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TÄSSÄ JA NYT

Järjestötiedote 3/2016

Länsi-Suomen piiri

Hän vie avun perille
”Tulipalon jälkeen ihminen tarvitsee hätäapua eli ruokaa, 

väliaikaista majoitusta ja mahdollisuuden päästä liikkeelle 
asioita hoitamaan. Eihän ketään voi jättää ulos pakkaseen.”

Kari Varjonen, vapaaehtoinen, Suomen Punainen Risti
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Inka Kovanen, 020 701 2223, inka.kovanen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus:   Taitto:

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

Apu menee perille

Näky on sydäntä särkevä: vanha nainen las-
keutuu varovasti jyrkkiä portaita usean metrin 
syvyyteen lähes tyhjän vesivaraston pohjal-
le. Yhdessä nurkassa on vielä jäljellä muutama 
sentti kuravettä, jota nainen kaapii astiaan-
sa. Tällä hänen on sammutettava janonsa, pe-
seydyttävä, keitettävä riisinsä. Nainen ei tiedä 
ikäänsä, mutta on tarpeeksi vanha muista-
maan ajan vuosikymmeniä sitten, jolloin täällä 
oli leijonia ja vihreyttä. Viimeisimmästä satees-
ta on nyt yli kolme vuotta.

Seuraavana aamuna palaamme Hara Adadin  
kylään läntisessä Somalimaassa Punaisen Puo-
likuun vesiauton kanssa. Vesisäiliö täyttyy 
pärskeellä. Sitten naiset värikkäissä vaatteis-
saan nostavat vettä kanistereihinsa ja vievät 
ne kotimajoihin iloisen puheenpulputuksen 
saattelemana. Lehmät, lampaat ja vuohet saa-
vat osansa. Vanha rouva eilispäivältä on tääl-
lä myös ja saa apua nuorelta vapaaehtoiselta  
Yasin Bashir Bahnaanilta.

Yasin on tämän vuoden Nälkäpäiväjulistees-
sa sylissään vedenpuhdistin. Tekstissä lu-
kee ”Hän on paikalla”. Minä tiedän, että hän 
on paikalla, olen nähnyt hänet siellä. Hän sa-

noo olevansa usein surul-
linen kaiken kärsimyksen 
ja kuoleman näkemises-
tä, mutta myös onnellinen 
voidessaan auttaa edes 
vähän.

Me kaikki kerääjät saam-
me kysymyksiä siitä, me-
neekö apu tosiaan perille. 
Menee kyllä, olen nähnyt.

Leena Reikko
Toimittaja, avustustyöntekijä,
Nakkilan osaston keräysjohtaja

Toimin kotimaan avun yhteyshenkilönä Turun 
osastossa. Kun jossain on tulipalo, viranomai-
set voivat kutsua minut onnettomuuspaikalle 
katsomaan, mitä apua siellä tarvitaan. Omien 
laskujeni mukaan olen auttanut noin 70 tuli-
palon jälkeen.

Osalla tulipaloon joutuneista ihmisistä on lä-
heisiä auttamassa. Ystävät saattavat tuoda 
vaatteita ja tarjota väliaikaisen kodin tulipa-
lon uhreille. Aina näin ei kuitenkaan ole. Sil-
loin minä ja muut vapaaehtoiset autamme. 
Lähdemme heidän kanssaan ostoksille ja os-
tamme yhdessä uudet vaatteet, hygieniatar-
vikkeita ja muuta tarvittavaa muutaman päi-
vän tarpeisiin.

Kun tulipalo tapahtuu, voi olla, että mukaan ei 
ehdi ottaa mitään. Kerran autoin nuorta nais-
ta, jolla oli syyspimeällä pelkät varvastossut 
jalassaan ja vain kännykkä mukanaan. Kyllä 
silloin pitää tehdä jotain, eihän ketään voi jät-
tää ulos pakkaseen. 

Myös Suomessa autetaan onnettomuuksien 
uhreja. Kulut maksetaan katastrofirahastoon 
kerätyistä varoista. Nälkäpäivän, lahjoittajien 
ja vapaaehtoisten ansiosta tätä työtä voidaan 
tehdä. Kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuville!

Kari Varjonen
kotimaan avun yhteyshenkilö,
Turun osasto

PS.
Voit nähdä  
minut ja muut 
tämän vuoden 
Nälkäpäivä-
kampanjan  
kasvot 
kampanja- 
mainoksissa.

Autamme myös Suomessa
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Hymy huulessa syksyyn ja Nälkäpäivään!

PÄÄKIRJOITUS 19.8.2016

Syksy herättää jokaisessa meissä paljon aja-
tuksia. Marjojen poimiminen, kanttarellikas-
tike, hirvenmetsästys, koulujen alkaminen, 
töihin paluu, iltojen pimeneminen, autonkat-
sastus, lasten harrastukset, Nälkäpäivä -kerä-
ys ja monet muut asiat liittyvät syksyihimme. 
Nälkäpäivä on Punaisen Ristin piirin työnteki-
jälle mahtava tapahtuma. Muutaman minuu-
tin mietittyäni Nälkäpäivää mieleni täyttyy 
eri osastojen keräystilaisuuksista, joihin olen 
päässyt osallistumaan. Erityisen vahvasti mie-
leeni nousee muutama vuosi, jolloin olen kier-
tänyt vierekkäisillä paikkakunnilla toimivissa 
osastoissa. Poikkesin juttelemassa kerääjien 
kanssa tai olin keräämässä vähän aikaa kul-
lakin paikkakunnalla. Oli mahtavaa ajaa seu-
raavaan kuntaan ja todeta, ”Hei täälläkin S-
marketin edessä on vapaaehtoinen lippaan 
kanssa”. Syntyi vahva tunne siitä, että Pu-
nainen Risti on läsnä ihmisten arjessa ympä-
ri Suomea sekä kaupungeissa että maaseudul-
la. Kuntaliitokset ja SOTE-uudistus eivät juuri 
ole vaikuttaneet Punaisen Ristin osastoraken-
teeseen. 

Tähän mennessä erikoisimpaan kerääjään 
tutustuin kolme vuotta sitten Kokkolassa. 
Osasto oli valjastanut keräykseen kauppa-
keskuksen ovien läheisyyteen varsinaisen ve-
tonaulan, Viiskari ponin. Yksikään lapsiperhe 

ei jättänyt kolikoita lompakkoon. Lapsien si-
littäessä Viiskaria vanhempien oli suorastaan 
pakko tiputtaa euro tai pari keräyslippaa-
seen. Kuulin myöhemmin piirimme ensiapu-
ryhmäexpertti Virve Karlingin tavanneen Viis-
karin vapaaehtoistehtävissä Kokkolaisessa 
vanhustenpalvelutalossa Sydäntalvi -valmius-
harjoituksessa. Huhujen mukaan Viiskari olisi 
valmistautunut harjoitukseen ajamalla hissillä 
ylös ja alas eräässä Kokkolaisessa hotellissa.
Ponia yleisemmin Nälkäpäivä -keräykses-
sä tavattu eläin lienee koira. Punaisen Ristin 
maskotti Reddie -koira on kerännyt monissa 
osastoissa ja vetää lapsiperheitä puoleensa 
100%:n varmuudella. Tänäkin syksynä Red-
die tullaan tapaamaan keräystehtävissä. Tä-
nä vuonna keräys auttaa esimerkiksi Somalian 
kuivilla alueilla asuvia ihmisiä veden saannis-
sa ja Suomessa tulipaloissa kotinsa menettä-
neitä. 

Länsi-Suomen piiri lähtee vuoden 2016 Näl-
käpäiväkeräykseen vahvempana kuin kertaa-
kaan aiemmin. Osastot ovat valmistautuneet 
keräykseen hyvin, taustalla viime vuonna teh-
ty hyvä keräystulos. Piiritoimiston organi-
saatio on kasvanut merkittävästi kuluneen 
vuoden aikana. Piiri on perustanut useita vas-
taanottokeskuksia ja SPR-Kirppisketjun myyn-
ti sekä muu toiminta kehittynyt myönteisesti. 
Piirin organisaatiolle nopea muutos on ollut 
sekä haaste että mahdollisuus. Tilastokeskus 
käyttää suuryrityksen rajana 250 työntekijää. 
Olemme ohittaneen tuon määrän reippaas-
ti. Olemme tehneet tehneet muutamia muu-
toksia pystyäksemme edelleen toteuttamaan 
ydintehtäväämme osastojen tukemista mah-
dollisimman hyvin. Piiriorganisaatio jakautuu 
viiteen tiimiin Järjestötiimi, EA-koulutustiimi, 
VOK-tiimi, Kirppis-tiimi ja taloustiimi. Järjestö-
päällikkö Jooel Niittynen vetää järjestötiimiä, 
joka on keskeisin osastoja tukeva työryh-
mämme, niin Nälkäpäivässä kuin muissakin 
toiminnoissa. Esittelemme organisaatiota tar-
kemmin seuraavissa Tässä ja Nyt -lehdissä.
Erittäin hyvää Nälkäpäivää jokaiselle osastol-
le, keräätte sitten ponien kanssa tai ilman!

