtumiin (vanha malli)

• Käteiskuittivihko (vanha malli)

Materiaalit voi tilata osastotunnuksilla mak-
sutta Punaisen Ristin verkkokaupasta: pu-
naisenristinkauppa.fi.

Videot ja kuvat aineistopankista
RedNetin jäsenhankinnan sivuilta löydät ai-
neistoa jaettavaksi ja hyödynnettäväksi. 
RedNetistä löydät myös linkin aineistopankin 
kuvakoriin, josta voitte valita kuvia ja videoi-
ta osastonne viestintään. 

• Jakokuvat someen: ”Kahvikuppikuvat” 
ovat erityisesti aivan uusien jäsenten 
hankintaan suunniteltuja. Kuvien avulla 
voitte myös kertoa esimerkiksi, miten jä-
senmaksutuloilla koulutetaan ystävätoi-
minnan vapaaehtoisia.

• Videot: Aineistopankista löytyy myös 
kaksi videota, joista molemmista on saa-
tavilla eri pituisia ja eri kanaviin so-
veltuvia versioita. Kaksi videota löytyy 
suoraan jaettaviksi myös Punaisen Ristin 
Facebook-sivulta: https://www.facebook.
com/pg/punainenristi/videos/

Jäsenhankinnan RedNet-sivut löytyvät osoit-
teesta rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta. 
Kaikki aineistot ovat käytettävissä koko vuo-
den ja niitä päivitetään kevään aikana.

Jäseneksi voi liittyä myös 
älypuhelimella
Jäseneksi liittyminen on nyt helpompaa kuin 
koskaan, sillä Oma Punainen Ristiin on avat-
tu uusi jäseneksi liittymisen ja jäsenmak-
sun maksamisen kanava. Jäseneksi voi liittyä 
älypuhelimella ja maksaa heti verkkopankis-
sa. Myös laskun tilaaminen onnistuu. 

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneille tarjotaan 
myös heti jäsenyyttä, kun he kirjautuvat 
Omaan.

Voit itsekin maksaa henkilökohtaisen jäsen-
maksusi Omassa, jos et ole sitä jo ehtinyt 
maksaa: netapps.fi/spr-liity/

Materiaaleja osaston jäsenhankintaan

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset on päivi-
tetty. Muutoksen yhteydessä korvaussummia 
korotettiin ja tapaturmavakuutuksen katta-
vuutta laajennettiin. 

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset
Tutustu vakuutuksiin:  
rednet.punainenristi.fi/node/12816
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OMA PUNAINEN RISTINI

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Tervehdys Jyväskylän aluetoimistosta! Olen 
Vivi Vaissi ja aloittanut helmikuussa projekti-
suunnittelijan sijaisena Digieko-hankkeessa. 
Tehtäväni on tukea osastoja ja piirejä va-
paaehtoisten tietojärjestelmä Oma Punaisen 
Ristin käyttöönotossa. Samalla olen muka-
na Oman kehitystyössä. Lisäksi hankkeessa 
kehitetään uudenlaisia vapaaehtoisjohtami-
sen tapoja sekä uusia verkkovapaaehtoisuu-
den muotoja.

Suomen Punaisen Ristin hommissa olen ol-
lut viime syksystä asti työskennellessäni 
samaisessa projektissa keskustoimiston kor-
keakouluharjoittelijana Helsingissä. Oma ja 
järjestö ovat siis ennestään tuttuja ja on-
pa joku teistä saattanut törmätä viesteihini 
Oman ryhmissä tai esimerkiksi Auttajat ula-
palla -risteilyn tiimoilta.

Valmiusjärjestönä meille on ensiarvoisen tär-
keää tietää, keitä vapaaehtoisemme ovat ja 

Entistä kattavampaa valmiutta ja lisää auttajia
Suomen Punaiseen Ristiin

saada heihin nopeasti yhteys, mikäli tilanne 
niin vaatii. Tarvitsemme myös jatkuvasti uu-
sia käsipareja mukaan auttamaan. Erityises-
ti näihin kahteen tarpeeseen vastaamiseksi 
Oma Punainen Risti on kehitetty.

Oma mahdollistaa toimintamme ja tapahtu-
miemme näkyvyyden uusille vapaaehtois-
toiminnasta kiinnostuneille. Mitä useampi 
vapaaehtoinen rekisteröityy Omaan, sitä pa-
remman käsityksen saamme niin osaston, 
piirin kuin koko Suomen tasolla siitä, missä 
auttajia on ja minne heitä tarvittaisiin lisää.

Sähköinen ystävävälitys puolestaan mah
dollistaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) mukaisen henkilötietojen turvalli-
sen käsittelyn. Myös jäseneksi voi nyt liittyä 
Oman kautta ja tälle vuodelle on suunnitteil-
la mm. sähköisen J-kortin eli OSSIn tuomi-
nen Omaan.

Jotta osasto voi aloittaa Oma Punaisen Ris-
tin käytön, tulee sen valita hallituksen pää-
töksellä digimestari – toisin sanoen henkilö, 
joka on osastossa Oman pääkäyttäjä ja voi 
esimerkiksi antaa tarvittavia käyttöoikeuksia 
muille osastolaisille. Digimestarit koulutetaan 
tehtäväänsä. Tänä keväänä järjestämmekin 
koulutuksia piirissä ja toivotan kaikki aihees-
ta kiinnostuneet tervetulleeksi! Päivämäärät 
ja paikat tarkentuvat myöhemmin ja tiedo-
tan niistä mahdollisimman pian.

Oma Punainen Risti Länsi-Suomessa – 
mitä on luvassa?

Samassa yhteydessä perehdytetään myös 
digikummeja, jotka voivat opastaa muita va-
paaehtoisia Oman käyttöön sekä tukea käyt-
täjiä eri kanavissa. Myös digikummiksi voi 
mainiosti ryhtyä vaikka muussa Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoiminnassa ei aiemmin 
olisi ollut mukana. Tämä on meille hyvä tilai-
suus rekrytoida siis myös uusia toimijoita!

Kaikki palaute järjestelmästä on erittäin ter-
vetullutta ja kulkee kauttani varmasti perille. 
Käy luomassa profiilisi osoitteessa https://
punainenristi.fi/oma ja tutustumassa, mitä 
Oma voisi tarjota teidän osastollenne!

Tavoitat minut sähköpostitse vivi.vaissi@
redcross ja puhelimitse 040 1882962. Älä 
epäröi ottaa yhteyttä digiasioihin liittyen ja 
lämpimästi tervetuloa koulutuksiin.

Vivi Vaissi
Vivi Vaissi toimii projek-
tisuunnittelijan sijaisena 
Digieko-hankkeessa.

Digimestari voi olla 
uusi tai vanha toimi-
ja, kunhan näppis ja
hiiri pysyvät kädessä
ja hän kokee, että
voisi viedä tietoja ja
taitoja koulutuksesta
eteenpäin omaan
osastoonsa.
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HUOMIONOSOITUKSET

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Ansiomitalianomukset käsitellään piirissä 
kerran vuodessa. Osaston hallitus toimittaa 
kaikki ehdotukset piiritoimistoon 31.10. men-
nessä. Piirin hallitus käsittelee hakemukset 
vuoden viimeisessä kokouksessaan. Tämän 
jälkeen piiri toimittaa ansiomitaliehdotuk-
set edelleen SPR keskustoimistoon. Järjestön 
hallitus käsittelee anomukset kokouksessaan 
tammikuussa, minkä jälkeen sisäasiainminis-
teriö vie asian presidentin esittelyyn.

Ansiomerkkianomukset käsitellään piirissä 
kahdesti vuodessa. Osaston hallitus toimit-
taa kaikki ehdotukset piirin hallitukselle 31. 
tammikuuta ja 15. syyskuuta mennessä.

Aktiivimerkkianomukset käsittelee osaston 
hallitus.

Ansiomitalien myöntämisperusteisiin on 
tullut muutoksia.

Hopeisen ansiomitalin myöntämisen edel-
lytyksenä ei enää ole aiemmin myönnetty 
pronssinen mitali. Riittää, että henkilö on jä-
sen ja on toiminut vapaaehtoisena vähintään 
20 vuotta. Mikäli henkilölle on myönnetty ai-
emmin pronssinen ansiomitali, on tästä täy-
tynyt kulua vähintään kymmenen vuotta.

Edellytykset pronssisen ansiomitalin myöntä-
miseen ovat nykyisin jäsenyys ja vähintään 
10 vuotta vapaaehtoistoimintaa. Mikäli hen-
kilölle on myönnetty ansiomerkki, on tästä 
täytynyt kulua vähintään neljä vuotta ennen 
kuin pronssinen ansiomitali voidaan myön-
tää.

Jos henkilölle ei ole aiemmin myönnetty an-
siomerkkiä, sitä voidaan sekä hopeisen että 
pronssisen ansiomitalin hakemisen yhtey-
dessä anoa (ansiomerkin kanto-oikeus).

Kultaista ansiomitalia ei voi kuitenkaan saa-
da ensimmäisenä mitalina, vaan sen saami-
nen edellyttää, että henkilölle on aiemmin 
myönnetty hopeinen tai pronssinen ansiomi-
tali.

Hakemuslomakkeita ja hakuohjeita löytyy 
Rednetistä: Tieto ja taito > Osastotoimisto > 
Ohjeet ja lomakkeet tai niitä voi pyytää Sa-
karilta. Muistakaa varmistaa, että henkilöt, 
joille haette huomionosoitusta, ovat Punai-
sen Ristin jäsen.

Huolellisesti täytetyt anomukset palautetaan 
postitse tai sähköpostilla:
SPR Länsi-Suomen piiri
Sakari Karvo
Laturitie 2
60510 HYLLYKALLIO
sakari.karvo@punainenristi.fi

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Vinkkejä huomionosoitusten hakuun
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Ansiomerkit - 2018
Pesonen Maire, Alajärvi
Hyövälti Sinikka, Ilmajoki
Kiskola Aila, Ilmajoki
Korpela Kaija, Ilmajoki
Pelto-Piri Pirkko, Ilmajoki
Niemi Satu, Jalasjärvi
Eteläaho Sirkka, Jyväskylä
Kalho Seija, Jyväskylä
Koski Niina, Jyväskylä
Lindström Marjatta, Jyväskylä
Lyytikäinen Eila, Jyväskylä
Maukonen Markku, Jyväskylä
Metso Aino, Jyväskylä
Moilanen Marja-Leena, Jyväskylä
Mustonen Eino, Jyväskylä
Natri Kaisa, Jyväskylä
Niittynen Jooel, Jyväskylä
Parkkinen Hannele, Jyväskylä
Pylvänäinen Maria, Jyväskylä
Voutilainen Marja, Jyväskylä
Otajagic Zehra, Kuokkala
Kinnunen Aune, Laukaa
Hintsa Tero, Lehtimäki
Harju Leila Liisa, Soini
Mäkipelto Taru, Soini
Alanen Kaisa, Vimpeli
Jaakkola Paula, Vimpeli
Ketola  Pekka, Vimpeli
Ylitalo Johanna, Vimpeli

Aktiivimerkit - 2018
Anttila Taina, Alajärvi
Lampinen Reino, Alajärvi
Mertaniemi Toini, Alajärvi
Rintala Urpo, Alajärvi
Kallio Hanna, Ilmajoki
Korjonen Helvi, Ilmajoki
Alakoski Birgitta, Jyväskylä
Garnett Sharon, Jyväskylä
Jaatinen Tarja, Jyväskylä
Kansanen Marjatta, Jyväskylä
Kinnunen Lea, Jyväskylä
Niemi Pipsa, Jyväskylä
Nieminen Ritva, Jyväskylä
Powling Paula, Jyväskylä
Rönnberg Juhana, Jyväskylä
Suvikorpi Sirkku, Jyväskylä
Tammisto Eila, Jyväskylä
Tokkari Marjatta, Jyväskylä
Uusitalo Leena, Jyväskylä
Akhtar Johanna, Kuokkala
Borg Ulla, Kuokkala
Tanskanen Sirkka-Liisa, Kuokkala
Lasonen Anja, Laukaa
Lauronen Mirja, Laukaa
Paakkinen Arja, Laukaa
Laitila Tuula, Vimpeli

Huomionosoitusten saajat kokoontuivat yhteiskuvaan piirin vuosikokouksessa 2017. Kuva: Tero Hintsa. 
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Grooming on toimintatapa, jossa aikui-
nen lähestyy lasta netissä tarkoituksenaan 
houkutella lapsi seksuaalisiin tekoihin. Hy-
väksikäyttäjä pyrkii ihailun ja ystävyyden 
avulla saamaan lapsen luottamuksen. Ri-
koksen uhriksi joutuneet lapset ovat usein 
murrosikäisiä, jotka kaipaavat hyväksyntää. 
Tekijä saattaa esittää olevansa itsekin nuori. 
Grooming voi alkaa viattomasta, jolloin lap-
sen käsitys oikeasta ja väärästä hämärtyy. 
Vähitellen keskustelu muuttuu seksuaalisä-
vytteiseksi, tekijä houkuttelee lasta riisuutu-
maan kameran edessä tai johdattaa lapsen 
luokseen. Hyväksikäyttäjä saattaa kiristää 
lasta olemaan vaiti tapahtuneesta esimerkik-
si ottamiensa valokuvien tai videoiden avul-
la.

Seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutu-
nut nuori kokee usein itse tehneensä jotain 
hävettävää ja kiellettyä eikä tämän vuok-
si ehkä uskalla kertoa tapahtuneesta kenel-
lekään. Nuori ei välttämättä osaa tunnistaa 
ja nimetä tapahtunutta seksuaaliseksi väki-
vallaksi. Hyväksikäytön jälkeen nuori saattaa 
kokea avuttomuutta ja uskoa, ettei tilantees-
ta ole poispääsyä.

On tärkeää lisätä lasten ja nuorten tietämys-
tä turvallisesta nettikäyttäytymisestä. Tie-
don avulla voimme ennaltaehkäistä näitä 
rikoksia sekä mahdollistaa avun hakemista. 
Ilmiöstä on hyvä kertoa lapselle hänen ikä-
tasonsa mukaisesti. Tarkoitus ei ole kuiten-
kaan pelotella, jottei lapsen turvallisuuden 
tunne järky. Rikosuhripäivystyksellä on ma-
teriaalipaketteja, jotka sisältävät menetelmiä 
rikosasioiden puheeksi ottoon. Materiaaleja 
voivat hyödyntää sekä nuorten parissa työs-
kentelevät että vanhemmat. Materiaalit löy-
dät osoitteesta www.riku.fi./nuoret

Some ja nuoret 2016 -kyselytutkimuksen 
mukaan 71 % nuorista oli sitä mieltä, et-
tä sosiaalisen median käyttöä tulisi opet-
taa nuorille kotona tai koulussa. Aikuisilla on 
usein käsitys, että nuoret ovat taitavia so-
men käyttäjiä. Tämän vuoksi keskustelut 
turvallisesta nettikäyttäytymisestä saattavat 
jäädä nuoren kanssa vähäisiksi.

