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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Ella Koponen, 020 701 2238, ella.koponen@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: Tero Hintsa Taitto: Grano Oy

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Nälkäpäivän voima tulee vapaaehtoisista 

Nälkäpäivässä kiteytyy Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten voima. Voima, jolla maailmasta teh-
dään inhimillisempi. Järjestömme on kerännyt 
36 Nälkäpäivän aikana yhteensä huikeat 84 
miljoonaa euroa. Kerätyillä varoilla on mm. pe-
lastettu Etiopian nälänhädästä kärsiviä 80-lu-
vulla, autettu Bosnian ja Kosovon sodan uhre-
ja 90-luvulla ja tarjottu turvaa niille tuhansille 
suomalaisille, jotka ovat menettäneet tulipa-
lossa kotinsa. Viime aikoina apua on annettu 
Itä-Afrikassa ja Jemenissä, missä ihmiset joutu-
vat taistelemaan saadakseen riittävästi syötä-
vää. Syyriassa ja Irakissa perheet kamppailevat 
elämästä taisteluiden keskellä. Hätää kärsivien 
ihmisten lukumäärä on päätä huimaava, mut-
ta niin on niiden tuhansien vapaaehtoistenkin, 
jotka toteuttavat Nälkäpäivä-keräyksen syys-
kuussa.

Jokainen kerääjä punaisessa liivissä on elävä 
mainos Nälkäpäivälle. Kerääjät kohtaavat ihmi-
siä, käyvät merkityksellisiä keskusteluja ja ja-
kavat ohjeita siitä, miten Nälkäpäivään voi lah-
joittaa esimerkiksi tekstiviestillä tai netissä, jos 
käteistä ei satu olemaan mukana. He muistut-
tavat jo pelkällä olemuksellaan ihmisiä siitä, et-
tä nyt on se hetki, jolloin autetaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia. Tämä ei välttä-
mättä näy suoraan sinun osastosi keräystulok-
sessa, mutta se on elintärkeää koko keräyksen 
onnistumisen kannalta. Siksi toivonkin, että jo-
kainen Nälkäpäivän toteuttamiseen osallistu-
va vapaaehtoinen tuntee ylpeyttä keräyksen 
kokonaistuloksesta ja ymmärtää oman korvaa-
mattoman roolinsa sen kerryttämisessä.  

Käteisen vähentyessä kampanjoinnin on ke-
hityttävä ja uusia keräystapoja otettava käyt-
töön. Kertokaa keräyksestänne ja sen valmiste-
luista rohkeasti omalla tyylillänne sosiaalisessa 
mediassa. Ja kerätkää aktiivisesti uudella net-
tilippaalla! Lue tästä lehdestä hyvät vinkit lip-
paan käytöstä ja sosiaalisessa mediassa viesti-
misestä.

Viime vuonna keräsitte Nälkäpäivän 2,5 miljoo-
nan euron kokonaistuloksesta huimat 1,3 mil-
joonaa euroa käteisenä! Punaisen Ristin vapaa-
ehtoiset ovat ainoita, jotka Suomessa pystyvät 
sellaiseen. Kiitos, että olet mukana tekemäs-
sä myös tämän vuoden Nälkäpäivästä menes-
tystä. 

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan koordinaattori
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Keräämään mars!

PÄÄKIRJOITUS 13.8.2017

Yleiskokous huipensi Punaisen Ristin kevätkau-
den ja saatteli meidät kesänviettoon. Yksi Yleis-
kokouksen tärkeimmistä päätöksistä oli Näl-
käpäivän säilyttäminen nykyisellä paikallaan. 
Katastrofirahastoa kartuttava Nälkäpäivä järjes-
tetään jatkossakin syyskuussa. Tänä vuonna 14.-
16.9.2017.