Tero Hintsa
apulaistoiminnanjohtaja
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Lipaskerääjän vinkit – iloinen mieli ja ripaus rohkeutta 
Kysyimme Nälkäpäivän konkareilta ja yhdeltä ensikertalaiselta parhaat keräysvinkit  
ja miksi kerääjäksi kannattaa lähteä. 

1. Kuinka monta kertaa olet ollut keräämässä?
2. Mikä saa sinut mukaan keräämään?
3. Mitä vinkkejä antaisit muille kerääjille?

EELI HAATAJA 11 v., 
Ahmovaaran osasto

1. Kolme kertaa.

2. Se on kivaa! Saa odotella ja olla 
 auringossa! Keräämisessä on myös 
 inhottavia puolia. Jos on sade, niin 
 silloin ei ole mukavaa, mutta siinä 
 ne huonot puolet ovatkin. Lahjoitta-
 jat ovat yleensä hyvällä mielellä, ja 
 sehän se on tärkein idea tässä. Että 
 voidaan viedä iloa ja apua sellaisiin-
 kin paikkoihin, joissa on ollut vaikka 
 tsunami. 

3. Iloisella mielellä on hyvä olla. Kan-
 nattaa olla myös vähän innokas ja 
 rohkea ja kysyä ihmisiltä, haluavat- 
 ko he osallistua Punaisen Ristin  
 keräykseen.
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AIRI KORPELA, Kajaanin osasto

1. Olen kerännyt 28 vuotta. Nälkäpäivänä 
 kerään aina kolmena päivänä klo 10–16, 
 ilman taukoja.

2. Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä,  
 ja keräämisessä se on luontaisetu. Kadulla  
 ihmiset moikkailevat ja kertovat, että sinus- 
 ta jäi hyvä mieli. Olen saanut osasta ihan 
 ystäviäkin.

3. Kannattaa olla iloinen ja reipas oma itsensä  
 ja puhua ihmisille. Ei saa tyrkyttää, eikä 
 olla myrtsinä. Jos joku ei lahjoita, niin silti  
 kiitetään ja toivotetaan hyvää syksyä. 
 Jalat kyllä väsyy seistessä, ja joskus olen  
 kokeillut istumistakin. Silloin lahjoituksia  
 tulee paljon vähemmän. Käyn välillä neuvo- 
 massa muidenkin järjestöjen kerääjiä, jos  
 vaikka nuoret ovat ihan ujona ja hiljaa 
 keräämässä. On kiva nähdä, kun heille 
 alkaa sitten tulla enemmän lahjoituksia.

JENNI HIRSTO, Töölön osasto

1. Kerran, mutta en suinkaan  viimeistä kertaa.

2. Olin aina laittanut rahaa keräyslippaisiin ja  
 ajatellut, että tuota minäkin haluaisin teh- 
 dä. Viime syksynä olin kotona siivoamassa, 
 kun puhelin soi ja minua pyydettiin kerää- 
 mään. Sovimme heti mistä ja milloin haen  
 lippaan ja menin paikalle aivan into piukea- 
 na. Se oli hieno puhelu. On ihanaa olla osa  
 tällaista positiivista ketjua!

3. Olennaista on lähteä liikkeelle myönteisellä  
 ja avoimella mielellä. Itse ei voi vaikuttaa  
 siihen millaisia ihmisiä kohtaa, mutta itse  
 voi vaikuttaa siihen, millä mielellä on.  
 Kannattaa myös miettiä, missä kerää. Oma  
 keräämiskokemus voi jäädä latteaksi, jos  
 seisoo kylmäaseman tyhjäl lä pihalla odot- 
 tamassa, että yksi auto tunnissa pysähtyy 
 kohdalle.
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Lahjoittamiseen ei tarvita käteistä

NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Käteisen rahan käyttö on vähentynyt viime vuosina. Lipaskeräyksen rinnalla kannattaa 
siksi tarjota muitakin tapoja lahjoittaa, jotta kaikki halukkaat voisivat auttaa helposti.

Pieni Korsnäsin osasto Pohjanmaalta kokei-
li viime Nälkäpäivänä lahjoituspyyntökirjettä, 
jonka voi tulostaa RedNetistä. Osaston loista-
va idea oli pyytää paikallisia postinjakajia ja-
kamaan kirjettä muun postin ohessa. Postin-
jakajilta saatiin myös tieto siitä, kuinka monta 
postinkanto-osoitetta kunnassa on. Sen pe-
rusteella piiritoimistolla tulostettiin noin 900 
lahjoituspyyntökirjettä, joihin oli lisätty osas-
ton Nälkäpäivä-viitenumero. 

Osaston keräysjohtaja Annika Nyfors ker-
too, että kirje sai 32 ihmistä lahjoittamaan ja 
se tuotti kaikkiaan 880 euroa. 3 000 asukkaan 
kunnassa tulos on melkoinen. Koululaisten 
ovelta-ovelle -keräys tuotti viime ja edellisenä 
vuonna noin tuhat euroa, joten lahjoituskir-
jeen ansiosta osaston keräystulos lähes kak-
sinkertaistui! 

Annikan mukaan lahjoituspyyntökirjettä jae-
taan myös tänä vuonna, jos postinjakajat läh-
tevät mukaan. Ainakin viime vuonna he suos-
tuivat heti ja olivat tyytyväisiä voidessaan  
olla mukana tärkeässä asiassa.

Osaston keräystulos nousi melkein puolella lahjoituskirjeen ansiosta

Katastrofirahaston pikkuesitettä voi 
jakaa lahjoittajille, joilla ei ole käteis-
tä mukanaan. Esitteestä löytyy niin 
tekstiviestilahjoitusnumero, Mobile 
pay -numero kuin katastrofirahaston 
tilinumerokin.

Keräyslippaan lupatarraan on pai-
nettu tekstiviestilahjoituspyyntö. 
Lähettämällä tekstiviestin SPR10 
lahjoittajan puhelinlaskusta veloite-
taan 10 € katastrofirahastoon. 

Mobile pay -älypuhelinsovelluksen 
kautta voi lahjoittaa haluamansa 
summan katastrofirahastoon suoraan 
pankkitililtään. Mobile pay -tarroja  
voi tilata verkkokaupasta ja liimata 
keräysliivin rintapieleen.

1.

Vielä ehdit:
• Pyytää piiristä listan osaston lipaskerääjistä ja jäsenistä ja pyytää heitä kerääjiksi.
• Tulostaa Rednetistä kerääjämainokset ja viedä niitä ilmoitustauluille – muista kieliversiot. 
• Olla yhteydessä vastaanottokeskukseen ja pyytää sieltä väkeä kerääjiksi.
• Pyytää ainakin kaksi kaveriasi mukaan keräämään!

2. 3.

Lahjoituspyyntökirje löytyy RedNetistä. Kirjeeseen voi 
lisätä osaston Nälkäpäivä-viitenumeron ja allekirjoituksen. 
Tulostusapua voi pyytää vaikka jostain yrityksestä.
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

ollut keräämässä kauppojen edessä ihan  
samalla tavalla kuin muutkin. 

 – Vastaanottokeskuksen ohjaaja kyselee 
asukkailta ketkä haluaisivat kerätä ja ilmoittaa 
sitten osastolle, kuinka moni tulee ja mihin  
aikaan, kertoo osaston keräysjohtaja Tea  
Turpeinen.

Yleensä turvapaikanhakijoilla on ollut ohjaaja 
mukanaan, ja he ovat keränneet porukalla. 

– Vastaanottokeskuksen väki on lähtenyt ke-
räämään tosi mielellään, ja kaikki on sujunut 
oikein hienosti, Turpeinen kiittää.