Grooming ja lapsiin kohdistuva seksuaalinen 
hyväksikäyttö netissä

Lähes kolmannes 15-vuotiaista tytöistä jou-
tuu internetissä seksuaalisen häirinnän koh-
teeksi. Häirintää voivat olla esimerkiksi 
seksuaaliset viestit, kuten seksuaaliseen te-
koon tähtäävät pyynnöt ja ahdistelevat eh-
dotukset. Toisin kuin groomingissa, näissä 
tapauksissa tekijöinä ovat useimmiten toiset 
nuoret. Tämä vahvistaa käsitystä siitä mi-
ten tärkeää on, että aiheesta keskustellaan 
nuorten kanssa. Nuorten tulee ymmärtä-
vää, että mikä on laitonta reaalimaailmassa, 
on laitonta myös verkossa. On tärkeää, että 
nuoret tietävät miten toimia, jos he kohtaa-
vat seksuaalista häirintää tai hyväksikäyttöä.

Maria Avcilar

Länsi-Suomen piiri on toiminut vuoden 2019 alusta
Rikosuhripäivystyksen aluekoordinaatiojärjestönä.
Maria Avcilar työskentelee Vaasan toimipisteessä
toiminnanohjaajana. 
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Lahjoitusten läpikäyminen on tarkkaa 
työtä
Lahjoitustuotteiden läpikäyminen, lajittelu, 
siistiminen ja edelleen kierrättäminen on päi-
vittäistä työtämme SPR-Kirppiksillä. Olem-
me kiitollisia jokaisesta lahjoituksesta, joka 
meille tuodaan. Lahjoitusten avulla teem-
me tärkeää varainkeruutyötämme Suomen 
Punaisen Ristin katastrofiavun ja hyvänte-
keväisyystyön eteen. Lahjoitusten myynnis-
tä saamamme tuoton avulla teemme lisäksi 
merkittävää yhteiskuntavastuullista työllis-
tämistä. Tämän lisäksi haluamme SPR-Kirp-
pisketjuna näkyä ja erottua erityisesti myös 
ekologisena kestävän kehityksen ja kiertota-
louden lipunkantajana toimialallamme.

Oikean lahjoitus- ja kierrätystavan
merkitys on iso
Muistutamme aika ajoin sosiaalisen medi-
an kanavissamme oikean lahjoittamistavan 
tärkeydestä. Iloksemme myös muut julista-
vat oikean lahjoitustavan ja kierrättämisen 
merkityksestä. Me Naiset lehti julkaisi het-
ki sitten artikkelin aiheesta, ”Laitoitko paidan 
kierrätykseen, vaikka siitä puuttui nappi? Älä 
tee näitä virheitä, kun maritat vaatekaap-
piasi”. Artikkelia varten lehti oli haastatellut 
Tavarataidot kirjan kirjoittajaa sekä Arkijär-
ki-blogin kirjoittajaa Jenni Sarrasta. Kon-
marittaminen on toki tämän ajan trendi ja 
tärkeää meille, jotta saamme Kirppismyymä-
löihimme kallisarvoista lahjoitustavaraa, vaa-
tetta ja tekstiiliä. Konmarittamisessa ei silti 
aina uhrata tarpeeksi aikaa sille, mitä pois 
heitettäville tavaroille, vaatteille tai tekstii-
leille tapahtuu. Jos haluat, että lahjoit-
tamasi tavara, vaate ja tekstiili todella 
tekee hyvää, tulee sen olla myös siinä 
kunnossa. 

Opettele oikea tapa lahjoittaa ja
kierrättää
Moni meistä ajattelee kierrättämisen ja lah-
joittamisen olevan helppoa, ja helppoahan 
se onkin, kun sen tekee oikein. Kierrättämi-
nen ja lahjoittaminen ei kuitenkaan ole vain 
sitä, että itselle tarpeeton, usein myös likai-
nen ja rikkinäinen, tuote sullotaan pussiin 
ja heitetään kierrätys- tai keräyslaatikkoon. 
Sen sijaan, jos todella haluat, että joku muu 
voi vielä hyötyä sinulle tarpeettomasta kan-

nattaa opetella oikean lahjoittamisen ja kier-
rättämisen opit.

Jäte on jätettä, se ei sovellu
lahjoitukseksi
Jenni Sarraksen mukaan valtaosaa meistä 
vaivaa roskiin heittämisen pelko. Muun mu-
assa tämän vuoksi kierrätys- ja lahjoituslaa-
tikoihin päätyy sinne kuulumatonta tavaraa, 
vaatetta ja tekstiiliä. Sarraksen mukaan mei-
dän pitäisikin opetella hyväksymään, että 
vääjäämättä tuotamme erilaista jätettä. Tär-
keää sen sijaan on osata, ja vähintään ope-
tella kierrättämään vielä hyväkuntoinen; 
siisti ja puhdas, itselle tarpeeton tavara, 
tekstiili ja vaate oikealla tavalla. Huonokun-
toinen vaate tai tekstiili kelpaa korkeintaan 
tiski- tai siivousrätiksi ja rikkinäinen tava-
ra mm. elektroniikka tulee hävittää sille kuu-
luvalla tavalla – ei tuoda sitä lahjoitukseksi. 
Viimeistään lahjoitusta käsittelevä työntekijä 
ja toimija joutuu viemään tavaran jätteeksi. 
Jenni Sarraksen mukaan esimerkiksi lahjoi-
tetut vaatteet tulisi voida pukea päälleen sil-
tä seisomalta. Sama sääntö pätee myös 
muuhun lahjoitettuun tavaraan.

Väärä lahjoitus- ja kierrätystapa lisää 
kustannuksia
Samaa mieltä on myös Suomen tunnetuin 
trashionista Outi Pyy. Outi Pyy pyrkii valis-

LAHJOITA OIKEIN
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Lahjoita oikein -
kierrätät hyvää yksinkertaisesti!
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tamaan ihmisiä oikean kierrätystavan tär-
keydestä ja ekologisesta kierrätysmuodista. 
Jenni Sarraksen tavoin Outi Pyy kirjoittaa si-
vustollaan, outilespyy.com oikean lah-
joitustavan ja kierrättämisen tärkeydestä. 
Outi Pyy muistuttaa, että mikäli lahjoitet-
tu tavara, vaate tai tekstiili pakataan huo-
limattomasti tai väärin, tai lahjoitettavaksi 
ylipäänsä viedään sinne kuulumatonta ta-
varaa, vaatetta tai tekstiiliä aiheuttaa se 
lahjoituksen vastaanottavalle esim. hyvän-
tekeväisyysjärjestölle ylimääräisiä jätekus-
tannuksia, jotka olisi muuten voitu käyttää 
alkuperäiseen tarkoitukseen – hyvänteke-
väisyyteen. Outi Pyy muistuttaa myös, et-
tä käytetyn tavaran, tekstiilin ja vaatteen 
läpikäy ja lajittelee aina ihminen, ei kone. 
Kaikessa yksinkertaisuudessaan siis, mikä-
li haluat että vanhat tavarasi, vaatteesi ja 
tekstiilisi ym. pääsevät vielä uudelle kier-
rokselle tuottamaan hyvää jollekin muulle, 
on tärkeää pakata lahjoitustuotteet oikein ja 
viedä ne oikeaan paikkaa.

Lahjoita ja kierrätä hyvää oikein
Outi Pyyn ja Jenni Sarraksen sivustoilta tii-
vistettyjen ”Näin lahjoitat oikein” ohjeiden 
avulla onnistut aivan varmasti!

 

1. Pakkaa lahjoitukseen tarkoitettu ta-
vara, vaate ja tekstiili oikein.
- Pakattu lahjoitus tulisi olla vesitiivis, sillä 
ulkona sijaitsevat kierrätys- ja keräyslaatikot 
eivät ole vesitiiviitä. Lisäksi lahjoitettu tuo-
te saattaa olla keräyslaatikossa jonkun aikaa 
ennen tyhjennystä.
 
- Pakatessasi lahjoitukseen esim. kenkiä, oli-
si hyvä sitoa kengät yhteen, jos mahdollis-
ta. Näin lahjoituksen purkajan ja käsittelijä 
on helppo löytää kenkäparit, eivätkä ne huku 
muun tavaran sekaan. Parittomia kenkiä ei 
yleensä voi käyttää. Lisäksi vaatteiden jouk-
koon pakatut kengät likaavat turhaan siistit 
ja puhtaat vaatteet/tekstiilit.

- Erilaiset lahjoitukseen menevät tuotteet; 
tavara, vaate ja tekstiili tulisi pakata erillisiin 
pakkauksiin. Tämä helpottaa lahjoituksen 
käsittelyä ja edelleen lajittelua.

2. Huolittele lahjoitettavat tuotteet en-
nen lahjoitukseen tuomista
- Hyväntekeväisyysjärjestöillä ei ole mah-
dollisuutta, varsinkaan isoissa määrissä teh-
tävään vaatehuoltoon. Sen vuoksi älä tuo 
vaatetta tai tekstiiliä ym. lahjoitukseen suo-
raan kellarista tai varastosta.

1.
2.

3.

LAHJOITA OIKEIN
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- Jos vaatteesi tai tavarasi on rikki se ei kel-
paa lahjoitukseen, se kuuluu jätteeksi tai 
muuhun kierrätykseen. Ennen lahjoitukseen 
tuomista tarkista, että napit ovat kiinni ja 
vetoketjut toimivat. Tarkista myös vaatteen 
kaulukset, hihansuut sekä kainalot. Jos niis-
sä on kellastumia tai piintynyttä likaa ne ei-
vät ole lahjoitukseen sopivia ennen pesua.
 
- Jos vaatteessa tai tekstiilissä on kesto tah-
ra älä tuo sitä lahjoitukseen. Samoin, jos 
vaate on kovin nyppyinen, päätyy se myös 
jätteeksi. Poista vaatteesta ja huonekalusta 
myös eläinten karvat.

3. Poikkeukset sääntöihin
- Vintagevaatetta, tekstiiliä ja muita tuottei-
ta voi lahjoittaa, vaikka niissä olisi pieni vika. 
Vintagella tarkoitetaan ennen 1990-luvulla 
valmistettuja tuotteita tai vaatteita. Kannat-
taa kuitenkin varmistaa mitä ko. tuotteita tai 
vaatteita hyväntekeväisyysjärjestöt ottavat 
vastaan, esim. kysymällä suoraan lahjoituk-
sen vastaanottajalta.

- Käytettyjä sukkia, sukkahousuja tai alus-
vaatteita ei voi lahjoittaa hyväntekeväi-
syyteen, elleivät ne ole uutta vastaavassa 
kunnossa. Niissä ei saa olla mitään käytön 
jälkiä. Vintage alusvaatteita voi lahjoittaa, 
toki myös varauksella, ja vain jos nekin ovat 
siistit, puhtaat ja ehjät.

Summa summarum
Kierrätä ja lahjoita siis itsellesi tarpeeton ta-
vara, vaate ja tekstiili oikealla tavalla ja 
kierrätät hyvää kaksinkertaisesti. Lahjoituk-
sestasi ja edelleen kierrättämästäsi tuottees-
ta hyötyy aidosti vielä joku muu ja samalla 
tiedät vähentäväsi muun muassa loppujäte-
kustannuksia sekä pienennät hiilijalanjälke-
äsi ja ilmastonmuutosta. Lahjoita aina niin, 
kuin antaisit parhaalle ystävälle lahjaksi!

Teksti ja kuvat: Kokkolan Kirppis

LAHJOITA OIKEIN

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I



20

PILOTTIKOKEILU OMAISHOITAJILLE

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Pilottikokeilu: Ohjatuissa ryhmäkeskus-
teluissa saa tietoa ja tukea. Mukana voi 
olla anonyymina.

Keskisuomalaisille omaishoitajille tarjotaan 
vertaistukea ja tietoa uudella tavalla. Verk-
koryhmässä voi keskustella toisten samassa 
tilanteessa olevien, vetäjien ja asiantuntijoi-
den kanssa tai olla pelkästään kuuntelemas-
sa. Ohjattuja ryhmäkeskusteluja käydään 
keskiviikkopäivisin puolentoista tunnin ajan. 
Tavoitteena on, että ne ovat kuunneltavissa 
myös tallenteina. 

Ryhmässä käsitellään esimerkiksi etuuksia, 
terveydenhoitoa, kodin turvallisuutta sekä 
omaishoitajuuteen liittyviä elämän muutos-
tilanteita ja jaksamista. Kustakin kunnasta, 
josta osallistujia ilmoittautuu, pyritään myös 
saamaan täsmätietoa. 

– Ryhmäkokeilu on ainutlaatuinen niin maa-
kunnallisesti kuin jopa valtakunnan tasolla. 
Kyseessä on kohderyhmä, jonka tuen tarve 
on yleisesti tunnistettu, mutta valitettavasti 
ratkaisuja on ollut vähänlaisesti tarjolla, to-
teaa projektikehittäjä Anja Saksola. 

– Tietoa on yllättävän hajallaan. Kunnil-
la on velvollisuus järjestää omaishoitajille 
perehdytysvalmennusta, mutta sen toteu-
tus vaihtelee. Palvelujen ja resurssien suh-
teen kunnat ovat hyvin heterogeenisia. Ehkä 
verkkopalvelulla voidaan parantaa tilannetta, 
kokeilusta innostunut Saksola toteaa. 

Laukaan kunnan palvelupäällikkö Eva-Kaisa 
Niemistö on iloinen verkkoryhmäkokeilusta, 
vaikka ihan kaikki omaishoitajat eivät ole si-
nuja netin kanssa. 

– Kipein solmu on omaishoitajan hätä, jaksa-
minen ja yksinäisyys, johon ei vielä tarpeek-
si pystytä vastaamaan. Netti on hirmu hyvä 
kanava, pieni alku, tulevaisuutta, Eva-Kaisa 
Niemistö kuvailee.