Mitä jos Suomen Punaisella Ristillä ei olisi ka-
tastrofirahastoa? 
Osastot eivät voisi auttaa paikkakunnillaan tuli-
palojen uhreja. Viime vuonna Länsi-Suomen pii-
rissä 38:ssa tulipalossa osastot avustivat 78 hen-
kilöä. Koko piirin alueen keräystulos oli 180 000 
euroa. Tästä jopa 35 000 euroa käytettiin paikal-
lisesti esimerkiksi tulipalojen jälkituessa.

Punainen Risti ei voisi auttaa maanjäristysten, 
hirmumyrskyjen ja muiden suurten katastrofien 
uhreja. Syyriassa miinat ja pommit ovat jokapäi-
väinen vaara. Moni vammautuu räjähteisiin kes-
ken leikin tai työn. Katastrofirahaston turvin Pu-
nainen Risti voi auttaa vammautuneita lapsia 
saamaan mahdollisuuden leikkiin ja liikkumiseen 
kodin ulkopuolella.

Punainen Risti ei voisi ylläpitää nykyistä autta-
misvalmiutta. Katastrofirahaston varoja ei sido-
ta etukäteen tiettyyn kohteeseen. Tsunamin is-
kettyä mereltä tai talon tuhouduttua tulipalossa 
Punainen Risti voi auttaa heti. Nopeus perustuu 
pitkällä aikaa rakennettuun valmiuteen. Osasto-
jen toteuttama Nälkäpäivä -keräys on tämän val-
miuden perusta.

Punainen Risti ei voisi olla mukana katastrofien 
runtelemien alueiden jälleenrakennuksessa. Ka-
tastrofirahaston turvin voimme hätäavun jälkeen 
auttaa jälleenrakennuksessa ja opetamme toimi-
maan onnettomuuden sattuessa. Tuemme myös 
kehitysyhteistyöohjelmia ja taistelemme jatku-
vasti sairauksia ja nälkää vastaan.

Jos katastofirahastoa ei olisi, se olisi varmasti 
päätetty perustaa kesäkuun Yleiskokouksessa. 
Tärkeämpää päätöstä ei olisi voitu tehdä. 

Keräämään mars!
Jokainen osasto, kerääjä ja lahjoittaja on korvaa-
mattoman tärkeä osa avun ketjua. Tiputtamalla 
kolikon lippaaseen kauppakeskuksessa, perus-
tamalla virtuaalilippaan tai lahjoittamalla suo-
raan netissä pääsee mukaan 100 miljoonan ih-
misen maailman liikkeeseen. Punainen Risti on 
läsnä jokaisessa maailman kolkassa. 

Nälkäpäivänä teemme taas historiaa. Varaudu-
taan yhdessä tuleviin katastrofeihin ja onnetto-
muuksiin. Tsemppiä keräykseen kaikille osastoil-
le! Nähdään Nälkäpäivässä!

Tero Hintsa
Apulaistoiminnanjohtaja

Länsi-Suomen piirin keräyssihteerinä 
toimii tänä vuonna 
Sari Mustamäki, 
040 359 37 85 
sari.mustamaki@punainenristi.fi
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Poimi talteen hyödylliset vinkit Nälkäpäi-
vän toteuttamiseen. Vinkkaajana toimivat 
osastojen vapaaehtoiset ympäri Suomea. 

Näin syntyy tehokas keräystiimi
Nälkäpäivä on iso ja tärkeä rutistus, eikä ke-
nenkään pitäisi joutua järjestämään sitä yksin. 
Keräysjohtaja tarvitsee ehdottomasti vähin-
täänkin työparin, mutta isommissa kaupungeis-
sa olisi hyvä olla aktiivinen keräystiimi. 

Tampereen osaston vapaaehtoinen Ruut Ris-
sanen kertoo, että heillä on kokeilussa tapah-
tumatoimikunta, johon on nimetty edustaja 
osaston hallituksesta ja jokaisesta toimintaryh-
mästä. 