Kuopiossa koko osasto mukana, Mäntässä vokista vetoapua
Missä kannattaa kerätä ja miksi oman paikkakunnan vastaanottokeskus kannattaa pyytää 
mukaan? Kysyimme Kuopion ja Mäntän osastosta vinkit Nälkäpäivään. 

Kerääjien työ kannattaa tehdä mahdollisim-
man helpoksi. Kuopiossa kerääjien työtä hel-
pottaa, että keräysvälineet saa näppärästi lä-
hellä toria sijaitsevista osaston toimitiloista. 

Kuopiossa Nälkäpäivä sujuu jo rutiinilla, joten 
suunnittelu aloitetaan vasta elokuussa.

– Lippaidenjakopisteen aukioloajat sovimme 
toki jo keväällä, Kuopion osaston tiedottaja 
Heli Nuutinen kertoo.

Keräyksen onnistumisen kannalta tärkeintä 
ovat kuitenkin aktiiviset ja positiiviset lipaske-
rääjät. Jos heitä ei ole, hienoimmatkaan tem-
paukset eivät lähde lentoon. 

– Kerääjiä kannattaa kannustaa ottamaan 
kontaktia ohikulkeviin ihmisiin, Heli vinkkaa.

Mäntän vastaanottokeskusta ei voi syyttää 
vitkuttelusta. Keskuksen väki lähti Nälkäpäi-
vä-keräykseen jo samana syksynä, kun kes-
kus perustettiin elokuussa 2012.

– Aluksi oltiin varovaisia, kun negatiivista 
huutelua oli ollut jonkin verran, kertoo Män-
tän osaston puheenjohtaja Hellevi Ahoniemi.

Vastaanottokeskuksen väellä oli torilla oma 
teltta osaston teltan vieressä. He myivät it-
se tekemiään ruokia ja järjestivät mm. mölkyn 
heittoa. Tavoitteena oli, että samalla paikalli-
set pääsisivät tutustumaan uusiin asukkaisiin.
Viime vuosina vastaanottokeskuksen väki on 

Hymy ja kysymys ’Haluatko osallistua Nälkä-
päivä-keräykseen?’ ovat tehokkaita. Kiitosta 
ei saa unohtaa. Erityisen hyvin lahjoituksia ke-
räävät koirien ja lasten kanssa liikkeellä olevat 
kerääjät. Osastossa onkin ommeltu muutama 
liivi koira- ja lapsikokoon.

– Kutsumme kerääjiä lähettämällä sähköpostia 
aikaisemmin keräämässä olleille. Lisäksi tie-
dotamme RedNetissä, Facebookissa, osaston 
blogissa ja muissa sosiaalisen median kanavis-
sa. Hyväksi ja tehokkaaksi havaittu keino on 
kutsua tutut kaveriksi keräämään. 

Keräyspaikalla on väliä

Isojen kauppakeskusten ovensuut, Alkojen lä-
hialueet ja vilkkaimmat torinkulmat. Ne ovat 
Helin mukaan parhaita keräyspaikkoja. Sisäti-
loihin tarvitaan tietysti luvat.

Vapaaehtoisvuorot sovitaan Doodle-kalenterin 
avulla. Rahojen käsittelyssä on aina kaksi eri 
perhekuntaan kuuluvaa henkilöä. Lippaidenja-
kopiste palvelee myös kouluja, jotka voivat kä-
tevästi palauttaa täydet lippaat sinne. Lipas-
kerääjistä kannattaa pitää hyvää huolta, Heli 
vinkkaa. 

– Kaikille kerääjille tarjotaan pientä purtavaa 
keräämisen jälkeen. He tulevat mielellään uu-
delleen jopa seuraavana päivänä, seuraavas-
sa pikakeräyksessä tai ainakin seuraavana 
vuonna.

MÄNTÄSSÄ VASTAANOTTOKESKUS MUKANA ALUSTA ASTI
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Kuopion osaston jäsen Laura Tossavainen keräsi viime 
Nälkäpäivänä yhdessä tyttärensä Helmi-Kristiinan kanssa.
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Lipaskerääjille Nälkäpäivä voi olla iloinen 
tunnin rupeama, mutta osaston jälkityöt 
jatkuvat vielä lokakuun loppuun asti.

Kouluille apua rahojen tilittämiseen

Osa kouluista tilaa lippaat suoraan verkkokau-
pasta. Voitte tehdä heille suuren palveluksen, 
jos tarjoudutte noutamaan rahat ja tilittämään 
ne koulun puolesta. Saatte piiristä tiedon 
verkkokauppatilauksen tehneistä opettajista.

Kerääjät mukaan kerääjärekisteriin

Muistakaa kysyä kaikilta lipaskerääjiltä, halua- 
vatko he mukaan Punaisen Ristin kerääjäre-
serviin. Toimittakaa kerääjäreserviin haluavien 
yhteystiedot keräyksen lopuksi piiriin tallen-
nettavaksi. Kun yhteystiedot on rekisteröi-
ty, voimme hätäapukeräyksen tullen hälyttää 
kaikki lipaskerääjät yhdellä viestillä.

Muistakaa tehdä keräyksen lopputilitys

Tilityslomakkeelle eritellään, mitkä koulut oli-
vat mukana keräyksessä, kuinka paljon myyn-
ti tuotti ja mikä osuus kerättiin lippailla. Se 
antaa meille tärkeää tietoa siitä, mistä keräys- 
tulos muodostuu ja mihin kannattaa jatkossa 
panostaa.

Ole ajoissa ja osallistut arvontaan!

Arvomme 20 kappaletta Punaisen Ristin tuot-
teita niiden kesken, jotka ovat tilanneet kam-
panjamateriaalit verkkokaupasta 10.8. men-
nessä.

Lisäksi arvomme 20 kappaletta Punaisen Ristin 
tuotteita niiden kesken, jotka ovat toimittaneet 
kerääjien yhteystiedot sekä osaston tilityslo-
makkeen piiriin 31.10. mennessä.

Loppurutistuksesta arvokasta tietoa

Viesti, tykkää, jaa! 
Onnistuakseen keräyksen on näyttävä. Sinä 
ja osaston muut vapaaehtoiset olette osa 
näkyvyyttä: kaikki, mitä viestitte ulospäin 
Nälkäpäivästä, vaikuttaa keräystulokseen. 

Tykkää ja päivitä!

Innosta osaston vapaaehtoisia tykkäämään ja 
jakamaan Punaisen Ristin Facebook-sivujen 
päivityksiä Nälkäpäivästä. Mitä useampi näkee 
viestimme, sitä useampi innostuu ilmoittautu-
maan lipaskerääjäksi tai lahjoittamaan. 

Kun päivität sosiaalisessa mediassa Nälkäpäi-
vä-aiheisia viestejä, käytä hashtageja #Nälkä-
päivä ja #PunainenRisti. Jos toivoisit, että jaam-
me päivityksen myös Punaisen Ristin omissa 
kanavissa, siihen kannattaa tagata eli merkitä 
Punainen Risti (Twitterissä ja Instagramissa  
@PunainenRisti), jotta huomaamme sen.
  
RedNetistä löytyy vinkkejä ja materiaalia osas-
tosi some- ja muuta verkkoviestintää varten. 
RedNetistä voi ladata esimerkiksi Nälkäpäivä-
aiheiset profiili- ja kansikuvat Facebookiin ja 
Twitteriin. Niitä voi käyttää sekä osaston että 
henkilökohtaisessa profiilissa. 

Tiedotepohjat medialle RedNetistä

Nälkäpäivä kiinnostaa mediaa. Kertokaa toi-
mittajille hyvissä ajoin, mitä paikkakunnal-
lanne tapahtuu. Toimittajalle voi lähettää 

sähköpostilla tiedotteen, jossa kerrotte yti-
mekkäästi, mitä osasto tekee Nälkäpäivänä.

Tiedotepohjat, aikataulu ja muut viestintävin-
kit löytyvät RedNetin Nälkäpäivä-ryhmästä: 
Tieto- ja taito -> Nälkäpäivä -> viestintä
 
Merkitse tapahtumat tapahtumakalenteriin

Keskustoimisto on tehnyt jokaiselle osastol-
le oman perusilmoituksen Nälkäpäivän tapah-
tumakalenteriin. Ilmoituksesta löytyy keräys-
johtajan yhteystiedot, jotta halukkaat kerääjät 
voivat ottaa häneen yhteyttä. 