Leppävetinen Seija Majuri ilmoittautui mu-
kaan heti, kun näki asiasta lehti-ilmoituk-
sen. Puolisoaan hoitava omaishoitaja kaipaa 
ennen kaikkea vertaistukea ja keskustelua. 
Toisten kanssa puhuminen on tärkeää jak-

Verkkoryhmä omaishoitajille
samisen kannalta samoin kuin vapaapäivät. 
Netin käyttö on tuttua Laukaan Eläkeläisten 
entiselle sihteerille, joka edelleen ylläpitää 
yhdistyksen nettisivuja.

Laukaassa on noin sata ja Konnevedellä 23 
omaishoitajaa, jotka saavat kunnalta omais-
hoidontukea vanhuksen, vammaisen tai sai-
raan henkilön kotona tapahtuvaan hoitoon ja 
huolenpitoon. Keski-Suomessa heitä on kaik-
kiaan yli kaksituhatta.

Ilman omaishoitosopimusta toimivien luku-
määrä on kuitenkin moninkertainen. Yksi 
omaishoitajia koskeva haaste onkin, kuinka 
välittää oikea-aikaista sekä ajantasaista tie-
toa esimerkiksi oikeuksista ja etuuksista. 

Kunnissa on Saksolan mukaan huomattu, 
etteivät vertaistuki- ja koulutustilaisuudet 
nykyisellään riitä palvelemaan omaishoitaji-
en tuen tarvetta. Monen on yksinkertaises-
ti hankala lähteä läheisen luota ja osallistua. 
Kaikkiaan omaishoitajuus rajoittaa elämää 
merkittävällä tavalla, vaikka yksinäisyyden 
kokemukset eivät kysyttäessä korostukaan.

Kyselyissä on käynyt ilmi, että läheistään 
hoitavat kokevat tarvitsevansa myös psyyk-
kistä tukea jaksaakseen. Siinä vertaistuki 
voisi auttaa.

– Työ koetaan usein liian vaativaksi. Valitet-
tavan usein myös itse hoitaja tuntee oman 
terveydentilansa heikentyneeksi.

Kokeiluun mukaan tulo edellyttää ilmoit-
tautumista Saksolalle neuvojen saamiseksi, 
mutta ei virallista omaishoitajan statusta. It-
se verkkoryhmään voi kirjautua nimimerkil-
lä.

– On hyvin tärkeää, että omaishoitaja voi 
esiintyä anonyymina niin halutessaan. Itsen-
sä voi toki myös esitellä. Tämä ei vaadi si-
toutumista. Mukana voi olla passiivisenakin 
jäsenenä, pakko ei ole osallistua mihinkään, 
hän korostaa.

Discord-alusta, jota pelaajat yleensä käyttä-
vät, on Saksolan mukaan oivallinen löytö. Se 
on kätevä, helppokäyttöinen, ilmainen sovel-
lus, vaikkakin vähän tunnettu. 
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– Ei vaadita kuin kiinnostus lähteä mukaan, 
verkkoyhteys, mieluiten tietokone vaikka 
älykännykkääkin voi käyttää, kaiutin ja kes-
kusteluihin osallistuakseen mikrofoni. 

Alustaa voi hyödyntää myös ryhmäkeskuste-
lujen ulkopuolella esimerkiksi jättämällä ky-
symyksiä.

– Yhteisöalusta on olemassa ja siellä voi käy-
dä silloin kun ehtii, muistuttaa Saksola, joka 
kehottaa työntekijöitäkin kirjautumaan mu-
kaan ollakseen kuulolla.

Miestään hoitava Seija Majuri ilmoittautui heti mukaan, kun kuuli omaishoitajien verkkoryhmästä. Leppävetinen kai-
paa ennen kaikkea vertaistukea. Jaksamisen kannalta tärkeitä ovat myös vapaapäivät. Hän kehuu Kuuselan henkilö-
kuntaa ja on kiitollinen hoitojaksoista, jotka suovat omaishoitajalle kolme vapaapäivää kuussa.

Pilottikokeilu toteutetaan Keski-Suomen so-
siaalialan osaamiskeskuksen ja Suomen Pu-
naisen Ristin yhteistyönä. Se kuuluu Yhdessä 
ei olla yksin -hyvinvointiyhteistyöhankkee-
seen ja päättyy 6.3.

Tavoitteena on, että toiminta voisi tarvittaes-
sa jatkua esimerkiksi osana Punaisen Ristin 
tai jonkin muun järjestön vapaaehtoistoimin-
taa.

Tiina Kuusisalo, artikkeli julkaistu
17.1.2019 Laukaa-Konnevedessä.
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Jäsenyys on ratkaisevan tärkeä menestystekijä 
– piirin hallitus kannustaa jäsenhankintaan

Harri Jokiranta piirin hallituksen kokouksessa 23.2.2019.

Juha Turkulainen toimii piirin hallituksen edustajana
Vapepan Pohjanmaan maakuntatoimikunnassa.

Jäsenmäärä on Punaiselle Ristille keskeinen 
onnistumisen mittari. Mitä enemmän jäse-
niä Punaisen Ristin liikkeessä on mukana, si-
tä suurempi on Punaisen Ristin painoarvo 
yhteiskunnallisena vaikuttajana ja järjestö-
nä. Jäsenhankinnasta keskusteltiin Piirin hal-
lituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa 
Seinäjoella 23.2.2019

Uusia jäseniä vapaaehtoisryhmistä
Länsi-Suomen piirin osastot ovat onnistuneet 
useita vuosia saamaan uusia vapaaehtoi-
sia mukaan toimintaan. Vapaaehtoisryhmät 
muodostavat erinomaisen perustan jäsen-
määrän kasvattamiselle.

– Humanitäärinen oikeus koulutuksineen ja 
ryhmineen ovat erinomaisesti tähän aikaan 
sopiva toimintamuoto. Humanitäärinen oi-
keus on toimintamuotona uusia nuoria ta-
voittava. Näiltä kursseilta voitaisiin saada 
nuoria jäseniksi, Harri Jokiranta pohti ko-
kouksessa.

Puheenjohtaja Alpo Tanskanen kiitti jä-
senhankintaan panostamisesta ja kannus-
ti kaikkia osastoja sekä piirin työntekijöitä 
hankkimaan jäseniä.
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Keuruun Harri Koivisto aloitti piirin hallituksen jäsenenä vuonna 2018. Harri toimii piirin hallituksen
edustajana Vapepan Keski-Suomen maakuntatoimikunnassa.

– Jos jokainen osaston hallituksen jäsen 
hankkii vain yhden uuden jäsenen, saamme 
jäsenmäärän uudelleen kasvuun! Tanskanen 
kannusti.

Oma Punainen Risti helpottamassa va-
paaehtoisten työtä
Oma Punainen Risti on vapaaehtoisille raken-
nettu tietojärjestelmä, joka helpottaa vapaa-
ehtoisten työtä antamalla uusia työvälineitä 
vapaaehtoistehtävien hoitamiseen. Vapaaeh-
toiset luovat järjestelmään omat profiilinsa, 
joiden avulla he voivat etsiä itselleen sopivia 
koulutuksia, vapaaehtoistehtäviä ja kertoa 
omasta osaamisestaan. Piirin hallituksessa 
keskusteltiin, miten voidaan seurata ja tukea 
Oman käyttöönottoa Länsi-Suomen piirissä.

– Pienillä osastoilla haasteeksi muodostuu 
älylaitteiden puute, kaikilla vapaaehtoisilla ei 
ole edes sähköpostiosoitetta Taina Hämä-
läinen totesi.

– Tarvitaan sekä perinteisiä menetelmiä et-
tä samalla varmistaa uusien välineiden käyt-
töönotto. Jokaisen hallituksen jäsenen on 
tärkeä ottaa Oman käyttö esille omassa 
osastossaan, painotti Nita Sammalisto.

Piirin hallitus kokoontuu neljästi vuo-
dessa
Piirin hallitus kokoontuu pääsääntöisesti nel-
jästi vuodessa. Kaksi kertaa kevätkaudella ja 
kaksi kertaa syyskaudella. Kuluvan vuoden 
seuraavat kokoukset järjestetään 30.3., 5.10. 
ja 30.11.
 
Piirin hallituksen puheenjohtajana toimii Al-
po Tanskanen Jyväskylän osastosta ja vara-
puheenjohtajana Hannu Kuokkanen Vaasan 
suomalaisesta osastosta.
 
Hallituksen jäseniä ovat Mauno Heikkilä Här-
mäin osastosta, Taina Hämäläinen Karstulan 
osastosta, Harri Jokiranta Seinäjoen osastos-
ta, Harri Koivisto Keuruun osastosta, Mark-
ku Kyllönen Saarijärven osastosta, Tero Mård 
Joutsan osastosta, Johanna Peltokoski Il-
majoen osastosta, Sari Saarikoski Vaasan 
suomalaisesta osastosta, Nita Sammalisto 
Jyväskylän osastosta, Juha Turkulainen Ku-
rikan osastosta, Eeva Vuorimies Laukaan 
osastosta ja Juha Vähänen Pietarsaaren 
osastosta. Esittelijänä piirin hallituksessa on 
toiminnanjohtaja Pekka Annala ja sihteerinä 
järjestöpäällikkö Jooel Niittynen.

Teksti ja kuvat: Tero Hintsa
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Avauksessa palkittiin sankareita
Ähtärissä helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna pidettiin perinteinen Länsi-Suomen piirin 
valmiusavaus ja paikalle oli saatu ennätysmäärä vapaaehtoisia ja viranomaisten edustajia.

Päivän tärkeimpiä puheenaiheita oli järjestöjen yhteistyön kehittäminen ja nuorten rekrytoi-
minen mukaan toimintaan.

Päivä polkaistiin käyntiin palkitsemisilla. Joukko alajärveläisiä nuoria kunnostautui joulukuus-
sa pelastamalla yhden yön aikana kaksi vanhusta värjöttelemästä kovassa pakkasessa. Jos 
mopoautoilla liikkeellä olleet nuoret eivät olisi olleet niin valveutuneita ja auttamishaluisia, 
olisi kumpaakin voinut kohdata hieman toisenlainen kohtalo ja lööpeissä olisi nähty hieman 
toisenlaisia otsikoita.

SPR:n piiritoimistolla oli pähkäilty kauan sitä, että mitä näille ansioituneille nuorille voisi lah-
jaksi antaa. Viimein oli päädytty antamaan heille lahjakortti paikalliselle huoltoasemalle, näin 
nuoret voivat päätyä tulevaisuudessa ehkä vielä uusiin sankaritekoihin.

Toinenkin arjen sankariteko palkittiin, kun kauhajokinen mies oli auttanut työkaveriaan työta-
paturmassa. Hän ei halunnut kumminkaan ottaa kunniaa täysin itselleen vaan hän kiitospu-
heessaan kiitti puolestaan hätäkeskusta sieltä saamastaan tuesta ja hyvistä ohjeista.

Avauspuheenvuoroissaan maakuntatoimikuntien puheenjohtajat Jarmo Ojajärvi (Pohjan-
maa) ja Juha Vimpari (Keski-Suomi) antoivat kumpikin omat terveisensä seminaariväel-
le. Heidän puheenvuoroissaan kuului kokemus siitä, että tiivis koulutus- ja harjoitusyhteistyö 
järjestöjen ja toimijoiden kanssa on otettu mukaan Vapepan arkeen ja sitä tullaan edelleen 
kehittämään aktiivisesti. 

Myös yhteiset toimintatavat koettiin tärkeäksi ja Vimpari totesikin puheenvuoronsa päätteek-
si: ”Vapepan pitää olla saatavilla viranomaisen tueksi yhden luukun takaa ja mahdollisimman 
helposti. Järjestöjen toimintatavat voivat hieman poiketa, mutta muistetaan se, että autetta-
va on aina keskiössä.”

Kummankin maakunnan alueella tärkeinä yhteistyökumppaneina mainittiin mm. MPK ja 
SPEK.

Alustuksia minuuttiaikataululla
Päivän alustukset aloitti Vesa Vornanen, joka kertoi viime kesäisen Valtti-harjoituksen he-
rättämiä ajatuksia. Hänen kokemuksensa harjoituksesta oli hyvin myönteinen ja uusia oival-
luksia saatiin mm. siitä, kuinka johtajiston vaihto voidaan tehdä saattaen niin, ettei synny 
informaatiokatkoja. Myös teknisten apuvälineiden käytössä (valvontakamerat, OHTO-hälytys-
järjestelmä ja Mapitare-sovellus) koettiin valaistumista.
 
Suomen radioamatööriliitosta paikalle oli tullut Jukka Pappinen, joka esitti oman ratkaisun-
sa sille, kuinka viesti saadaan kulkemaan silloinkin, kun viranomaisen oma viestiverkko ei 
syystä tai toisesta toimi. Radioamatöörien rakentama varaverkko voisi olla internetyhteydestä 
riippumaton, tietoturvallinen ja siihen olisi toteutettavissa varmennettu sähkönsyöttö.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta mennyttä vuotta kertasi Juha Turkulainen. Vapepa oli 
mukana alueellamme ensimmäistä kertaa jälkisammutustehtävissä, joita kuuma kesä paljon 
tarjosikin. Vaarallisiin paikkoihin vapaaehtoisia ei laitettu, mutta ihmeellisen paljon vapaaeh-
toisilla piisasi intoa yksitoikkoiseen ja likaiseen työhön. Tilannejohtajana maastopaloissa toi-
minut Turkulainen oli silti yllättynyt erään vapaaehtoisen kommentista hänen saavuttuaan 
takaisin kokoontumispaikalle: ”Kyllä tämä aina kotiolot voittaa!” 
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Arto Kupiainen Suomen lentopelastusseurasta selvitti omassa alustuksessaan mm. miten 
heidän oma Secapp-hälytysjärjestelmänsä toimii ja painotti, että SLPS koordinoi kaikkea Va-
pepan ilmailutoimintaa. Jatkossa myös kaikki Vapepan toimintaan osallistuvat RPAS (Remo-
tely Piloted Aircraft System) ja MOVA (moottoroitu varjoliidin) hälytysryhmät ovat SLPS:n 
alaisia ja vuosina 2017-18 on koulutettu 61 henkilöä erilaisilla kursseilla. Vuodeksi 2021 on ta-
voitteena saada valtakunnallinen kyky toimia RPAS-ryhmillä ja saada niihin apuvälineiksi mm. 
lämpökameroita ja muita erikoissensoreita. Myös kiinteäsiipistä kalustoa suunnitellaan.