– Tiedot tapahtumista ja niihin liittyvistä vapaa-
ehtoistehtävistä menevät jokaiselle ryhmälle. 
Näin ennen tapahtumaa voidaan varmistaa, et-
tä jokaisesta ryhmästä on tulossa osallistujia, 
Rissanen kertoo.  

Rissasen mukaan isossa osastossa hallituksen 
taakkaa on saatu kevennettyä tapahtumatoi-
mikunnan avulla. Kokeilu tuntuu Rissasesta toi-
mineen erinomaisesti. 

NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Vapaaehtoiset jakavat vinkit Nälkäpäivään

– Tapahtumien järjestäminen, joita on kuiten-
kin kohtuullisen usein, ei kaadu aina samal-
le ihmiselle. Toimikunta tekee esitykset, mihin 
osallistutaan ja mitä siellä tehdään.

Asikkalan osaston vapaaehtoinen Teija Hil-
tunen puolestaan kertoo lupautuneensa tänä 
vuonna ”keräysjohtajan kakkoseksi” eli työpa-
riksi.

– Olen ollut vapaaehtoisena yli kaksikymmentä 
vuotta ja lähes jokaisena Nälkäpäivänä seissyt 
lippaan kanssa kertomassa, missä apua nyt tar-
vitaan. Yhdessä tehden uusia ideoitakin syntyy 
paremmin, Hiltunen sanoo.

Ota koulut osaksi Nälkäpäivää
Koulut ovat Nälkäpäivälle merkittävä tulonläh-
de. Nälkäpäivä tarjoaa myös erinomaisen mah-
dollisuuden tehdä vastuullisuuskasvatusta kou-
luissa. 

Keskustoimisto lähettää kouluihin elokuussa 
kampanjakirjeen. Kirjeessä kehotetaan koulua 
olemaan yhteydessä osastoon keräyslippaiden 
saamiseksi tai hoitamaan keräyksen itsenäisesti 
nettilippaalla. Rahojen tilittäminen pankkiin on 

Ju
ssi V

ierim
aa

Lipaskerääminen on hauskaa ja ikimuistoista. Edelliseen Nälkäpäivään 
Turussa osallistunut Helmi Sinokki ojentaa lipasta Ilse Reinholdtille.
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NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Laajasalon osaston nettilipaskeräys Nuorten turvatalojen 
hyväksi oli menestys. Osaston ja lahjoittajien aktiivisuus  
näkyi vilkkaana keskusteluna.

käynyt erityisesti kouluille hankalaksi. Koulujen 
osallistumista helpottaakin kovasti, jos osasto 
tekee sen opettajalle mahdollisimman helpoksi. 

Laajasalon osaston keräysjohtajana viime 
vuonna aloittaneella Taru Hakasella on hyviä 
vinkkejä kouluyhteistyöhön. 

– Kouluihin soittamalla saa hyvän tuntuman sii-
tä, minkälaisesta yhteistyöstä kouluissa ollaan 
kiinnostuneita. Yhdestä koulusta kerrottiin, et-
tä ovat aina olleet mukana ja pärjäävät omil-
laan. Toisen koulun rehtori oli Nälkäpäivä-aja-
tuksesta innoissaan. Ovat kuulemma tehneet 
perinteisesti Planin kanssa yhteistyötä, mutta 
ovat mielellään mukana monessa. Lähetin pu-
helun jälkeen rehtorille sähköpostilla toimintai-
deoita Punaisen Ristin koulusivuilta ja kerroin, 
että voivat makustella ja palaan asiaan myö-
hemmin, Hakanen kertoo. 

Työ kannatti. Hakanen kertoo, että koulu päätti 
lahjoittaa perinteisen kirpputorin tuotot Punai-
selle Ristille.