Muistattehan, että voitte täydentää tapahtu-
mailmoitusta osastonne RedNet-sivujen kautta. 
Samalla on hyvä tarkistaa, että tiedot sivuilla 
ovat ajan tasalla. Nälkäpäivän aikana joku voi 
kiinnostua osaston muistakin ryhmistä!

Lisätietoja: 
Tiedottaja 
Inka Kovanen, 020 701 2223, 
inka.kovanen@punainenristi.fi

Jarkko
 M

ikko
n
en

Facebook-profiilikuva ja lisätietoja löytyy RedNetistä.
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ÄKKILÄHTÖ 2016

Hattula toivoo Äkkilähdön innostavan mukaan uusia vapaaehtoisia

Hengitykselle vaarallista ainetta pääsee vuo-
tamaan ilmaan Hattulassa. Läheisen yläkoulun 
nuoret evakuoidaan koululle. Tästä skenaa- 
riosta lähtee liikkeelle SPR:n Hattulan osaston 
Äkkilähtö-valmiusharjoitus.

Kahden tunnin mittaisen evakuointiharjoi-
tuksen aikana yhdeksäsluokkalaiset saavat 
koulun toimintapisteillä muun muassa ensi-
apukoulutusta ja Hattulan VPK:n alkusammu- 
tuskoulutusta. Myös Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys ja Hämeenlinnan maanpuolustus-
naiset ovat mukana. Harjoitus järjestetään Hat-
tulassa lauantaina 1.10. Hattulan kunta on 
määrännyt päivän koulupäiväksi.

Hattulan osasto on pieni. Aktiivisia vapaaeh-
toisia on noin 30, ja osaston jäsenten keski-
ikä on melko korkea. Osastolla on aktiivista 
ystävätoimintaa, omaishoitajien tukitoimintaa, 
terveyspiste ja Juttutupa. Apuun harjoituspäi-
väksi päätettiin pyytää naapurikunnan Hä-
meenlinnan osaston ensiapuryhmä ja henki-
sen tuen ryhmä sekä Vapepa.

– Oikeassakin tilanteessa tekisimme tiivistä 
yhteistyötä naapurin kanssa, sanoo Pia Yli-Pi-
rilä, joka vastaa Hattulan osaston valmiudesta.

Valmiussuunnitelmaa 
on hyvä testata käytännössä

Hattulan kunnalla on valmiussuunnitelma, ja 
tosipaikan tullen kriisioperaatio käynnistyisi 
viranomaisreittejä pitkin. Harjoituspäivänä vi-
ranomaiset tulevat kertomaan, mikä heidän 
roolinsa tositilanteessa olisi. Tarkoituksena on 
kirkastaa eri toimijoiden rooleja todellisessa 
tilanteessa.

Suuronnettomuuksilta on Hattulassa toistai-
seksi vältytty, mutta vaaranpaikkoja on ole-
massa. Kunnan läpi kulkee sekä vilkas mootto-
ritie että rautatie. Myös vesistöä on runsaasti.

– Äkkilähdön kaltaisilla harjoituksilla on suuri 
merkitys. Harjoittelemalla näkee, miten tehdyt 
valmiussuunnitelmat toimivat käytännössä, 
miten yhteistyö viranomaisten ja muiden toi-
mijoiden välillä sujuu, ja mikä on oman osas-
ton koulutustarve, Yli-Pirilä sanoo.

Toiveissa on innostaa mukaan  
uusia vapaaehtoisia

Pia Yli-Pirilän mielestä Hattulan esimerkki 
näyttää, miten pienikin osasto selviää valmius- 
harjoituksesta.

– Kannattaa kutsua mukaan yhteistyökump-
paneita. Harjoituksen voi tehdä myös pienesti: 
me pyysimme mukaan vain yläkoulun yhdek-
sännen luokan oppilaat, joita on 120. 

Yli-Pirilän mielestä valmiusharjoitus tuo osastol-
le arvokasta oppia ja luo hyvää yhteishenkeä.

– On meillä tässä myös ketun häntä kainalos-
sa. Toivomme harjoituksella saavamme paikal-
lista julkisuutta, joka innostaisi myös uusia va-
paaehtoisia mukaan.  

Lisätietoja:
valmiusharjoituksen projektipäällikkö, 
Petra Alijärvi, p. 020 701 2176,
petra.alijarvi@punainenristi.fi 

Hattulan osasto lähti mukaan Äkkilähtöön testatakseen valmiussuunnitelmaansa ja  
houkutellakseen mukaan nuoria vapaaehtoisia. Avuksi harjoituspäivään lupautui  
naapurikunnan osasto sekä joukko muita yhteistyökumppaneita. 

VIELÄ EHTII MUKAAN!
• Äkkilähtö järjestetään 1.–7.10.2016

• Ilmoita osastosi mukaan RedNetissä osoit-
 teessa rednet.punainenristi.fi/akkilahto

H
arri M

äen
p
ää

Sydäntalvi-valmiusharjoituksessa vuonna 2013 Joensuus-
sa harjoiteltiin palvelukeskuksen evakuointia.
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LYHYESTI

Idea on yksinkertainen:
1. Järjestä näkyvä tempaus koulussa, yliopistolla,  
 tai vaikkapa opiskelupaikan ruokalan ulkopuolella.

2. Jaa tempauksessa jäseneksi liittymislomakkeita 
 tai käteiskuittilomakkeita.

3. Jäseneksi liittyvät saavat lahjaksi uuden Punai-
 sen Ristin haalarimerkin.

4. Jo jäseneksi liittyneet voivat ostaa merkin  
 tempauksen järjestäjiltä.

Haalarimerkin ovat suunnitelleet Tampereen osas-
ton nuoret vapaaehtoiset yhdessä Hämeen piirin 
viestintäkoordinaattori Altti Näsin kanssa.  

Suunnitteletteko uutta toimintaa ja kaipaatte siihen 
tukea? Alla on avustuksia, joita osastot voivat hakea. 

1) Kertaluontoinen avustus osaston toiminnan käyn-
 nistämiseen ja kehittämiseen, enintään 300 €.
 Ensiapuryhmätoimintaan, ystävätoimintaan,
 terveyspistetoimintaan, nuorisotoimintaan,
 monikulttuuriseen toimintaan.

2) Projektituki osaston suunnittelemalle ja toteut-
 tamalle yhteisölähtöiselle hankkeelle, jonka 
 tavoitteena on terveyden, hyvinvoinnin ja 
 yhteisön turvallisuuden edistäminen. Avustus 
 voi olla 500–2 000 euroa vuodessa.

3) Projektituki monikulttuuriseen toimintaan. 
 Tukea voi saada esimerkiksi järjestöjen yhtei-
 seen toimintaan kotoutumisen tukemisessa, 
 uusiin kotoutumiskokeiluihin tai toimintamuo-
 tojen kehittämiseen ja levittämiseen. Avustus on 
 enintään 2 000 euroa/projekti.

Avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja  
kuluerittelyä vastaan. 

Lue lisää RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto

Kiva haalarimerkki lahjaksi uusille nuorisojäsenille

Osastojen avustukset

Nuoret vapaaehtoisemme ovat toteuttaneet uuden suositun rekrytointi-
kampanjan. Sen tavoitteena on saada järjestöömme lisää nuorisojäseniä.

Merkin voi saada myös liitty-
mällä jäseneksi netin kautta.

Haalarimerkit ovat SPR:n osas-
toille ja toimintaryhmille ilmaisia, kunhan niitä käyte-
tään rekrytointiin. Jo jäseneksi liittyneille opiskelijoil-
le voi myydä merkkejä, jolloin tuotto jää osastolle tai 
toimintaryhmälle. Suositeltu hinta on 3 euroa. Mer-
kin voi ostaa myös Punaisen Ristin verkkokaupasta. 
Haalarimerkkejä voi tilata keskustoimiston Vapaa-
ehtois- ja nuorisoyksiköstä johanna.kylmaoja@ 
punainenristi.fi. 

Lisätietoa rednet.punainenristi.fi/tuplataan

Nenäpäivä – hyvää hullutellen

Nenäpäivä kerää varoja kehitysyhteis- 
työhön viihteen keinoin. 