Kari Latva Pohjanmaan poliisilaitokselta totesi alustuksessaan, että Vapepa on poliisille kiis-
tattoman tärkeä resurssi kadonneen ihmisen etsinnässä ja vaikka poliisilla on omiakin koiria 
käytössä, niin VIRTA-tarkastus takaa myös Vapepan koirien tasalaatuisuuden. Uusia toiminta-
menetelmiäkin voisi kokeilla, mm. se, että etsinnän aluksi voisivat poliisikoirakot ja Vapepan 
koirakot pitää johdon kanssa palaveria etsintälohkojen järkevästä jakamisesta. 

Poliisin mielipiteitä kertoivat myös Pohjanmaan poliisilaitoksen ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen 
päällystövastaavat Pauli Latvanen ja Jari Lindholm. Kumpikin pitivät Vapepan toimintaa 
tärkeänä ja yhteiset harjoitukset ja operaatiot ovat antaneet ymmärtää Vapepan organisaati-
on toimivan hyvin ja tehokkaasti.

Ähtärissä palkittuja auttajia. Piirin työntekijöistä vasemmalla kuvassa toiminnanjohtaja Pekka Annala ja oikealla 
terveydenedistämisen asiantuntija Janne Säilä. Palkitut keskellä (toisena vasemmalta alkaen) valtakunnallisen
ensiapuhuomionosoituksen saanut Riku-Pekka Lappalainen sekä Vapepan huomionosoituksen saaneet
Juho Keski-Sikkilä, Jere Keränen ja Armida Pajala. Kuva: Tero Hintsa.

Paneelissa monipuolista pohdintaa
Lauantain iltapäivän alku oli varattu järjestöpäällikkö Jooel Niittysen vetämälle paneelikes-
kustelulle. Vastauksia myös yleisöstä heitettyihin kysymyksiin olivat antamassa kaikki aamu-
päivästä alustuksensa pitäneet henkilöt.

Seuraavassa lyhyesti lueteltuna muutama kysymys ja niihin saadut vastaukset:
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Huoltovarmuutta vapaaehtoisen näkökulmasta
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta 
pelastustoimen ja varautumisen ylitarkastaja 
Taru Ruutiainen avasi puheenvuorossaan 
kokonaisturvallisuuden sanastoa, käsitteitä 
ja olemassa olevia yhteistyösopimuksia se-
kä lainsäädäntöä. Ruutiainen toi esiin miten 
kansallinen ja alueellinen riskiarvio vaikut-
taa varautumiseen ja myös järjestöjen kehi-
tystarpeisiin sekä korosti toimialat ylittävän 
harjoitustoiminnan tärkeyttä. Sekä järjestön 
että vapaaehtoisen näkökulmasta huoltovar-
muuden ja jatkuvuudenhallinnan kulmakiviä 
ovat oman valmiuden itsearviointi, kriittisten 
toimintojen tunnistaminen, henkilöresurssit 
sekä yhteystiedot yhteistyötahoihin. Näiden 
pohjalta rakentuu huoltovarmuutta ja jatku-
vuudenhallintaa kehittävät toimenpiteet ja 
luodaan pohjaa järjestöjen väliselle yhteis-
työlle.

Kokonaisturvallisuus -pieniä tekoja arjessa
Päivän päätteeksi varautumisen asiantuntija Tave Rautiainen painotti miten omatoiminen 
varautuminen ja perustaitojen osaaminen vähentää viranomaisten ja muiden turvallisuustoi-
mijoiden työmäärää ja miten kokonaisturvallisuus edellyttää ihmisten ja järjestelmien kykyä 
toimia joustavasti häiriötilanteissa, toipua niistä nopeasti ja kriisin jälkeen kehittyä oppimalla 
niistä. Rautiainen johdatteli ajatuksia alueellisen järjestövalmiuden ajatteluun, joka rakentuu 
tavoitteiden, toiveiden, tarpeiden, tunteiden ja mielipiteitten rattaanpyöristä. Alueellisen val-
miuden muodostavat ihmiset ja yhteisöt, ja verkostoyhteistyön keskeisinä elementteinä ovat 
motivaatio, lisäarvo verkostolle, kustannusten jakautuminen, sitoutuminen sekä luottamus ja 
sitä kautta avautuva järjestöjen työnjaon selkeys.

Mihin muutokseen pitäisi varautua?
Ilmastonmuutokseen, koulutuksen kehittämiseen, toimimiseen poikkeustilanteissa (niin kan-
salainen kuin viranomainenkin), sitoutuneen väen saamiseen toimintaan, väki pakkautuu 
kaupunkeihin, mistä saamme maastokelpoista porukkaa riveihimme?

Miten saadaan vapaaehtoisresurssit järjestöjen käyttöön?
Leader-hankkeiden avulla, isoissa kaupungeissa mm. tapahtumakoordinaattoreiden välityk-
sellä, tiedotusta ja rekrytointia lisää, harjoitusten ja tehtävien haastavuus houkuttelee uusia 
toimijoita, mikrokoulutusta somen avulla, pikakoulutusta hankkeiden sisällä.

Miten saadaan nuoriso mukaan toimintaan?
Opetustoimi esim. koulujen rehtorit mukaan suunnitteluun, opetussuunnitelmaan turvalli-
suuskoulutusta, jäsenmaksut ilmaiseksi nuorille, jalkaudutaan kouluihin sillä siellä ei järjestöt 
juurikaan muuten näy. Somen hyödyntäminen, järjestöt voisivat hyödyntää uuden ops:n ”il-
miöiden kautta oppiminen” -teeman.

Vapepan aktiivisia vapaaehtoisia palkittiin valmiusavauk-
sessa. Kuvassa Mustosen veljekset Anssi ja Tero.

Ku
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Toiminnan kehittelyä pienryhmissä
Valmiusavausviikonloppu jatkui sunnuntaina kahdessa kehitystyöpajassa, joissa käsiteltiin 
koulutusuudistukseen liittyvää hälytysryhmien minimivaatimuksia sekä järjestöjen välistä val-
miusyhteistyötä. Melinda Palomaa, keskustoimiston valmiuden yksiköstä avasi hälytysryh-
mien minimivaatimusten päivitykseen liittyvää laajaa ongelmakenttää, jota purettiin edelleen 
pienryhmissä ja koottiin yhteenvedoiksi keskustoimiston jatkotyöstöä varten. Toinen työpaja 
keskittyi järjestöpäällikkö Jooel Niittysen alustuksen jälkeen kyläturvallisuuskouluttaja Aa-
na Vainion johdolla turvallisuustoimijoiden yhteistyön rakentumiseen muutamien käytännön 
esimerkkien ympärillä.

Kohti uutta valmiusvuotta
Viikonloppu oli kokonaisuutena erittäin hyvä osoitus siitä, miten järjestöyhteistyö alkaa pik-
kuhiljaa löytämään yhteisen tekemisen suunnan. Tapoja tehdä turvallisuutta ja valmiutta on 
lähes yhtä monta kuin on toimijaakin, mutta yhteisen päämäärän tunnistaminen ja tiedosta-
minen auttaa järjestöjä löytämään toimintatavan, joka parhaiten lisää verkoston toimivuutta 
ja luotettavuutta, järjestön omaa identiteettiä heikentämättä. Kokonaisturvallisuuden idean 
oivaltaminen on itseasiassa järjestöille uusi uljas mahdollisuus, jota ei kannata jättää käyttä-
mättä.

Eija Pippola

Länsi-Suomen piirin valmiusryhmän Maarit Ryhänen valmiusavauksessa. Kuva: Tero Hintsa.

Katso video Punaisen Ristin 
Länsi-Suomen piirin Youtube -kanavalta
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Jurvan Olopäiville kokoonnutaan kerran kuussa tapaamaan tuttuja hyvän lounaan äärellä, 
kuulemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja ja nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta. Olopäi-
villä on Jurvassa pitkä historia.

– Vuonna 2001 Jurvan osasto haki keskustoimistolta hankerahoitusta Olopäivät-projektiin. 
Hankkeen turvin käynnistimme saman vuoden syksyllä yhdessä seurakunnan kanssa Olopäi-
vät. Heti ensimmäiseen tapaamiseen kokoontui liki 80 osallistujaa. Vuosien varrella Olopäi-
vät vakiintuivat projektista paikalliseksi perinteeksi, osaston puheenjohtaja Päivikki Kohtala 
kertaa huippusuositun tilaisuuden taustaa. 

Tuttujen tapaaminen pääosassa Olopäivillä
Olopäivät tarjoaa jurvalaisille kerran kuussa mahdollisuuden tavata vanhoja ja uusia tuttuja. 
Hyvän ruoan ja ohjelman äärellä iloinen puheensorina täyttää kokoustilan hetkessä. Keskus-
teluiden aiheet vaihtelevat säätilasta paikallisiin perinteisiin. Monet osallistujista arvostavatkin 
Olopäiviä ystävien kohtaamispaikkana.

– Olopäivään tullaan tapaamaan tuttuja. Hyvä, että paikkakunnalla on tällainen perinne, ta-
pahtuman merkitystä pohtii Marita Ruutiainen Jurvan osaston ystäväryhmästä.

Olopäivät ovat yksi Länsi-Suomen suurimmista senioritapaamisista
Suomen Punainen Risti aloitti senioriryhmätoiminnan 1950-luvulla. Länsi-Suomen piirissä en-
simmäinen Kultaisen iän -kerho perustettiin Suolahteen 1954. Kerhomäärä oli Länsi-Suomen 
piirissä korkeimmillaan 1989, jolloin koko alueella toimi 54 Kultaisen iän -kerhoa. Jurvan osas-
ton Kultaisen iän -kerho perustettiin 1971. Tavanomainen osallistujamäärä kerhoissa ja erilai-
sissa senioriryhmissä liikkuu 10–20 osallistujan välillä. Jurvan Olopäiville osallistuu sen sijaan 
joka kerta noin 70–100 osallistujaa. Määrä on huima paikkakunnan kokoon nähden.
 
Suurelle osallistujamäärälle mieluisan ohjelman ja toimivien järjestelyiden takaamiseksi Jur-
vassa vapaaehtoisiakin tarvitaan paljon. Seurakunnan emäntä vastaa keittiöstä, ja lounaan ja 
kahvin valmistuksessa hänellä on apunaan kaksi vapaaehtoista. Arvanmyynti, ruokalippujen 
myynti ja juontaminen ovat myös vapaaehtoisten vastuulla. Tarvittaessa vapaaehtoiset autta-
vat myös ruokatarjoiluissa.

– Jurvan osastolta Olopäivässä on mukana vähintään seitsemän vapaaehtoista joka kerta. Il-
man näitä vapaaehtoisia moni asia jäisi tekemättä ja moni ihminen kohtaamatta, pohtii Koh-
tala.

Olopäivien ohjelman suunnittelua varten on perustettu työryhmä. Työryhmä muodostuu Jur-
van kappeliseurakunnan ja Jurvan osaston edustajista.

– Työryhmä suunnittelee ohjelmaa niin pitkälle eteenpäin kuin ideoita riittää. Hyvän onnis-
tumisen perusta on toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu. Kokoonnumme jokaisen Olopäivän 
jälkeen, Kohtala valottaa työryhmän työskentelyä.

– Työryhmä ideoi myös varainhankintaa Olopäivien järjestämistä varten, kertoo Kohtala. Jou-
lujuhlatarjoiluihin saamme tukea kaupungilta. Muut rahat Olopäivien toimintaan hankimme it-
se. 

Tero Hintsa

Olopäivillä tavattu tuttuja liki 20 vuotta 
– ”Ilman vapaaehtoisia moni asia jäisi 
tekemättä ja moni ihminen kohtaamatta”

OLOPÄIVÄT
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Olopäivien vetovoiman salaisuus on tuttujen tapaaminen. Kuva: Tero Hintsa.

NAISTEN MESSUT

Länsi-Suomen piirin luoteisessa nurkassa, 
Lestijoen varrella sijaitsee 5500 asukkaan 
Kannus. Punaisen Ristin Kannuksen osas-
to on tyypillinen pienen paikkakunnan virkeä 
osasto. Siellä on tehty hyvää ihmisten kes-
kuudessa jo monta vuosikymmentä sen suu-
rempaa ääntä itsestä pitämättä. Toiminnan 
ytimessä on ystävien ryhmä, joka kokoontuu 
parin viikon välein. Ensiavussa tehdään yh-
teistyötä parinkymmenen kilometrin päässä 
sijaitsevan Toholammin osaston kanssa.

Useissa tällaisissa osastoissa on myös jo-
tain omintakeista. Jotain sellaista, joka on 
vain joskus syntynyt ja sellaisena jatkunut. 
Kannuksessa tällainen perinne on Naisten 
messut. Kukaan ei oikein tunnu tarkkaan tie-
tävän, milloin messut on ensimmäisen ker-
ran järjestetty, mutta niin vain joka vuoden 
joulukuussa osasto keskittää voimavaransa 
ja laittaa pystyyn messut, joista on jo muo-
dostunut paikallinen perinne.

Sen verran osataan sanoa, että messut jär-
jestettiin aluksi Juhani Vuorisen koululla. Oli-
siko ajankohta ollut 90-lukua tai jopa sitä 

Mitä yhteistä on lämpimällä hengellä ja
osaston varainhankinnalla?

varhaisempaa. Jossain vaiheessa kävi kui-
tenkin niin, että yläkoulun tilat kävivät ah-
taiksi ja messut siirrettiin lukion tiloihin. 
Siellä kokoonnuttiin myös 1.12.2018, kun 38 
näytteilleasettajaa vuokrasi osastolta pöy-
dän, jossa he esittelivät toimintaansa tai 
myivät omia tuotteitaan. Tarjolla oli myös 
kahvit kahvileipineen sekä arpajaiset ja olipa 
myynnissä myös miesväen paistamia mak-
karoita.

Sen lisäksi, että messut on tärkeä tapahtu-
ma, jota kävijät kuvailevat lämminhenkise-
nä ja yhteyttä luovana, on se myös osaston 
kannalta varainhankintaa, jolla rahoite-
taan varsinaista toimintaa. Kun talkoohen-
gessä tehdään, niin kulut pysyvät pieninä ja 
niin tuotoista jää lahjoitettavaksi asti. Viime 
vuonnakin Punaisen Ristin osasto lahjoitti 
1000 euroa paikallisille partiolaisille. On sa-
nomattakin selvä, että tällainen toiminta li-
sää myös laajasti Punaisen Ristin arvostusta 
paikkakunnalla. Jos osaston aktiiveilta sattuu 
kysymään, että järjestetäänkö messut myös 
tänä vuonna, tulee vastaus kuin yhdestä 
suusta: ”totta kai”.

Jooel Niittynen
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Punaisen Ristin osaston aktiivit Kaija ja Anneli. Kuva: Kannuksen osasto.

Lämmin markkinatunnelma. Kuva: Kannuksen osasto.

NAISTEN MESSUT
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Länsi-Suomen piiri ja Veripalvelu lisäävät yh-
teistyötään. Jatkossa kumpikin hyötyy entis-
tä enemmän yhteisestä tiedottamisesta.

Veripalvelulla merkittävä rooli Suomen 
terveydenhuollossa
Veripalvelu vastaa keskitetysti koko maan 
verivalmistehuollosta. Sen tehtäviin kuuluvat 
muun muassa verenluovutusten järjestämi-
nen, luovutetun veren testaus, verivalmistei-
den tuotanto ja jakelu sekä verivalmisteisiin 
liittyvä terveydenhoitoalan henkilöstön kou-
lutus ja konsultaatio. Veripalvelussa tehdään 
myös kaikkien Suomessa raskaana olevien 
äitien veriryhmävasta-ainetutkimukset. Veri-
palvelussa toimii lisäksi Kantasolurekisteri.

Veripalvelu on valtakunnallinen Suomen 
Punainen Ristin laitos
Noin neljännes Punaisen Ristin kansallisis-
ta yhdistyksistä vastaa kokonaan tai osit-
tain maansa veripalvelusta. Suomessa 
Veripalvelu on Punaisen Ristin laitos. Toi-
minta perustuu tasavallan presidentin ase-
tukseen ja veripalvelulakiin. Asetuksen 
mukaan Suomen Punaisen Ristin Veripalve-
lun (Veripalvelu) tehtävänä on vastata veri-
palvelutoiminnasta Suomessa normaali- ja 
poikkeusoloissa. Se harjoittaa myös osaami-
seensa liittyvää palvelu-, tutkimus- ja kehit-
tämistoimintaa ja osallistuu kansainväliseen 
kehitystyöhön.

Punaisen Ristin yleiskokousten ja valtuuston 
kokousten välillä ylintä toimivaltaa Veripalve-
lua koskevissa asioissa käyttää Punaisen Ris-
tin hallitus, joka myös vastaa Veripalvelun 
toiminnasta ja taloudesta. Punaisen Ristin 
hallitus asettaa Veripalvelulle johtokunnan.

Hyvää mieltä luovuttamalla ja Veripal-
velun tilaisuuksia tukemalla
Vapaaehtoiset ovat keskeisessä asemas-
sa Veripalvelussa. Vuosittain verta luovuttaa 
noin 130 000 suomalaista. Verenluovuttaji-
en lisäksi vapaaehtoisilla yhdyshenkilöillä ja 
avustajilla on verenluovutustilaisuuksien on-
nistumisessa merkittävä rooli. Järjestelyjen 
sujuminen, hyvä etukäteistiedotus, veren-
luovuttajien viihtyminen, ohjaaminen ja tur-
vallisuus on tärkeää.

Veripalveluyhteistyö lisääntyy Länsi-Suomessa
– Monissa osastoissa vapaaehtoiset tukevat 
verenluovutusta merkittävällä tavalla. Esi-
merkiksi Pietarsaaren osasto hoitaa ennak-
kotiedotusta esimerkillisesti. Paikkakunnan 
kokoon nähden Pietarsaaressa järjestetään-
kin paljon verenluovutustilaisuuksia, kertoo 
toiminnanjohtaja Pekka Annala.

Länsi-Suomen piiri ja Veripalvelu lisäävät yh-
teistyötään markkinoimalla toimintaansa 
”ristiin”. Piiri kertoo jatkossa entistä enem-
män Veripalvelun tärkeydestä omissa kou-
lutustilaisuuksissaan ja some-kanavissaan. 
Vastaavasti Veripalvelu tuo toiminnassaan 
esille Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa.
 
- Veripalvelu on äärimmäisen tärkeä osa Pu-
naista Ristiä. Voimme jatkossa kertoa aiem-
paa enemmän Veripalvelusta myös osastojen 
some-kanavissa. Pääosalla liki 70 osastos-
tamme on esimerkiksi Facebook-sivut. Näi-
den kautta tavoitamme varmasti myös uusia 
luovuttajia, järjestöpäällikkö Jooel Niitty-
nen pohtii. 

- Välillä käy niin, ettei voi syystä tai toises-
ta luovuttaa verta. Näissä tilanteissa kerrom-
me Punaisella Ristillä olevan useita tapoja 
auttaa. Olemme ottaneet luovutuksissa 
käyttöön vapaaehtoistoiminnan esitteen ja 
ohjaamme Punaisesta Rististä kiinnostuneet 
olemaan yhteydessä oman paikkakuntan-
sa osastoon, Veripalvelun alue-esimies Anu 
Keisala toteaa. 

Tero Hintsa

Veripalvelun Seinäjoen aluetoimiston henkilöstö tutus-
tumassa osastojen vapaaehtoistoiminnan eri muotoihin. 
Esittelijöinä Jooel Niittynen ja Pekka Annala.

Kuva: Tero H
intsa.

VERIPALVELUYHTEISTYÖ
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NALLESAIRAALA

Seinäjoen osaston Nallesairaalassa 15.3.2019 
nuket ja nallet saivat asiantuntevaa hoitoa. 
Ennen lääkärille pääsyä nalle punnittiin ja 
mitattiin. Nallen tai nuken nuorelle omista-
jalle ojennettiin potilaan neuvolakortti.

Pehmoeläinlääkäri kyseli nallelta samoja ky-
symyksiä kuin lääkäri lapselta oikeassa sai-
raalassa. My Little Ponien ja Ryhmä Haun 
koirien omistajien ilmeet olivat sairaalaan 
tullessa usein vakavia. Hymy hiipi suupieliin 
pehmoeläimen omistajan kerrottua mikä po-
tilasta vaivaa ja hoidon päästyä alkuun.

Lääkäri hoiti vaivan ja sairaanhoitajat an-
toivat kotihoito-ohjeet ennen potilaan ko-
tiuttamista. Seinäjoen osaston Nallesairaala 
toimi perjantai-iltapäivän ajan LähiTapio-
lan Prisman toimiston remontoitujen tilojen 
avajaisissa. Sairaalassa hoidettiin yli 30 peh-
moeläinpotilasta. 

Nallesairaala on perheiden vetonaula
Nallesairaala on hauska tapa opettaa lapsil-
le ensiapua, lähimmäisestä huolehtimista ja 
terveitä elämäntapoja. Nallesairaalassa lap-
set pääsevät tutustumaan erilaisiin hoitoväli-
neisiin, hoitamaan sairastunutta ja oppimaan 
miten toimia tapaturmatilanteissa.

Sairaalan voi perustaa minne tahansa, esi-
merkiksi kylätapahtumiin ja päiväkoteihin. 
Nallesairaalalla osaston on helppo tavoit-
taa lapsiperheitä pienelläkin paikkakunnalla. 
Lehtimäen osasto järjesti toukokuussa 2018 
Nallesairaalatapahtuman. Osallistujille tarjot-
tiin vastaanotolla käynnin jälkeen kahvit ja 
kerrottiin osaston toiminnasta paikkakunnal-
la. Neljä sairaalassa käynyttä liittyi osaston 
jäseneksi. Lehtimäen osaston Nallesairaalan 
henkilökunta on alustavasti suunnitellut seu-
raavaa sairaalaa Ränkipäivät -kesätapahtu-
man yhteyteen.

Nallesairaalaa varten osasto tarvitsee sisäti-
lan tai teltan. Hyvällä säällä hoitopiste voi ol-
la ulkona. Hoitovälineitä varten tarvitaan pari 
pöytää ja henkilökunnalle muutama tuoli.

Nallesairaalassa parantuu jokainen –
Myös robotit hoidetaan!

Piiritoimistoille on koottu muutama Nallesai-
raala osastojen lainattavaksi. Seteistä löy-
tyvät tarvikkeet sairaalan perustamiseksi. 
Osasto voi tilata Nallesairaalamateriaalit pii-
ritoimistolta Virve Karlingilta.

- Tilasta riippuen ja mielikuvitusta käyttäen 
osasto voi muunnella sairaalaa tarpeen mu-
kaan. Kirjaston lukunurkkaus voi muuttua 
pehmoeläinten leikkaussaliksi tai kaupan au-
la odotushuoneeksi, Virve Karling kuvailee 
pehmoeläinten hoitopaikan rakentamista.

Laukaan osasto on erikoistunut pehmoeläinten hoitoon.

Kuva: Eeva Vuorim
ies.
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Ravitapahtumasta vankilan perhepäi-
vään -Laukaan osasto on ehtinyt pitää 
Nallesairaalaa monessa paikassa
Osasto voi rakentaa Nallesairaalan itsekin. 
Vanhasta piirtoheittimestä saa erinomai-
sen röntgenlaitteen. Värikkäistä kankaista 
tai tyynyliinoista voi helposti valmistaa iloiset 
hoitoalustat. Keittiövaaka sopii erinomaisesti 
pehmoeläinten punnituksiin.

Laukaan osasto lainasi ensin piiritoimiston 
sairaalaa. Vapaaehtoiset kiersivät sairaalalla 
useissa tapahtumissa.

- Nallesairaala soveltuu monin tapahtumiin. 
Osastomme on pitänyt Nallesairaalaa esi-
merkiksi Laukaan avovankilan perhepäivässä 
ja Killerin hevoshulinoissa, osaston puheen-
johtaja Eeva Vuorimies kertoo.

Kovan kysynnän johdosta Laukaan osas-
to päätti hankkia oman sairaalan. Maalis-
kuussa Laukaassa vietettiin Voimaa ja iloa 

vanhemmuuteen -teemakuukautta kun-
nan hyvinvointi- ja perhekeskuksen johdolla. 
Teemakuukauden aikana järjestettiin erilai-
sia tapahtumia. Laukaan osasto osallistui 
vanhemmuuden tukemiseen pitämällä Nal-
lesairaalaa hyvinvointi- ja perhekeskuksella. 
Samalla vietettiin osaston oman Nallesairaa-
lan avajaisia.

Jos osastolla on jo muut tykötarpeet Nal-
lesairaalaa varten, voi osasto tilata Kalkun 
Logistiikkakeskuksesta ilmaiseksi lapsille 
jaettavaksi neuvolakortteja, joihin merkitään 
mm. nallen paino ja pituus, oireet, tehdyt 
hoitotoimenpiteet ja kotihoito-ohjeet. Itse 
tulostettavista hoito-ohjeista voi korostus-
kynällä merkata kolme potilaan oireisiin so-
pivaa asiaa. Lisätiedot ja tilaukset Kalkusta: 
Outi Amanor outi.amanor@redcross.fi 040 
750 1980

Tero Hintsa (lähde Punaisen Ristin nettisi-
vut)

Hilman vastaanotolle tuoman yksisarviskoira Elenan jalka oli kipeä. Kuva: Tero Hintsa.
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NUORISOVALIOKUNTA

Seinäjoen piiritoimistolla kävi ilta-aikaan sunnuntaina 20.1.2019 ensiksi kova piippaus vahin-
gossa aiheutetun hälytyksen vuoksi, jonka jälkeen tunnelma muuttui intoa puhkuvaksi. Ky-
seessä oli uuden nuorisovaliokunnan järjestäytymiskokous seuraavalle kaksivuotiskaudelle 
(2019-2020), ja innokkaat nuoret olivat pisimmillään matkustaneet paikan päälle Oulusta ja 
Jyväskylästä.

Uusia valiokuntalaisia valittiin 6 kappaletta, samalla kun sanoimme hyvästit peräti neljälle en-
tiselle valiokuntalaiselle. Keitä uudet (ja osittain myös vanhat) valiokuntalaiset sitten ovat-
kaan? Tässä lyhyet esittely jokaisesta:

TÄSSÄ JA NYT 2/2019

PIIRIMME UUSI 
NUORISOVALIOKUNTA ESITTÄYTYY

Veera Röyttä, 20, valiokunnan puheenjohtaja. Veera asuu
Oulussa ja opiskelee siellä luokanopettajaksi. Opiskeluiden
lisäksi Veera työskentelee toisinaan päiväkodissa ja harrastaa
liikuntaa, mm. balettia. Veera on tehnyt vapaaehtoistyötä nelisen
vuotta, pääasiassa lasten parissa. Hänellä on taustaa Länsi-Suomen
nuorisovaliokunnan lisäksi Lapin piirin nuorisotoimikunnasta. 

Henna Tammi, 25, valiokunnan varapuheenjohtaja. Henna asuu 
Seinäjoella ja tekee työkseen lähihoitajan hommia erilaisten sijai-
suuksien merkeissä. Henna on ollut pitkään mukana Punaisessa 
Ristissä Kurikan osastossa mutta myös piiritasolla. Erityisesti ensi-
aputoiminta on vienyt hänet mukanaan, ja tällä hetkellä Henna toi-
mii Kurikan EA-ryhmän ryhmänjohtajana.

Sanna Mäntysaari, 24, sihteeri. Sanna opiskelee erityisopettajak-
si Jyväskylän yliopistossa viimeistä kevättä ja asuu Tampereella. 
Sanna on valiokuntamme entinen puheenjohtaja. Hän on viettänyt 
välivuoden Iso-Britannian Punaisessa Ristissä, ja kouluttautunut 
nuorisodelegaatiksi sekä Leadership Academyssa Tanskassa. Lap-
suudesta asti tärkeänä harrastuksena on ollut baletti.
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Nita Sammalisto, 31, hallituksen yhteyshenkilö. Hänet on valit-
tu myös piirimme hallituksen jäseneksi. Jyväskylässä asuva Nita 
työskentelee IT-alalla ja opiskelee samalla YAMK-tutkintoa. Nita on 
innokas kokeilemaan uutta ja haluaa kehittää Punaisen Ristin toi-
mintaa. Tällä hetkellä kokeilussa on uusi liikuntaharrastus, jooga.

Noora Aho, 24, valtakunnallinen nuorisoyhteistyö- ja viestintä-
vastaava. Noora on mukana nuorten toiminnassa niin Jyväskylän 
osaston hallituksessa, kuin Punaisen Ristin valtakunnallisessa nuori-
sotoimikunnassakin. Päätyönään Noora tekee väitöskirjatutkimusta 
laskennallisen nanotieteen parissa, ja töiden ja vapaaehtoisjuttu-
jen lisäksi aikaa löytyy harrastuksille, kuten ultimate ja erilaiset kä-
sityöt.