Nenäpäivänä yhdeksän avustusjärjestöä ko-
koaa voimansa yhteen auttaakseen kehitys-
maiden lapsia. Lipaskeräyksiä järjestetään 
porukalla eri puolella Suomea – ehkä sinun-
kin paikkakunnallasi? 

Kampanjan järjestää Nenäpäivä-säätiö, jonka 
ovat perustaneet Yle, Suomen Punainen Risti, 
Suomen UNICEF ja Kirkon Ulkomaanapu. 

Kampanja-aika on 27.10.–13.11. Televisioon 
Nenäpäivä-show tulee 11.11. Tänä vuonna 
show’ssa vieraillaan Punaisen Ristin kohteissa. 
Tule mukaan nenäilemään!

Lue lisää nenäpäivä.fi 

Tule leikkilähetiksi! 

Koko Suomi leikkii -hanke kouluttaa SPR:n osastoi-
hin ja MLL:n yhdistyksiin Terhokerhoista innostu-
neita leikin lähettejä eri puolille Suomea. 
 
Vapaaehtoiset leikkilähetit edistävät eri-ikäisten 
kohtaamista ja tukevat Terhokerhojen jatkumista. 
Koulutus on maksuton ja avoin kaikille leikistä ja 
sukupolvien kohtaamisesta innostuneille.
 
Koulutuksen jälkeen leikkilähetillä on valmiudet toi-
mia Terhokerhon vastuuvapaaehtoisena. Hän on 
osa valtakunnallista leikkilähettien verkostoa ja saa 
jatkossakin innostavaa materiaalia, hyviä vinkkejä 
ja ohjausta.
 
Koulutuksia järjestetään ympäri Suomen.
Lisätietoja www.terhokerho.fi.
 
PS. Järjestämme 13.10.2016 klo 9.30–11 Helsin-
gin Narinkkatorilla kaikenikäisten yhteisen, riemuk-
kaan Leikkipäivä-tempauksen sekä klo 12–15 Koko 
Suomi leikkii -seminaarin Helsingin Vanhalla yliop-
pilastalolla. Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikil-
le avoimia.
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KIITOSGAALA 2016

Kiitosgaala 3.12. – iloista tunnelmaa ja virkistävää ohjelmaa!

Varaa jo nyt kalenteriisi 10.– 11.6.2017.  
Silloin on järjestömme yleiskokous 
Helsingissä Finlandia-talolla.

Punaisen Ristin väki kokoontuu ensi vuon-
na päättämään, mihin suuntaan kehitämme 
järjestöämme tulevina vuosina. Kokouksessa 
päätetään myös uusista säännöistä ja valitaan 
uusi luottamusjohto.

Seuraa valmisteluja RedNetissä: 
http://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2017.

Siellä näet, miten uuden toimintalinjauksem-
me eli strategian (2018–2020) valmistelu ete-
nee. Löydät sieltä myös vapaaehtoisille teh-
dyn kyselyn yhteenvedon, johon kannattaa 
tutustua.
 
Sääntöjen uudistuksesta löydät tuoretta 
tietoa niin ikään RedNetistä:
https://rednet.punainenristi.fi/ 
saantouudistus

TULE KESÄKUUSSA YLEISKOKOUKSEEN HELSINKIIN

Tärkeitä etappeja
• Uuden toimintalinjauksen käsittely loka- 
 kuussa muun muassa piirien järjestämissä 
 tilaisuuksissa. 
• Osastojen edustajien määrä vahvistetaan  
 31.12.2016.
• Postitus osastoille ja piireille 2.–3.2.:  
 virallinen ilmoitus kokouksesta, ohjeet 
 ilmoittautumiseen sekä toimintalinjauksen  
 ja uusien sääntöjen ensimmäiset versiot. 
• Ilmoittautuminen yleiskokoukseen:  
 3.2.–28.4.
• Toinen postitus osastoille ja piireille  
 10.–12.5.: kokouskutsu, toimintalinjaus ja  
 sääntöehdotus, aloitteet ja ehdotus luotta- 
 mushenkilöiksi sekä kokouksen esite ja  
 muuta tarpeellista.

Edellinen yleiskokous pidettiin Turussa vuonna 
2014. Katso lisää: www.punainenristi.fi/ 
ajankohtaista/yleiskokous

Lisätietoja: piiritoimistot, RedNet

Tilaisuudessa vapaaehtoisia tervehtimässä ja 
kiittämässä ovat muun muassa järjestön pu-
heenjohtaja Pertti Torstila sekä pääsihtee-
ri Kristiina Kumpula. Kiitosgaalassa palkitaan 
ansioituneita mestaripromoja sekä julkiste-
taan vuoden kasvattajaosasto-palkinto. Mu-
siikkiesiintyjänä tilaisuudessa on ihastuttava 
Maarit ja Sami Hurmerinta yhtye! 

Tilaisuus alkaa lounaalla klo 13. Varsinainen 
kiitosgaala alkaa kello 15 ja päättyy kello 20 
mennessä.

Viralliset kutsut lähetetään osastoille elokuus-
sa, jolloin RedNetiin avautuu ilmoittautumis-
linkki osoitteeseen 
http://rednet.punainenristi.fi/kiitosgaala.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua linkin kautta 
10.10.2016 saakka. Osallistumismaksu on  
35 euroa. Kiitosgaalaan mahtuu enintään  
700 henkilöä. 

Kannattaa siis ajoissa kartoittaa, keitä omas-
ta osastosta tänä vuonna voisi osallistua. Piiri-
toimistosta voi kysyä mahdollista yhteiskulje-
tusta. Mikäli osallistujilla on majoitustarvetta, 
kannattaa olla suoraan yhteydessä Kuopion 
hotellitarjontaan: http://www.kuopiotahko.fi/
kuopio/majoitus/

Tervetuloa!

Kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat lämpimästi tervetulleita kiitosgaalaan, joka  
järjestetään 3. joulukuuta Kuopion Musiikkikeskuksessa.

YLEISKOKOUS 2017

Iki-ihanat Maarit ja Sami Hurmerinta esiintyvät Kiitos-
gaalassa joulukuussa. 

M
ik

ko
 H

ar
m

a
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KOULUTUSTA

Onko osastossasi loistava ensiapu-, monikult-
tuurisen-, nuoriso- tai sosiaalipalvelutoimin-
nan, humanitaarisen oikeuden, terveyden ja 
hyvinvoinnin tai valmiuden mestaripromo?

Kerran yleiskokouskaudessa etsimme esimer-
killisiä mestaripromoja, jotka ansaitsevat kii-
tosta ja kannustusta vapaaehtoistoiminnas-
taan ja joiden toiminnasta myös muut voivat 
saada virikkeitä ja ideoita. Huomionosoitukset 
mestaripromoille jaetaan toimintamuodoittain.
Lisäksi nimetään yksi yhteisen osan käynyt 
mestaripromo, joka on osastossaan rekrytoi-
nut ja perehdyttänyt uusia vapaaehtoisia sekä 

Tee ehdotus mestaripromoksi 2016
tukenut ja innostanut osaston vapaaehtoisia 
yli toimintamuotorajojen tai perustanut uusia 
toimintaryhmiä, -muotoja ja tempauksia. Mes-
taripromot palkitaan 3.12.2016 vapaaehtois-
ten kiitosgaalassa. 

Tee esitys 12.9.2016 mennessä RedNetin  
Promosivuilla https://rednet.punainenristi.fi/
promot 

Lisätietoja: 
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija 
Ismo Nuutinen, 020 701 2160,
ismo.nuutinen@punainenristi.fi

Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 14.–15.10. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Promo: yhteinen osa 12.–13.11. Satakunta
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
Ensiapu 23.–24.9. Länsi-Suomi
Monikulttuurinen toiminta 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Sosiaalipalvelut 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Ensiapu 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Ensiapu 9.–10.12. Häme

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuk-
sen alkua. / Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån -  minst 1 månad före början av kursen.

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” syksy 2016 (Henkilökoht. opintosuunnitelma 
      piirin yhteyshenkilön kanssa.)
Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 5.–6.11. Helsinki, Salomonkatu

Sisältöosat:    26.–27.11. Helsinki
• Henkinen tuki • Humanitaarinen oikeus
• Järjestö  • Monikulttuurisuus 
• Sosiaalipalvelu • Nuoriso
• Päihdetyö • Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 29.–30.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS Syksy 2016 / UTBILDARUTBILDNING Höst 2016

PROMOKOULUTUS Syksy 2016 / PROMOUTBILDNING Hösten 2016

VUODEN 2017 TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 
TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU
Tapaturmapäivä 13.1. Ystävänpäivä 14.2. Rasisminvastainen viikko 20.–26.3.

HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU
— Punaisen Ristin viikko 8.–14.5. Yleiskokous 10.–11.6.
 
HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU
— — Nälkäpäivä 14.–16.9.

LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU
Valtakunnallinen vanhusten viikko Hyvä joulumieli 24.11.–24.12. Maailman Aids-päivä 1.12.
2.–9.10., Tapaturmapäivä 13.10.
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Kevätjuhlat herättelivät innostumaan

Länsi-Suomen piirin ystävätoiminnan ke-
vätjuhlia vietettiin tänä vuonna Toholam-
milla ja Äänekoskella. Molemmissa juh-
lissa oli toistasataa osallistujaa. Juhlien 
pääesitysten teemana oli innostuminen ja 
innostaminen. Esitykset haastoivat poh-
timaan vapaaehtoisuuden merkitystä ja 
elämää yleensä.

Pohjanmaan kevätjuhlassa Toholammil-
la saatiin kuunnella Vesa Purokurun pu-
heenvuoro ja sirkusesitys innostumisesta 
ja rohkeudesta. Esitys kannusti epäonnis-
tumaan ja ennakkoluulottomasti kokeile-
maan uusia asioita. 
Ohjelmassa oli myös Toholammin seura-
kunnan lapsikuoro Ilonjyvien raikas esitys. 
Kunnanjohtaja Jukka Hillukkala korosti 
avauspuheenvuorossaan vapaaehtoisten 
tärkeää panosta hyvinvoinnin edistäjänä 
yhteiskunnassa. Juhlan juontaja leikkilä-
hetti Anna Granlund piti yleisön valppaa-
na pitämällä välillä aivojumppaa.

Kevätjuhla

Tarinateatteri Storian näyttelijät Anneli Tuura ja Mari Vuorisalo eläytyivät vapaaehtoisten tarinoihin.

Te
ro

 H
in

ts
a

Vesa Purokuru hämmästytti yleisöä Toholammilla ajamal-
la yksipyöräisellä.

Te
ro
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in
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a



13

Toholammin yleisö eläytyy.

Te
ro

 H
in
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a

Taukojumppaa Äänekoskella.

Te
ro

 H
in

ts
a

Äänekoskella Keski-Suomen kevätjuhlassa Tarinateatteri Storia herätteli yleisöä improvi-
saation keinoin pohtimaan oman vapaaehtoistoiminnan merkitystä ja sitä, mitä ystävä-
toiminta vapaaehtoiselle antaa. Esitys sai yleisön nauramaan ja välillä myös pyyhkimään 
silmäkulmiaan - oltiin tärkeiden ja puhuttelevien asioiden äärellä. Harmonikkaorkeste-
ri Kurttujen musiikkiesitys innosti ihmiset myös tanssin pyörteisiin. Juhlan juontajana oli 
Suolahden osaston puheenjohtaja Minna Rajalin. Piirin apulaistoiminnanjohtaja 
Tero Hintsa avasi juhlan. Omaishoidon aluetyöntekijä Sami Mustosen videotervehdys 
toi juhlaan tuulahduksen ulkomailta.

Teksti: Erja Salmela

Kevätjuhla
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Esittely - Susanna Kivisalo

Hei, olen Susanna Kivisalo ja aloitin Länsi-Suomen piirissä sosiaalipalvelusuunnitteli-
jana toukokuussa. Tähän tehtävään siirryin Seinäjoen vastaanottokeskuksen vastaa-
van ohjaajan tehtävästä. Olen työhistoriani aikana saanut työskennellä hyvin erilaisissa 
tehtävissä niin sosiaali- kuin terveysalallakin. Työhistoriani alussa toimin sairaanhoita-
jana, sen jälkeen yli kymmenen vuotta lastensuojelussa niin ohjaajana, erityistyöntekijä-
nä kuin lastensuojelulaitoksen johtajana ja erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja 
perheiden kuntoutuksessa. Minulla on myös työnohjaajan koulutus ja olen tehnyt työn-
ohjausta sekä vetänyt erilaisia ryhmiä oman työni ohessa.
 
Erityisen onnellinen olen siitä, että saan olla äiti viidelle lapselle. Olen toiminut 13 vuot-
ta sijaisäitinä ja joitakin vuosia kriisipäivystäjänä lastensuojelussa, minkä kautta olen 
oppinut arvostamaan lyhyenkin kohtaamisen ja yhteisen matkan merkitystä. Uskon sii-
hen, että meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa olemalla läsnä ja ihmisenä toinen 
toisellemme. Toivon ylläpitämisellä on minulle elämää suojeleva merkitys ja se yhdessä 
arvostavan kohtaamisen kanssa on työni punainen lanka. 

Olen kasvanut vapaaehtoistyöhön nuoruudesta asti ja saanut olla mukana hyvin erilai-
sissa vapaaehtoistyön tehtävissä. Kunnioitan suuresti sitä työtä ja historiaa, jonka Pu-
naisen Ristin vapaaehtoiset ovat omalla työpanoksellaan tehneet. Minulle on etuoikeus 
työskennellä Punaisen Ristin palveluksessa ja olla mukana kehittämässä sosiaalipalvelu-
toimintaa. Toivonkin, että olette rohkeasti minuun yhteydessä ja kerrotte omia ajatuksi-
anne ja toiveitanne. Tarkoituksenani on syksyn aikana tavata osastojen vastuuhenkilöi-
tä ja tutustua tarkemmin eri työmuotoihin. Vallitsevassa yhteiskunnallisessa tilanteessa 
vapaaehtoistoimijoiden rooli korostuu entisestään, mutta samalla myös toimintamah-
dollisuudet kasvavat. Olen saanut muutamia teistä toimijoista jo tavata eri tapahtumis-
sa alkukesän aikana. On ollut vaikuttavaa kuulla, kuinka moninaista ystävätoimintaa 
osastoissa toteutetaan ja kuinka sitoutuneesti työtä tehdään. Haasteena on monella 
paikkakunnalla uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen, vapaaehtoisten jaksamisen tuke-
minen ja toimintamuotojen kehittäminen niin, että ne palvelevat parhaalla mahdollisel-
la tavalla molempia osapuolia. Pyrin omalta osaltani tekemään parhaani monimuotoisen 
ystävätoiminnan kehittämiseksi ja tukemiseksi tämän piirin alueella.

Tavoitat minut numerosta 040-1431255 tai sähköpostilla: susanna.kivisalo@redcross.fi. 
Mikäli olet liikkeellä Seinäjoen suunnalla, vaihtelevasti minut löytää myös Seinäjoen pii-
ritoimistolta :)
Tavataan syksyn aikana!

Susanna Kivisalo
Sosiaalipalvelusuunnittelija
SPR Länsi-Suomen piiri
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Omaishoitajien tukitoiminta

Omaishoitajien tukitoiminnan syksyn ryhmät käynnistyvät elo-syyskuun aikana Joutsas-
sa, Karstulassa, Konnevedellä, Kivijärvellä, Laukaassa, Saarijärvellä ja Ähtärissä. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta ja ryhmistä löydät…https://rednet.punainenristi.fi/node/15609

Arvostava kohtaaminen - taito kuunnella – koulutus omaishoitajien tukitoiminnan va-
paaehtoisille

Aika: Torstai 8.9.2016 kello 10–15
Paikka: Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä

Useat omaishoitajat jäävät omaishoitajia tukevan ryhmätoiminnan ulkopuolelle
siksi, että eivät pääse irrottautumaan kotoaan. Kanssakulkijat tuovat tuen
ja virkistyksen omaishoitajien lähelle. Arvostava kohtaaminen – taito
kuunnella -koulutus antaa valmiuksia kohdata omaishoitajat uusissa toimintaympäris-
töissä,
omaishoitajia arvostaen ja vapaaehtoisten oma jaksaminen
turvaten. Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 25.8 mennessä sami.mustonen@punainen-
risti.fi, 0401602245.

Ryhmänohjaajakoulutus 

Aika: 17.9.2016 klo 10-16
Paikka: Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 2.9 mennessä sami.mustonen@punainenris-
ti.fi, 0401602245.

Omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoisten kutsuseminaari Peurungassa 7-
8.10.2016

Lisätiedot ja ilmoittautuminen sami.mustonen@punainenristi.fi, 0401602245

Koulutukset
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Länsi-Suomen piirin osastot ovat kesän aikana varmistaneet monien kesätapahtumien turvallisuuden. 
Ensiapuryhmien kesäohjelmaan on kuulunut päivytyksiä esimerkiksi messuilla ja festareilla. Punaisen 
Ristin ensiapuosaaminen on näkynyt kesän aikana myös viime vuonna Veikkausliigan voittaneen SJK:n 
kotiotteluissa, joissa on enimmillään ollut paikalla 6000 katsojaa. Tämän sivun kuvat on otettu SJK:n 
uuden stadionin avausottelussa HJK:ta vastaan.
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Ystävätoiminnan kehittämisprojektin kuulumisia

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti jatkuu vuoden 2017 kevääseen asti. Projek-
tin aluetyöntekijät tukevat osastojen ystävätoimintaa monin tavoin: tarjoamme ystävätoiminnan 
koulutuksia, teemme osastokäyntejä ja autamme esim. markkinoinnissa ja tiedottamisessa. 

Tarjoamme tukea ystävätoiminnan haastaviin tilanteisiin. Tulemme vaikkapa ystäväiltaanne, 
jossa voimme yhdessä miettiä ratkaisuja mieltä askarruttaviin asioihin. Monipuoliseen koulutus-
tarjontaamme olemme kehittämässä syksyn aikana uutta haastaviin tilanteisiin keskittyvää kou-
lutuspakettia.  

Tarkoitus on myös kartoittaa syksyn 2016 ja alkuvuoden 2017 aikana osastojen ystävätoiminnan 
tilannetta ja lisäksi miettiä etenkin pienten osastojen välisiä yhteistyömahdollisuuksia ystävä-
toiminnassa. Maaliskuussa 2017 järjestämme projektin loppuseminaarin. Seminaarin ohjelma ja 
päivämäärä tarkentuvat myöhemmin. 

Projektin ajankohtaisista tapahtumista tietoja seuraavassa Tässä ja Nytissä sekä nettisivuilla: 
rednet.punainenristi.fi/lansi-suomi     ->  Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti

Ottakaa yhteyttä niin mietitään yhdessä, miten voimme kehittää osastonne ystävätoimintaa.

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti:

Anne Pälve, aluetyöntekijä, Jyväskylä
anne.palve@punainenristi.fi
040 197 1551  

Erja Salmela, aluetyöntekijä, Jyväskylä
erja.salmela@punainenristi.fi
040 771 2183  

Ystävätoiminnan koulutukset

Ystävätoiminnan lyhytkurssi (3 tuntia): Lyhytkurssi voidaan järjestää esimerkiksi tilanteessa, 
jossa peruskurssille ei ole saatu riittävää määrää osallistujia. Lyhytkurssi helpottaa vapaaehtois-
ten mukaantuloa ystävätoimintaan ja toimii kiinnostuksen herättäjänä. Lyhytkurssi toimii myös 
jo ystäväkurssin käyneiden kertauksena, jos edellisestä koulutuksesta on aikaa.

Ystävävälittäjäkoulutus (6 tuntia): On tarkoitettu osastojen vapaaehtoisille, jotka toimivat ys-
tävävälityksessä tai aikovat ryhtyä ystävävälittäjäksi. Osallistujat saavat ystävävälittäjäkansion, 
jossa on monipuolisesti työkaluja ystävävälitystehtävän hoitamiseen. Olisi hyvä, että mahdolli-
simman monesta osastosta löytyisi muutama vapaaehtoinen, jotka kävisivät ystävävälittäjäkou-
lutuksen. Paikallinen välitysosaaminen edistää sekä ystävävälittäjien että vapaaehtoisten ystävi-
en jaksamista ja tukee osaston ystävätoimintaa.

Ryhmänohjaajakoulutus (6 tuntia):  Vapaaehtoisten ystäväryhmien vetäjäksi haluaville. Koulu-
tus antaa uusia ideoita ryhmissä tapahtuvaan toimintaan sekä keinoja toimia haastavissa tilan-
teissa. Lisäksi osallistujat saavat monipuolisen materiaalipaketin. 

Laitosystävätoiminnan koulutus (6 tuntia): Koulutuskokonaisuutta voi soveltaa erilaisissa lai-
toksissa tapahtuvaan vapaaehtoistoimintaan. Jokainen laitosystäväkoulutus järjestetään yhteis-
työssä paikallisen laitoksen kanssa. Koulutuksessa sovitaan vapaaehtoisten ja laitoksen henkilö-
kunnan kesken pelisäännöistä ja käytännöistä.

Teksti: Erja Salmela
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Kirkkaan sininen kaulakoru välkehtii auringonpaisteessa. Saini Rossin sormet 
koskettavat korua ja hän katsoo vieressään istuvaa Vuokko Halmetia. 

– Tämä koru on Vuokon Rooman tuliainen. Vuokko kertoo minulle aina juttu-
ja ulkomaanmatkoistaan ja sillä tavalla myös minä pääsen matkustamaan, 
Saini kertoo hymyillen.

Punaisen Ristin Haapamäki-Pihlajaveden osaston vapaaehtoinen Vuokko Halmet 
ja Metsätähden palvelukodissa asuva Saini Rossi ovat luoneet mutkattoman ys-
tävyyssuhteen, jossa asioita käsitellään positiivisella otteella. Tässä ystävyydes-
sä kunnioitetaan kummankin omaa elämää ja rajoja. Naiset tapaavat säännölli-
sesti, mutta eivät läheskään joka viikko. Kaksikko vaihtaa kuitenkin puhelimitse 
kuulumisia viikoittain ja samalla he sopivat milloin seuraavan kerran nähdään. 
Vuokko ja Saini ovat olleet hyvän päivän tuttuja jo 1980-luvulta asti, mutta varsi-
nainen ystävyys on alkanut myöhemmin.

- Tutustuimme lähemmin kirjapiirissä, jossa käymme muuten edelleen. 
Vuonna 2009 Punainen Risti oli mukana järjestämässä täällä Haapamäellä 
liikuntapäivää, jossa tarvittiin vapaaehtoisia ulkoiluttajia. Vein silloin 
Sainin kävelylenkille, siis aivan liian pitkälle, Vuokko kauhistelee muistaes-
saan asian.

– Tämä ystävyys on suurenmoinen asia, sanoo Saini Rossi ja ottaa ystävänsä Vuokko Halmetin kainaloonsa. 
– Ja tärkeää meille molemmille, jatkaa Vuokko.

Er
ja
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Mukavan mutkaton ystävyys

Ystävätoiminta
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Sainia naurattaa. Silloin vuosia sitten Sainin fyysinen kunto oli huonompi kuin 
nyt ja kävely vaikeaa. Tällä hetkellä Sainin kunto on hyvä ja liikkuminen luonnis-
tuu paremmin. Naiset ovat käyneet yhdessä muun muassa torilla, kirkossa, kon-
serteissa ja palvelukodilla järjestettävissä tansseissa. Sainin yksi pojanpoika läh-
ti kerran mukaan tansseihin.

– Oli kyllä nuorella miehellä vientiä, kaksikko nauraa muistellessaan tapah-
tumaa.

Välillä Vuokko ja Saini vain keittävät kahvia ja ihmettelevät maailmanmenoa. Pu-
humista kaksikolla riittää ja yhteisiä kiinnostuksen aiheita. Vuokko on kutsunut 
Sainin myös kotiinsa vierailuille. Tämän kaksikon ystävyyttä seuratessa voi hy-
vällä syyllä sanoa, että ystävätoiminta todellakin tuottaa iloa ja hyvää mieltä. 

– Saini on ihanan positiivinen ihminen ja hänen kanssaan on mukavaa olla, 
Vuokko sanoo ja asettaa Sainin kaulakorun paremmin – valokuvaa varten. 

Teksti ja kuvat: Erja Salmela

Vuokko auttaa Sainia kaunistautumaan ennen ulosmenoa.
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Ystävätoiminta
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Haapamäen-Pihlajaveden osaston vapaaehtoiset Pirkko Arppe, Vuokko Hal-
met, Kaarina Koski ja Anna-Liisa Saarilampi  järjestivät Haapamäellä palvelu-
koti Metsätähden ja läheisten talojen asukkaille mukavan laulu- ja kahvihetken. 
Haitaristi Ismo Saarilampi säesti ja Seppo Koski johti yhteislaulua Metsätäh-
den grillikatoksessa. Lauluvihkosetkin oli jaettu osallistujille, mutta taisivatpa sa-
nat ja laulut olla kaikille tuttuja, sen verran reippaasti laulut raikuivat kauniissa ja 
lämpimässä kesäisessä iltapäivässä. 