Vaikka virallinen valintatilaisuus uusille valiokuntalaisille tehtiinkin jo, toivotamme myös kes-
ken kauden uusia innostuneita tervetulleeksi mukaan valiokuntatoimintaan. Länsi-Suomen 
piirissä ehtona valiokuntaan pääsemikseksi on vähintään 15 vuoden ikä sekä jäsenyys jossain 
piirimme osastossa.

Nuorisovaliokunnan lähtökohtana on Punaisen Ristin nuorten toiminnan kehittäminen ja to-
teuttaminen piirin alueella. Valiokunta ottaa kantaa ja pyrkii kehittämään piirin alueen vapaa-
ehtoistoimintaa niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin myös nuorten tarpeisiin.

Nuorisovaliokunnan tavoitteena on tukea piirin osastoja nuorisotoiminnan toteuttamisessa, 
yhdessä piirin hallituksen ja työntekijöiden kanssa. Paikallisen toiminnan tuen lisäksi valio-
kuntalaiset pitävät yllä yhteistyötä muihin piireihin, ja osallistuvat valtakunnallisiin tapahtu-
miin Länsi-Suomen nuorten äänitorvena. Maaliskuussa valiokunta kokoontuu tarkastelemaan 
nuorisolinjausta sekä määrittelemään toiminnalleen tavoitteita havaitsemiensa tarpeiden poh-
jalta.

Yhteyden valiokuntaan saat piirin nuorisotoiminnasta vastaavan työntekijän, Taija Savolaisen, 
kautta puhelimitse 040-579 2771 ja sähköpostilla taija.savolainen@punainenristi.fi 

Jasmin Äijälä, 19, jäsen. Alunperin keskisuomalainen nuori nainen 
on Teuvan kautta päätynyt Tampereelle opiskelemaan sosiaalityötä. 
Harrastuksena vapaaehtoishommien lisäksi Jasminilla on koripallo, 
lenkkeily sekä kaikenlainen puuhastelu lukemisesta tarinoiden kir-
joitteluun, aina kun vaan aikaa löytyy.
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Kansallinen tulorekisteri (KATRE) otettiin käyttöön 1.1.2019. Sen jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tu-
lorekisteriin.

Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä, yleishyödyllisiä tai rekisteröimättömiä yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka mak-
savat palkkoja tai muita ansiotuloja tai ilmoitettavia kustannusten korvauksia.

Tietoja annetaan tulorekisteriin kahdella ilmoituksella. Palkkatietoilmoitus annetaan jokaisesta työntekijästä ja jokai-
selta maksupäivältä erikseen. Työnantajan erillisilmoitus annetaan kerran kuukaudessa.

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat työntekijälle maksetut
- Tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot.
- Verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset, kuten
 o maksetut päivärahat
 o ateriakorvaukset
 o kilometrikorvaukset

Tulorekisteriin ilmoitetaan myös osaston vapaaehtoisille maksamat
- Verovapaat matkakustannusten korvaukset, kuten
 o maksetut päivärahat
 o kilometrikorvaukset
- Vapaaehtoistyöntekijöille maksetut veronalaiset kustannusten korvaukset, kuten esim.
 o ateriakorvaus
 o rahakorvaukset henkilökohtaisten välineiden hankkimiseen

Liikennöitsijän tai majoitusyrityksen antamaan tositteeseen perustuvia korvauksia matkalipuista tai majoittumiskuluis-
ta ei ilmoiteta tulorekisteriin. Tietojen ilmoittamiselle ei ole euromääräistä alarajaa tai saajan ikärajaa.

Työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Erillisilmoi-
tuksella ilmoitetaan maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehdyt vä-
hennykset sekä työnantajarekisteriin kuuluvan työnantajan ”Ei palkanmaksua” -tieto. Satunnaisen työnantajan tulee 
antaa tulorekisteriin työnantajan erillisilmoitus vain niiltä kuukausilta, joilta se maksaa palkkaa.

Miten tietoja ilmoitetaan?

Tähän saakka tiedot on ilmoitettu Verohallinnolle koko vuodelta yhdellä kertaa, mutta jatkossa tiedot tulee ilmoittaa 
tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen. Maksetut kulukorvaukset ja/tai ansiotulot ilmoitetaan jokaisen saa-
jan osalta maksupäivän jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.

Tiedot voidaan jatkossa ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityisenä syynä verohallinnon ohjeiden 
mukaan voitaisiin pitää tilanteita, joissa ei kohtuudella voitaisi edellyttää tietojen antamista sähköisesti. Tietoja ei voi 
ilmoittaa tulorekisteriin puhelimitse.

1. Jos osastolla on palkanlaskenta tai matkalaskupalvelu ostettu tilitoimistolta, ilmoittaa se yleensä tiedot tulorekiste-
riin suoraan palkka- tai matkakulujärjestelmästä.

2. Jos osasto hoitaa itse jollain järjestelmällä tulorekisteriin ilmoitettavien palkkojen ja/tai korvausten laskennan/mak-
samisen, tiedot voidaan ilmoittaa tulorekisteriin myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Palveluun kirjaudutaan sivulta tulorekisteri.fi. Osastot voivat tunnistautua tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun 
Katso-tunnisteella. Katso-pääkäyttäjä voi valtuuttaa henkilön tai yrityksen asioimaan osaston puolesta tulorekisterin 
sähköisessä asiointipalvelussa.

Tulorekisteri on uusi palvelu, joten vanhat valtuudet eivät toimi tulorekisterissä. Tulorekisterissä on käytössä valtuus-
koodit Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu. 

3. Jos osasto hoitaa palkkojen ja/tai matkakorvausten laskennan palkka.fi ohjelman kautta ja maksajan perustiedois-
sa on valittuna automaattinen tietojen siirto, siirtyvät maksetut palkka- ja matkakorvaustiedot suoraan tulorekisteriin, 
eikä erillistä ilmoittamista tarvita. Palkka.fi ohjelmaan kirjaudutaan Katso-tunnistella.

Ilmoittamista ja tehtävien ilmoitusten määrää matkakulujen osalta voi vähentää siten, että vapaaehtoinen kokoaa 
useamman kuukauden matkat yhdelle matkalaskulle, jos ilmoitettavien matkakulujen määrä on vähäinen tai matkoja 
on harvakseltaan. Vapaaehtoinen kokoaa vähintään kuukauden matkat yhdelle matkalaskulle, jos matkoja on useita 
kuukaudessa. Matkalaskut maksetaan vapaaehtoisille kerralla yhtenä maksupäivänä esim. kerran kuukaudessa.

Lisätietoa tulorekisteristä on Verohallinnon sivuilla https://www.vero.fi/tulorekisteri/

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin osastoissa
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SPR L-S vuosikokous 2014 järjestettiin Jyväskylän Paviljongissa. Kuvassa kokoustunnelmissa SPR L-S piirin pj Hannu Kuokkanen, 
SPR Järjestöjohtaja Marita Salo, SPR L-S piiri toiminnanjohtaja Pekka Annala. Kuva: Tero Hintsa.

  Tervetuloa vuosikokoukseen 27.4.2019

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

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

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

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

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

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

VUOSIKOKOUS
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Jäsenet tuovat osastojen toimintaan vakaut-
ta ja jatkuvuutta. Mitä suurempi osaston 
jäsenmäärä on, sitä suurempi on sen paino-
arvo paikallisesti ja sitä enemmän se saa tu-
kea toimintaansa jäsenmaksuista.

Jäsenhankinta on käytännössä markkinoin-
tia. Riippumatta siitä, millä keinolla osas-
to hankkii jäseniä, on tärkeää kertoa, miksi 
osastonne toiminnasta kannattaa kiinnos-
tua. Länsi-Suomen piirin osastot tarjoavat 
monipuolisia vapaaehtoistoiminnanmahdol-
lisuuksia: Esimerkiksi osastojen ystävä- ja 
ensiaputoiminnan vapaaehtoisten mää-
rä ovat asukaslukuun verrattuna suurimpia 
Suomessa. Osastot auttavat vuosittain lähes 
30 tulipaloissa kotinsa menettänyttä perhet-
tä. Osastot ovat aktiivisia Vapaaehtoisessa 
pelastuspalvelussa. Osastot ovat paikka-
kunnillaan korvaamattoman tärkeitä hyvin-
voinnin edistäjiä. Listaa voisi jatkaa vaikka 
kuinka pitkään – Länsi-Suomen piirin osas-
tojen on helppo kertoa hyviä puolia toimin-
nastaan. Käyttäkää tätä valttikorttia hyväksi 
jäsenhankinnassa!

Hallituksen jäsenet jäsenhankkijoina
Laukaan osastolla oli vuoden 2018 lopussa 
213 jäsentä. Osaston hallituksessa päätettiin 
kääntää jäsenmääränsä kasvuun. Laukaas-
sa onkin lähdetty vauhdilla uuteen vuoteen. 
Helmikuun loppuun mennessä osastoon oli 
liittynyt jo 11 uutta jäsentä.
 
– Pääosa uusista jäsenistä on hallituksen jä-
senten hankkimia. Hallituksen edustajat ovat 
lähestyneet osaston eri toimintaryhmiä ja 
tuttujaan. Lähes kaikki ovat liittyneet kysyt-
täessä jäseniksi. Kannattaa kysyä rohkeas-
ti, jäseniä kyllä löytyy, osaston sihteeri Auli 
Manninen kannustaa.

– Osastojen on tärkeä tietää, ketkä eivät 
ole maksaneet jäsenmaksua. Usein jäsen-
maksu on vain unohtunut. Mikäli hallituksen 
edustajien ystäväpiirissä on maksamattomia 
jäseniä, niin otamme asian ystävällisesti pu-
heeksi. Yleensä unohtanut maksaa saman 
tien, Manninen kertoo osastonsa jäsenhan-
kintataktiikoista.  

Uudet vapaaehtoiset mukaan jäseniksi
Länsi-Suomen piirin osastot kouluttavat vuo-
sittain uusia vapaaehtoisia kymmenissä eri 
koulutuksissa. Esimerkiksi ystävätoiminnan 
peruskoulutuksiin osallistuu vuosittain 400 
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunutta. Teu-
van osasto päätti tehdä uusien vapaaehtois-
ten jäseneksi liittymisen mahdollisimman 
helpoksi. Osasto hoiti paperityöt uusien jä-
senten puolesta. Menetelmä on toiminut. 
Teuva on saanut alkuvuoden aikana rivei-
hinsä 13 uutta jäsentä. Osaston jäsenmäärä 
kasvoi yhden viime vuotta suuremmaksi jo 
ennen helmikuun loppua.

– Uusista jäsenistä suurin osa on Ystäväryh-
mästä. Ystävätoiminta käynnistyi pari vuotta 
sitten uudelleen. Olemme saaneet tasaises-
ti uusia vapaaehtoisia mukaan. Nyt meillä on 
mukana 15 aktiivista ystävää, osaston sih-
teeri Irma Åkerblad toteaa.

– Kaikki ovat innostuneet lähtemään jäse-
niksi. Uusille tulijoille liittymisen helppous on 
tärkeää. Osaston tehdessä ilmoittautumis-
työn jäseniä saadaan kyllä, Åkerblad pohtii 
osaston erinomaisen hyvin onnistunutta jä-
senrekrytointia. 

Ystävänpäivä-tapahtumista jäseniä Lap-
pajärvellä
Osastot järjestävät vuosittain satoja erilaisia 
tapahtumia. Pelkästään ystävänpäivänä jär-
jestetään kymmeniä tilaisuuksia. Lappajär-
ven osasto kokeili, voisiko ystävänpäivänä 
hankkia myös jäseniä.

– Järjestimme ystävänpäivän keittolounas-
tapahtuman. Osallistujia oli yli 80. Osaston 
esittelypisteellä keskityimme jäsenhankin-
taan. Ensin houkuttelimme pisteelle pari 
uutta jäsentä ja sitten niitä alkoi vaan tul-
la lisää, Lappajärven osaston Sointu Keto-
la kuvailee.
 
– Tilaisuuteen tuli hiljattain Lappajärvelle 
muuttaneita ja joskus toiminnassamme mu-
kana olleita. Heitä ei edes paljon tarvinnut 
pyytää, kaikki lähtivät mielellään jäsenik-
si, Lappajärven osaston Sanna Granholm 
avaa onnistuneen jäsenhankintatapahtuman 
kulkua.

Jäseniä tulee, kun rohkeasti kysyy – Lappajärvi, 
Teuva ja Laukaa alkuvuoden onnistujia
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Sosiaalinen media jäsenhankinnan ka-
navana
Keskustoimisto on tuottanut jäsenhankinnan 
tueksi erinomaisia kuva- ja videomateriaale-
ja. Näitä kannattaa jakaa somessa.

– Member gets member, vinkkaa keskus-
toimiston Tapani Tulkki ja jatkaa, Omalla 
Facebook-sivuilla jäsenhankintamateriaa-
lin jakaminen on kaikkein tehokkain. Osas-
ton Facebook-sivulla pääosa kävijöistä on jo 
jäseniä, kun taas omissa Facebook-ystävis-
sä kaikki eivät välttämättä vielä ole. Innolla 
vaan hyvät videot jakoon Facessa ja Instas-
sa!
 
Tero Hintsa

Osaston perusviesti kannattaa kirkastaa kaikille vapaaehtoisille. Perusviesti kertoo, miksi osasto on olemassa ja 
mitä asioita se ajaa sekä kuinka jäseneksi liitytään. Myös lyhyt hissipuhe helpottaa jäsenyyden puheeksiottoa. His-
sipuhe tarkoittaa osaston toiminnan kiteytystä muutamaan lauseeseen. Lappajärvellä ystävänpäivänä hissipuheet 
olivat kunnossa. 12 jäsentä yhdestä tapahtumasta on huikea saavutus! Kuva: Sointu Ketola.

Kynnys jäseneksi hakemiseen kannattaa 
tehdä mahdollisimman matalaksi. Teuvan 
osaston statistiikka osoittaa matalan kyn-
nyksen jäsenyyden olevan toimiva tapa as-
tua sisään Punaiseen Ristiin.
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Osastojen luottamushenkilöt 
Tee töitä oman osastosi jäsenmäärän kasvattamiseen – aloita NYT!

Nyt meidän jokaisen (osastojen luottamushenkilöiden, toimijoiden ja piirin työntekijöiden sekä luot-
tamushenkilöiden) on otettava itseämme niskasta kiinni ja tehtävä töitä oman osaston jäsenmäärän 
kasvattamiseen. Luottamushenkilöitä osastoissamme on 589 hlöä ja tähän vielä päälle ensiapuryhmi-
en, ystäväryhmien, nuorisoryhmien jäsenet, piirin työntekijät toimistoilla ja SPR-Kirppiksillä, niin pääs-
tään 1200-2000 henkilöön ja tuolla porukalla jäsenmäärän pitäisi lähteä rajuun nousuun…

Vuonna 2019 - piiri maksaa 10 euron bonuk-
sen osaston hankkimasta uudesta jäsenestä
HYVÄT IHMISET - Tehkää osastoissa ja ryhmissänne päätös osallistua jäsenhan-
kintakampanjaan. Laittakaa tavoite ja seuratkaa tavoitteen toteutumista.

Jos jokainen osaston luottamustoimessa olevan hankkii yhden jäsenen, niin aika monen osaston jä-
senmäärän lasku loppuu ja usealla jopa nousee. Jos jokainen hankkii kaksi jäsentä, niin lähes kaikkien 
osastojen jäsenmäärä nousee. Jos jokainen hankkii kolme uutta jäsentä, niin…

- kymmenen uutta vuosijäsentä, 10hlöx20€ = 200 euroa ja 
lisäksi piirin maksamat bonukset 100 €, mikäli nuo 10 ovat 
osaston hankkimia. Bonuksineen yht. 300 €!

Sinä – osaston vapaaehtoinen – tee henkilökohtainen päätös ja aloita - NYT! Aina kun olet 
jäsenen hankkinut, niin kerro se myös muille ryhmäläisille, osastosi luottamushenkilöille. Tämä tauti 
saattaa tarttua, tiedä vaikka saataisiin aikaan JÄSENVYÖRY osastoille. 

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

Jäsenmaksut ovat tärkeä osa
osaston varainhankintaa:
Vuosijäsen: 20 euroa
Nuorisojäsen: 10 euroa (alle 29-vuotias)
Ainaisjäsen: 300 euroa
Ensimmäisen vuoden jäsenmaksu jää osastolle

Pyydä, pyydä, pyydä: ystäviä, työtovereita, naapureita ja harrastusten parista, tuiki tuntemattomia 
– Pyydä jo tänään.

Jäsenhankinta kannattaa ottaa osaksi osaston toiminnan, tilaisuuksien ja tapahtumien 
suunnittelua. 
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Piirin jäsenhankintakampanja 2019
Piiri tukee osastoja maksamalla jokaisesta osaston hankkimasta jäsenestä 10 euron bo-
nuksen - osastolle.

Jäseneksi mm.
- anna jäsenyys lahjaksi (lähetämme sinulle laskun)
- haasta ystäväsi jäseneksi (lähetämme ystävälle tilisiirron, mikäli haaste otetaan vas- 
 taan)
- tallenna jäseneksi lupautuneen tiedot (lähetämme jäsenelle tilisiirron) 

- tallenna myös ne uudet jäsenet joilta osasto on perinyt jäsenmaksun
- tallenna myös ne hankkimasi uudet jäsenet, jotka ovat luvanneet liittyä netin, mobii- 
 lisovelluksen jne kautta (etunimi, sukunimi, postitoimipaikka ja omat tietosi riittää)
- em. vaihtoehdot linkin kautta: https://www.lyyti.in/Jasenhankinta2019LSpiiri
- yllä olevan linkin kautta tallennetut ovat osaston hankkimia =10€ bonus

Osaston hankkimaksi jäseneksi luetaan kaikki jäsenet, jotka olet hankkinut mm. antanut 
jäsenyyden lahjaksi, haastanut henkilön jäseneksi, antanut jäsenmaksu-lomakkeen, maksa-
nut jäsenmaksunsa osastolle, maksanut nettisivujen kautta … MUTTA tiedot pitää tallettaa: 
https://www.lyyti.in/Jasenhankinta2019LSpiiri

HUOM - Tässä ja Nytissä nro 1 oli myös toinen Pidä kirjaa hankkimistasi jäsenistä -linkki. Sitä 
linkkiä ei tarvitse enää käyttää, mutta Ei haittaa vaikka olet jo tallentanut sinne. 

Jäsenhankintaan on tarjolla myös paperiset lomakkeet
- koontilomake johon itse kirjoitat jäsenen tiedot ihan tietosuojasyistä)
- perinteinen jäsenhankintalomake (se haitariesite)
- osastotapahtumiin käteishankintalomakevihko joilla voi hankkia jäseniä.
- Paperiset lomakkeet toimivat hyvänä apulaisena, josta voit tallentaa tiedot em. Lyyti- 
 linkkiin, näin saamme mm. tilisiirrot mahdollisimman nopeasti liikkeelle.
- jos nettimahdollisuutta ei ole, niin lomakkeet pitää palauttaa/postittaa allekirjoitta- 
 neelle, aina kuukauden viimeisenä päivänä

Piirin nettisivuille tulee seuranta ja kaikki aineisto.
- Excel-taulukko, jossa jäsenmäärä 31.12.2018.
- Excel-taulukko jossa on vertailu 31.12.2018 / tämän hetkinen maksaneiden tilanne,  
 uusien jäsenien määrä (jäsenhankkijana osasto, piiri, keskustoimisto), prosentuaali- 
 nen tilanne viime vuoteen verrattuna
- Lisäksi excel-tiedosto jäsenmäärän kehityksestä vuosien saatossa.
- Sivuilta löytyy myös paperiset lomakkeet jäsenhankintakampanjaan liittyen, tulosta ja  
 jos ei siihen ole mahdollisuutta, niin tilaa jäsenhankintapaketti allekirjoittaneelta.
- Sivu päivittyy kuukauden ensimmäisen viikon aikana
- Täältä löydät kaiken: https://rednet.punainenristi.fi/node/53872

Tilaa jäsenhankintamateriaali. Kysy jos on jotain epäselvää – se ainoa oikea kohde yhteyden-
ottoihin:

Sakari Karvo - sakari.karvo@punainenristi.fi – 0400998643
Suomen Punainen Risti, Sakari Karvo, Laturitie 2, 60510 Hyllykallio
Allekirjoittaneella on tavoitteena 10 uutta jäsentä (viisi on jo plakkarissa).
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Jäsenhankintakampanjan 2018 – tulokset
Eniten jäseniä hankkinut osasto
Laajavuoressa Jyväskylässä 29.4.2018 järjestetyssä piirin vuosikokouksessa julkistettiin osas-
toille jäsentenhankkimiskilpailu. Kilpailun tulokset ovat nyt selvillä. Parhaimpaan tulokseen 
viime vuonna pääsi Jyväskylän osasto 46 jäsenellä. Jyväskylän osasto saa palkinnoksi EA1- 
koulutuksen. Onnea Jyväskylän osasto!

Jäsenmääräänsä prosentuaalisesti eniten kasvattaneet osastot – TOP3
Jäsenmääräänsä eniten prosentuaalisesti kasvattivat Kannonkosken, Laihian ja Kuokkalan 
osastot. Kannonkosken jäsenmäärä kasvoi 10,5%, Laihian 9,4% ja Kuokkalan 6,1%. TOP3 
osastot saavat kukin palkinnoksi HP:n kannettavat tietokoneet ja vuoden virusturvan.

Piiri onnittelee kaikkia muitakin hienoihin jäsenhankintatuloksiin yltäneitä osastoja! Niukasti 
mitalisijoilta jääneelle Suolahden osastolle (+5,5%) lähetämme tsemppipalkinnon.

Pääpalkinnot voittaneisiin osastoihin ollaan piiritoimistoilta yhteydessä lähipäivinä.

TAULUKKO 1. Uusien jäsenten jäsenmaksujen jakautuminen 
osaston, piirin ja keskustoimiston kesken.

Samoin esitetään, että vuonna 2018 alle 18-vuotiaiden jäsenten jäsenmaksu tilitetään 
kokonaan osastolle vuosien 2015, 2016, 2017 ja 2018 tapaan.

Jäsentyyppi Jäsenmaksu Keskustoimisto Piiri Osasto

20 €
10 €

300 €

0 € 20 €
10 €

120 €

0 €
0 €
0 €

90 € 90 €

Vuosijäsen
Vuosijäsen, alle
29-vuotias
Ainaisjäsen

TAULUKKO 2. Vanhojen, jo olemassa olevien 
jäsenten jäsenmaksujen jakautuminen osaston, 
piirin ja keskustoimiston kesken.

Jäsentyyppi Jäsenmaksu Keskustoimisto Piiri Osasto

20 €
10 €

300 €

4 € 10 €
5 €

120 €

2 €
6 €
3 €

90 € 90 €

Vuosijäsen
Vuosijäsen, alle
29-vuotias
Vuosijäsen, alle
18-vuotias

Ainaisjäsen

10 € 10 €0 € 0 €
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KURSSIT

Aika: 11.5.2019. Kello 10.00- Aloituskahvit ja pientä purtavaa. 10.15- Koulutus alkaa. 12.00- 
Lounas. 15.45- Päätöskahvit.

Paikka: Hotelli Mesikämmen, Karhunkierros 149, 63700 ÄHTÄRI.

Ilmoittautuminen viimeistään: 27.4.2019
https://www.lyyti.in/Toiminnantarkastajakoulutus11052019

Miksi: Punaisen Ristin imago ja kansalaisten luottamus toimintaa kohtaan ovat kriittisiä me-
nestystekijöitä koko järjestölle. Yhtenäinen tarkastuskäytäntö sekä riippumattomat ja objek-
tiiviset tarkastajat tuovat toimintaan luotettavuutta ja pienentävät riskejä. 

Osastojen tarkastusjärjestelmän tueksi koulutetaan valtakunnallisesti tarkastajia. Toimin-
nantarkastuksella osaston hallitus saa ulkopuolisen vahvistuksen toimintansa tilasta. Län-
si-Suomen piirin ensimmäinen toiminnantarkastajakoulutus järjestettiin Tuurissa 6.10.2018. 
Ensimmäisen koulutuksen käyneet tarkastajat ovat jo pääosin aloittaneet tehtävänsä. Osa 
useammassakin osastossa. Useat osastot tarvitsevat yhä toiminnantarkastajaa, nyt on hyvä 
sauma hakeutua mielenkiintoiseen koulutukseen ja päästä näköalapaikalle osastotoimintaan.

Kannattaa lähteä toiminnantarkastajaksi
Alueelliset toiminnantarkastajat saavat tehtäväänsä koulutuksen, tuen, materiaalit ja ohjeis-
tuksen. Toiminnantarkastajat pääsevät myös osaksi parasta-aikaa rakentuvaa tarkastajaver-
kostoa. Piiri järjestää tarkastajille jatkokoulutusta ja tukee tarkastajia tehtävissään. Osastot 
valitsevat vuoden 2019 syyskokouksissa toiminnantarkastajan koulutetuista toiminnantarkas-
tajista.

Koulutus on osallistujille maksuton sisältäen ohjelman mukaiset tarjoilut. Osallistujille korva-
taan matkakulut.

Ohjelma:
 - SPR:n arvot, toiminta ja toimintalinjaus
 - Talouden perusteet, osastojen toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet
 - Yleisesti tilin- ja toiminnantarkastuksesta
 - Toiminnantarkastajan rooli
 - SPR:n osastojen toiminnantarkastus
 - Tarkastussuunnitelma
 - Tarkastuksen suorittaminen ja sisältö
 - Toiminnantarkastuksen raportointi
 - Tarkastuksen haasteet
 - Tuki toiminnantarkastajille ja korvaukset
 - RedNet, materiaalipankki
 - Koulutukset, neuvonta, yhteyshenkilöt
 - Korvaukset, M2

Toiminnantarkastajakoulutus

Katso video Punaisen Ristin 
Länsi-Suomen piirin Youtube -kanavalta

Ensimmäisen
toiminnantarkastuksen
tunnelmia.
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Ensimmäiseen toiminnantarkastajakoulutukseen Tuurissa 6.10.2018 osallistui 12 toiminnantarkastajaa.

Kuva: Tero H
intsa.

Aika: 11.5.2019. Kello 10.00- Aloituskahvit ja pientä purtavaa. 10.15- Koulutus alkaa.
12.00- Lounas. 15.45- Päätöskahvit.

Paikka: Hotelli Mesikämmen, Karhunkierros 149, 63700 ÄHTÄRI.

Ilmoittautuminen viimeistään: 27.4.2019
https://www.lyyti.in/LSpuheenjohtajanperuskurssi11052019

Kenelle: Puheenjohtajan peruskurssi on tarkoitettu osastojen puheenjohtajille. Tervetulleita 
koulutukseen ovat kaikki niin vasta-alkajat kuin konkaripuheenjohtajatkin. 

Tavoite: Kurssilla luodaan perusta osastojen hallituksen puheenjohtajan käytännön työl-
le. Saat kurssilta hallituksenne työskentelyyn luovia ja päätöksentekoa nopeuttavia välineitä. 
Pääset myös verkostoitumaan muiden osastojen puheenjohtajien kanssa ja kuulemaan mie-
lenkiintoisia puheenvuoroja osastojen johtamisesta.

Hinta: Maksuton osastojen puheenjohtajille.

Ohjelma:
 - Hallituksen ydintehtävät 
 - Puheenjohtajan tehtävät ja vastuut 
 - Kokouksen johtaminen ja työjärjestys
 - Osastotoiminnan kehittäminen 
 - Puheenjohtajan toimintaa ohjaavat keskeiset lait ja säädökset
 - Tukea puheenjohtajuuteen muista osastoista ja piiristä

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

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

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

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

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

Mitä ihmettä! 

MIKSI taas 

UUTTA?

OSASTOT RAKENTAMAAN 
ALUEELLISTA 

AUTTAMISVALMIUTTA!

Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla

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

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

a.

b.
c.

a.
b.
c.
d.
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Mitä tarkoittavat
 varautuminen 

ja valmius?

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

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

25.3. klo 18-20:30

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

 
28.3. klo 18-20:30

 
30.3. klo 10-12:30

2.4. klo 18-20:30

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

6.4. klo 18-20:30      

Kevät 2019 tapaamiset:

Ilmoittautuminen LYYTILINKIN
KAUTTA viimeistään 17.3.2019: 

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

Varautumistoimenpiteitä 
ovat muun muassa:

• valmiussuunnittelu
• etukäteisvalmistelut
• koulutukset
• valmiusharjoitukset

Valmiussuunnittelu on 
varautumisen suunnittelua.

Valmiussuunnittelussa 
selvitetään muun muassa:

• häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
vaikutukset organisaation 
tehtäviin ja toimintaan

• toiminnassa ja tehtävissä tapahtuvat 
muutokset

• toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
• toimenpiteet normaalioloihin 

palaamiseksi

Valmiussuunnittelu on myös
toiminnan suunnittelua.