- Nyt on 22 henkilöä paikalla, mutta on täällä ollut enemmänkin ihmisiä, 
nämä ovat suosittuja tapahtumia, kertoo osaston puheenjohtaja Kaarina 
Koski.

Koski on tyytyväinen osaston vapaaehtoisten panokseen kunnan eri tapahtu-
mien järjestämisessä. Osasto haluaisi lisää ihmisiä ystävätoimintaan, koska va-
paaehtoisille ystäville on tarvetta.  Elokuussa osasto järjestää ystävätoimin-
nan lyhytkurssin, jolle kaikki ystävätoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. 
Koulutus ei velvoita mihinkään, vaan sen jälkeen voi miettiä olisiko ystävätoi-
minta oma juttu.

”Ei ole kiirettä mihinkään”

Kaarina Papinaho ja Anna-Liisa Saarilampi ovat molemmat lähtöisin Alajärveltä, joten kaksikolla riitti juttua, naurua ja 
muistoja. – Tuttuja hyviä lauluja täällä lauletaan ja aina on niin mukavaa, Kaarina Papinaho sanoi hymyillen. 
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Ystävätoiminta
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- Ystävätoiminta on muutakin kuin, että käydään jonkun kotona. Voi olla 
mukana esimerkiksi tällaisten tapahtumien järjestämisessä. Täällä vapaaeh-
toiset tekevät tärkeää työtä auttaessaan ja pitäessään seuraa ikäihmisille, 
Koski sanoo.

Koski painottaa ystävätoiminnan monimuotoisuutta, josta löytyy varmasti jokai-
selle oma tapa toimia ja auttaa. Osasto tekee lisäksi yhteistyötä esimerkiksi Pu-
naisen Ristin Keuruun osaston, koulujen ja muiden järjestöjen kanssa sekä osal-
listuu valtakunnallisiin kampanjoihin, muun muassa Nälkäpäivä-keräykseen. 

Grilli-iltapäivä Metsätähden pihalla jatkuu kahvinjuonnin ja pullansyönnin mer-
keissä, mutta kohta taas lauletaan.

- Olen ollut lähes joka kerta täällä. Hyviä lauluja nämä ovat, tuttuja ja jo 
lapsena opeteltu, Ritva Halonen kertoo tyytyväisenä.

Haapamäen-Pihlajaveden osasto on pitänyt talvella noin kerran kuukaudessa 
Metsätähdessä ohjelmallisia iltapäivätilaisuuksia. Myös kesäiset makkaranpais-
to- ja kahvituokiot kuuluvat monen asukkaan vakio-ohjelmaan, joita osataan 
odottaa. Katokseen kokoontuneet ihmiset ovat tuttuja puolin ja toisin, täällä 
jaetaan niin ilot kuin surut.

-      Kyllä noin laiha mies voi aina yhden pullan syödä, Vuokko Halmet sa-
noo Leo Kojolle nauraen.

Leo Kojolla on ikää jo yli 90 ja hän asuu omassa asunnossaan.  Kojo on innokas 
osallistumaan grillijuhliin aina kun vain niitä järjestetään.

– Kyllä onkin hyvää pullaa, Kojo huokaisee tyytyväisenä.

Makkaranpaiston ja kahvinkeiton lomassa Punaisen Ristin puuhanaiset myös eh-
tivät auttaa ihmisiä rollaattoreiden ja pyörätuolien kanssa. Pirkko Arppe hilpai-
see välillä viemään makkaraa jonkun asuntoon asti, jos ei asukas jaksa juuri tä-
nään lähteä liikkeelle.

– Kyllä on mukavaa. Mulla ei ole kiire mihinkään, on niin hyvä ilmakin, tiivis-
tää joku osallistujista tunnelman.

Teksti ja kuvat: Erja Salmela

Ystävätoiminta
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LÄNSI-SUOMEN PIIRI YHTEYSTIEDOT

Jyväskylän aluetoimisto 
Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä 
p. 020 701 2840, f. 020 701 2841 
lansisuomi.jyvaskyla@punainenristi.fi
Seinäjoen aluetoimisto 
PL 35, Laturitie 2, 60511 Hyllykallio 
p. 020 701 2830, f. 06 423 1090 
lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi

Annala Pekka, 0400 263 559 
toiminnanjohtaja
Heiskanen Anne, 0400 775 479 
ensiapukoulutuksen päällikkö
Hintsa Tero, 040 512 1726 
apulaistoiminnanjohtaja
Kangaskesti Riitta, 0400 688 694 
keräys- ja valmiuskoordinaattori
Karling Virve, 0400 261 004  
terveydenhuollon suunnittelija
Karvo Sakari, 040 569 3390 
kurssisihteeri
Kivisalo Susanna, 040 143 1255
sosiaalipalvelusuunnittelija
Laitila Mervi, 044 420 5470 
reskontranhoitaja
Niittynen Jooel, 040 588 1988 
järjestöpäällikkö
Oksanen Sirpa, 045 638 7477 
toimistosihteeri
Paasonen Anne, 040 775 1622 
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja
Rautiainen Tave, 0400 263 447 
valmiuspäällikkö
Savolainen Taija, 040 579 2771 
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Säilä Janne, 040 535 2118 
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja
Tauriainen Kaisa, 040 538 9892 
nuorisotoiminnan suunnittelija
Torvinen Ulla, 040 658 8399 
taloussihteeri

Koko Suomi leikkii 
Ritva Vallinkoski, leikkilähetti, Keski-Suomi 
ritva.vallinkoski@punainenristi.fi  - 044 975 8696

Granlund Anna, leikkilähetti, Pohjanmaa 
anna.granlund@mll.fi  - 044 591 9941

Omaishoitajien tukitoiminta 
Sami Mustonen, 040 160 2245 

Asenteella Ammattiin -projekti 
Natri Kaisa, 0400 380 657  
projektikoordinaattori
Tuunanen Maria, 040 178 5375  
työnsuunnittelija
Kalho Seija, 0400 380 658  
vt. toimialapäällikkö

Ystävätoiminnan kehitysprojekti 
Pälve Anne, aluetyöntekijä, 040 678 9201 Salmela 
Erja, aluetyöntekijä, 040 7712 183

KaMu-projekti (Kaveriksi Mulle) 
Pienimäki Elsi, 050 438 8362

SPR-Kirppis

Avoinna: ma-pe 10.00-18.00, la 10.00-15.00

Kirrinpolku 5, 40270 Palokka, 040 146 0641 

Ahjokatu 10, 40320 Jyväskylä, 040 145 8807 

Keskussairaalantie 1, 40600 Jyväskylä, 040 146 0441 

Koskentie 9, 42100 Jämsä, 040 832 5446 

Kippavuorentie 7, 42700 Keuruu, 040 593 7953

• Kalho Seija, vt. toimialapäällikkö 
 0400 380 658

Keskustie 6, 43500 Karstula, 040 180 4693 

Laturitie 2, 60510 Hyllykallio, 06 412 8549 

Kalevankatu 18, 60100 Seinäjoki, 06 414 4066

• Rajamäki Mari, toimialapäällikkö 
 040 524 4009

Pajalantie 2, 68100 Himanka, 040 151 3486 

Vaunumiehenkatu 4 B, 67100 Kokkola, 040 552 1298 

Leppäojantie 7, Kannus, 0400 882 019

• Kinnunen Krista, toimialapäällikkö 
 040 552 1756 

Klemetinkatu 17, 65100 Vaasa, 06 317 2700

• Kinnunen Krista, toimialapäällikkö 
 040 518 9745

Plus-Pisteet (avoinna ti 17.00-19.00)

Jyväskylä, Ailakinkatu 5, 040 583 3054

• Reinikainen Sari

Seinäjoki, Laturitie 2, (Hyllykallio), 06 414 8555
• Säilä Janne, 040 535 2118

Kaikkien sähköpostit - ellei toisin mainita 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Kotisivut
lansi-suomi.punainenristi.fi 
spr-kirppis.fi 
ensiaputuote.fi  
spr-ensiapukoulutus.fi