Aki Valonen
Valmiuspäällikkö
040 528 0902

Tave Rautiainen
Varautumisen asiantuntija

0400 263 447

KOKKOLA
KANNUS

TOHOLAMPI

LESTIJÄRVI

PERHO
VIMPELI

ALAJÄRVI

SOINI

KYYJÄRVI
KIVIJÄRVI

KINNULA
PIHTIPUDAS

VIITASAARI

KANNONKOSKI
KARSTULA

SAARIJÄRVI
ÄÄNEKOSKI

UURAINEN
LAUKAA

HANKASALMI

TOIVAKKA

MUURAME

JYVÄSKYLÄ
PETÄJÄVESI

JÄMSÄ

KUHMOINEN

LUHANKA
JOUTSA

KONNEVESI

KUORTANE
ILMAJOKI

VÖYRI

KURIKKA

KAUHAJOKI

ISOJOKI

NÄRPIÖ

KORSNÄS
MAALAHTI

MUSTASAARI

LAIHIA

VAASA

KRISTIINANKAUPUNKI

TEUVA

KARIJOKI
KASKINEN

ALAVUS

SEINÄJOKI

KEURUU

MULTIA
ÄHTÄRI

LAPPAJÄRVI

EVIJÄRVI

LAPUA

HALSUA
VETELI

KAUSTINEN

KRUUNUPYY

PEDERSÖRE

LUOTO
PIETARSAARI

KANNUSKANNUSKANNUSKANNUSKANNUSKANNUSKANNUS

TOHOLAMPITOHOLAMPITOHOLAMPITOHOLAMPITOHOLAMPITOHOLAMPITOHOLAMPITOHOLAMPITOHOLAMPITOHOLAMPI

30.3. Kaustinen

KIVIJÄRVIKIVIJÄRVIKIVIJÄRVIKIVIJÄRVIKIVIJÄRVI

KINNULAKINNULAKINNULA
PIHTIPUDAS

25.3. Piispala

KANNONKOSKIKANNONKOSKIKANNONKOSKI

ÄÄNEKOSKIÄÄNEKOSKIÄÄNEKOSKIÄÄNEKOSKIÄÄNEKOSKIÄÄNEKOSKIÄÄNEKOSKI
26.3. Hirvaskangas

TOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKATOIVAKKA

JÄMSÄ

JOUTSAJOUTSAJOUTSA

27.3. Jyväskylä
28.3. Keuruu

KURIKKAKURIKKAKURIKKAKURIKKAKURIKKA

KAUHAJOKI

ÄHTÄRI

2.4. Kuortane

3.4. Kauhajoki

VÖYRI
VAASAVAASAVAASAVAASAVAASAVAASAVAASAVAASAVAASA

6.4. Seinäjoki
EVIJÄRVIEVIJÄRVIEVIJÄRVIEVIJÄRVIEVIJÄRVIEVIJÄRVIEVIJÄRVIEVIJÄRVIEVIJÄRVIEVIJÄRVI

PEDERSÖREPEDERSÖREPEDERSÖRE

4.4. Power Park

ISOKYRÖ

KAUHAVA

10-12:30
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LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

TOIMINTAKALENTERI 2019
KOULUTUS/TAPAHTUMA                AIKA             PAIKKA

Järjestötiedotteen Tässä ja Nyt 2/2019 aineisto piiriin

Päivystystestaus

Päivystystestaus

Kotimaan avun info / koulutustilaisuus

Ea-ryhmien varautuminen-koulutus

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa.1

Ensihuoltokurssi

Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h)

IHL-peruskurssi

Ystävien aluetapaaminen

Ea-ryhmien varautuminen koulutus

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Keski-Suomen maakuntatoimikunnan kokous

Ystävien aluetapaaminen

Päivystystestaus

Kotimaan avun info / koulutustilaisuus

Ensiauttaja-kurssi (EVY)

Ensiauttaja-kurssi (EVY)

Kyläturvallisuuskoulutus

Ea-ryhmien varautuminen-koulutus

Kotimaan avun info / koulutustilaisuus

Päivystystestaus

Ääneseudun paikallistoimikunnan kokous

Alueellisen valmiuden sunnittelutilaisuus

Ystävien aluetapaaminen

Alueellisen valmiuden sunnittelutilaisuus

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Laitosystäväkoulutus

Alueellisen valmiuden sunnittelutilaisuus

Alueellisen valmiuden sunnittelutilaisuus

Päivystystestaus

Ystävien aluetapaaminen

Muistisairaan kohtaaminen koulutus

Alueellisen valmiuden sunnittelutilaisuus

MAALISKUU

4.3.

4.3.

6.3.

6.3.

7.3.

8.3.

9.3.

9.3.

9.3.

9.-10.3.

11.3.

12.3.

12.3.

13.3.

14.3.

14.3.

14.3.

15.3.

16.3.

16.3.

18.3.

20.3.

20.3.

21.3.

25.3.

25.3.

26.3.

26.3.

26.3.

27.3.

27.3.

27.3.

28.3.

28.3.

28.3.

28.3.

30.3.

Seinäjoki, tsto

Vaasa

Jyväskylä

Seinäjoki tsto

Jyväskylä

Jyväskylä

Ähtäri

Jyväskylä

Jyväskylä

Ilmajoki

Kaustinen

Kokkola

Jyväskylä

Vaasa

Seinäjoki tsto

Seinäjoki

Jyväskylä

Jyväskylä

Alavus

Jyväskylä tsto

Kokkola

Seinäjoki tsto

Sumiainen

Kannonkoski

Kaustinen

Äänekoski

Laihia

Lappajärvi

Kauhajoki

Evijärvi

Jyväskylä

Keuruu

Seinäjoki tsto

Saarijärvi

Jämsä-Jämsänkoski

Kaustinen
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LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Kuva: Teemu Ullgrén

TOIMINTAKALENTERI 2019
Pohjanmaan maakuntatoimikunnan kokous

Piirin hallituksen kokous

Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h)

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 3.

Järjestötiedote Tässä ja Nyt 2/2019 ilmestyy

Ensiauttaja-kurssi (EVY)

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ystävien aluetapaaminen

Alueellisen valmiuden suunnittelutilaisuus

Alueellisen valmiuden suunnittelutilaisuus

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Alueellisen valmiuden suunnittelutilaisuus

Luonto osaksi hyvinvointia – koulutus vapaaehtoisille, 

jotka toimivat omaishoitajien ja ikäihmisten kanssa.

Alueellisen valmiuden suunnittelutilaisuus

Alueellinen kummi-ilta

Kyläturvallisuuskoulutus

Ystävien aluetapaaminen

Päivystystestaus

Päivystystestaus

Ystävien aluetapaaminen

Ensiauttaja-kurssi (EVY)

Ystävätoiminnan peruskurssi

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 1.

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Autourheilupäivystyskurssi

Etsinnän peruskurssi

Päivystystestaus

Päivystystestaus

Ystävätoiminnan peruskurssi

Piirin vuosikokous

Etsinnän peruskurssi

Päivystystestaus

Ulkoiluystäväkurssi

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

30.3.

30.3.

30.3.

30.-31.3.

HUHTIKUU

vko 14

1.4.

1.4.

2.4.

2.4.

3.4.

3.4.

4.4.

5.4.

6.4.

6.4.

6.4.

8.4.

8.4.

9.4.

10.4.

11.4.

11.4.

13.4.

13.4.

13.-14.4.

14.4.

24.4.

25.4.

25.4.

27.4.

28.4.

29.4.

KEVÄT

Kevät

Kevät

Kevät

Kevät

Kaustinen

Jyväskylä

Laihia

Jyväskylä

Jyväskylä

Pihtipudas

Jämsä

Kuortane

Kauhajoki

Joutsa-Luhanka-Toivakka

Härmä

Jyväskylä

Seinäjoki

Seinäjoki

Kauhajoki

Jyväskylä

Seinäjoki tsto

Toholampi

Tuuri

Jyväskylä

Veteli

Seinäjoki

Suolahti

Jyväskylä

Isojoki

Kauhajoki

Kaustinen

Alavus

Jyväskylä

Ähtäri

Jurva

Hankasalmi

Kannonkoski

Konnevesi
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LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

TOIMINTAKALENTERI 2019
Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h)

Muistisairaan kohtaaminen

Muistisairaan kohtaaminen

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Päivystystestaus

Punaisen Ristin viikko

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 3.

Etsinnän peruskurssi, VIITA19

Maastojohtajakurssi, VIITA19

Päivystystestaus

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 1.

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Laitosystäväkurssi (3)

Ensiapuryhmien harjoituskurssi

Etsinnän peruskurssi, PANDA19

Maastojohtajakurssi, PANDA19

Etsinnän peruskurssi, LOHI19

Maastojohtajakurssi, LOHI19

Johtoryhmä/sihteerikoulutus, LOHI19

SPR:n Ystävätoiminta, 60-vuotisjuhla

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 3.

URHO2019 rastikilpailu

Järjestötiedotteen Tässä ja Nyt 3/2019 aineisto piiriin

Nälkäpäiväkoulutus

Nälkäpäiväkoulutus

Nälkäpäiväkoulutus

Ensiapuryhmien Alue Tour 

Kevät

Kevät

Kevät

Kevät

Kevät

Kevät

Kevät

TOUKOKUU

vko 18-19

2.5.

3.-9.5.

4.-5.5.

4.-5.5.

4.-5.5.

7.5.

9.5.

11.5.

12.5.

15.5.

18.-19.5.

18.-19.5.

18.-19.5.

25.-26.5.

25.-26.5.

25.-26.5.

25.5.

KESÄKUU

8.-9.6.

15.6.

HEINÄKUU

ELOKUU

1.8.

19.8.

20.8.

21,8,

27.8.

Kinnula

Konnevesi

Kannus

Kyyjärvi

Karstula

Alajärvi

Jyväskylä

Vaasa

Seinäjoki tsto

Seinäjoki

Viitasaari

Viitasaari

Kaustinen

Vaasa

Kaustinen

Kokkola

Kaskinen

Ähtäri / Honkiniemi

Ähtäri

Ähtäri

Lohtaja

Lohtaja

Lohtaja

Jyväskylä

Kaustinen

Jyväskylä

Seinäjoki

Kokkola

Jyväskylä

Toholampi
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Kinnula

Konnevesi

Kannus

Kyyjärvi

Karstula

Alajärvi

Jyväskylä

Vaasa

Seinäjoki tsto

Seinäjoki

Viitasaari

Viitasaari

Kaustinen

Vaasa

Kaustinen

Kokkola

Kaskinen

Ähtäri / Honkiniemi

Ähtäri

Ähtäri

Lohtaja

Lohtaja

Lohtaja

Jyväskylä

Kaustinen

Jyväskylä

Seinäjoki

Kokkola

Jyväskylä

Toholampi

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Kuva: Paula Pihlava

TOIMINTAKALENTERI 2019
Ensiapuryhmien Alue Tour 

Ensiapuryhmien Alue Tour 

Järjestötiedote Tässä ja Nyt 3/2019 ilmestyy

Etsinnän peruskurssi, HILLA19

Pelastuskoiraharjoitus, HILLA19

Maastojohtajakurssi, HILLA19

Maasto EA, HILLA19

Muonituskurssi, HILLA19

Etsinnän peruskurssi, HELA19

Etsinnän maastojohtajakurssi, HELA19

Johtoryhmä/sihteerikoulutus, HELA19

Maasto EA, HELA19

Muonituskurssi, HELA19

HELA-valmiusharjoitus

Ansiomerkkien haku päättyy

Nälkäpäivä 2019

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 1.

Etsinnän peruskurssi

Ystävien aluetapaaminen

Ystävien aluetapaaminen

Ystävien aluetapaaminen

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ystävien aluetapaaminen

Järjestötiedotteen Tässä ja Nyt 4/2019 aineisto piiriin

Ystävien aluetapaaminen

Ystävien aluetapaaminen

Ea-3 (osa1)

Piirin hallituksen kokous

Alueellinen kummi-ilta

Etsinnän peruskurssi

Ystävien aluetapaaminen

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 3.

Keski-Suomen maakuntatoimikunnan kokous

Rinnepäivystys peruskurssi, osa 1.

Ea-3 (osa2)

29.8.

30.8.

vko 35

SYYSKUU

7.-8.9.

7.-8.9.

7.-8.9.

7.-8.9.

7.-8.9.

14.-15.9.

14.-15.9.

14.-15.9.

14.-15.9.

14.-15.9.

14.-15.9.

15.9.

26.-28.9.

21.9.

29.9.

29..9.

30.9.

31.9.

vko 37-39

LOKAKUU

1.10.

1.10.

2.10.

4.10.

4.-6.10.

5.10.

5.10.

5.10.

8.10.

12.-13.10.

16.10.

23.10.

25.-27.10.

Seinäjoki

Jyväskylä

Tikkakoski

Tikkakoski

Tikkakoski

Tikkakoski

Tikkakoski

Kauhava

Kauhava

Kauhava

Kauhava

Kauhava

Kauhava

Jyväskylä

Keuruu

Pietarsaari

Kannus

Kauhajoki

Vaasa

Vimpeli

Kannonkoski

Laukaa

Ähtäri / Honkiniemi

Seinäjoki

Jyväskylä

Laihia

Keuruu

Jyväskylä

Jyväskylä

Jyväskylä

Ähtäri / Honkiniemi
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TOIMINTAKALENTERI 2019

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

SPR:n valtakunnallinen valmiusharjoitus PISARA

Ansiomitalien haku päättyy

Järjestötiedote Tässä ja Nyt 4/2019 ilmestyy

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 1.

Pohjanmaan maakuntatoimikunnan kokous

Ensiapuryhmien harjoituskurssi

Alueellinen kummi-ilta

Piirin hallituksen kokous

RJ-koulutusviikonloppu

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 3.

Etsinnän peruskurssi

Ystävätoiminnan peruskurssi

Rinnepäivystys peruskurssi, osa 3.

26.10.

31.10.

MARRASKUU

vko 45

9.11.

16.11.

16.-17.11.

23.11.

30.11.

30.11.-1.12.

30.11.-1.12.

JOULUKUU

3.12.

vko 49

14.-15.12.

Länsi-Suomen piiri

Seinäjoki

Kaustinen

Ähtäri / Honkiniemi

Kokkola

Jyväskylä

Ähtäri / Honkiniemi

Seinäjoki

Kaustinen (alustava)

Jyväskylä

Jyväskylä

Kuva: Petri Blomqvist