Miten keräys koulussa kannattaa järjestää?
Jonkin verran keskustelua on noussut siitä, et-
tä lippaiden kierrättäminen luokassa voi olla 
ikävää oppilaille, joilla ei ole antaa siihen lah-
joitusta. Tilanteen voi välttää järjestämällä ke-
räyksen vaikkapa koulun käytävällä välitunnin 
aikana. Vielä parempi olisi, jos koulusta saatai-
siin oppilaita keräämään. Kuopion osaston Heli 
Nuutinen vie ideoinnin vielä pidemmälle ja eh-
dottaa, että kouluissa järjestettäisiin Nälkäpäi-
vä-myyjäisiä.

– Osallistuminen ei ole kenenkään kodin varal-
lisuudesta kiinni, kun leivotaan talkoilla vaikka-
pa kauppojen lahjoittamista aineksista. Pitää 
vaan muistaa, että myyjäiset ovat avoimet ja 
suunnattu myös muille kuin koululaisten omille 
perheille, Nuutinen ideoi.

Miten osasto voi käyttää nettilipasta? 
Vuoden alussa lanseerattiin uusi suomenkieli-
nen nettilipas: oma.punainenristi.fi. Lippaan 
yksi hienoimmista puolista on se, että sillä voi 
käydä keskustelua lahjoittajan kanssa. Monet 
osastot ovatkin tarttuneet onnistuneesti netti-
lippaaseen. 

Yksi parhaiten menestyneistä keräyksistä on 
ollut Laajasalon osaston keräys Nuorten tur-
vatalojen hyväksi. Osasto huomioi lahjoitta-
jat kiitoksella ja monet lahjoittajat ovat myös 
halunneet jättää lippaaseen terveisensä, mikä 
osaltaan innostaa muitakin lahjoittamaan. 

Lippaalla on tehty upeita keräystuloksia myös 
merkkipäivien yhteydessä. Yksi eniten kerän-
neistä on Punaisen Ristin valtuuston puheen-
johtaja Eero Rämö, jonka merkkipäivälipas 
tuotti huikeat 1 415 euroa Nuorten turvatalo-
jen tukemiseen.

Toinen menestystarina on Helmi Kekkosen 
perustama lipas Afrikan nälänhädästä kärsivi-
en auttamiseksi. Kekkonen jakoi lipasta lähipii-
rilleen aktiivisesti Facebookissa ja lippaaseen 
kertyikin 1 150 euroa. 

Kekkosen mukaan keräyksen järjestäminen 
Punaisen Ristin sivujen kautta oli nopeaa ja 
vaivatonta, ja tiedon levittäminen sähköpostin 
ja sosiaalisen median avulla helppoa.  
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NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Viesti rohkeasti Nälkäpäivästä kaikille
Nälkäpäivä on kiinnostava kampanja, mistä 
kannattaa viestiä näkyvästi. Yksikin lehtijut-
tu, ilmoitus, julkaisu sosiaalisessa mediassa 
tuo asiaa esille. Kaikenlainen näkyvyys kam-
panjasta on aina kotiin päin!

Ota yhteyttä alueesi toimituksiin
Kertokaa paikkakuntanne toimittajille hyvissä 
ajoin, mitä Nälkäpäivänä tapahtuu. Toimittajalle 
voi lähettää sähköpostilla tiedotteen, jossa ker-
rotte ytimekkäästi, mitä osasto tekee Nälkäpäi-
vänä.

Tiedotepohjat, aikataulu ja muut viestintävinkit 
löytyvät RedNetin Nälkäpäivä-ryhmästä. 

Virittele Nälkäpäivä-pöhinää someen
Sosiaalinen media on erinomainen kanava nä-
kyvyyden lisäämiseksi Nälkäpäivänä. Pohjois-
Helsingin osaston tiedottaja Marjukka Kähö-
nen kertoo, että osasto markkinoi Nälkäpäivää 
ennakkoon ja keräyksen aikana Facebookin 
kaupunginosaryhmissä. Postauksissa aktivoi-
daan ihmisiä hakemaan omat lippaat ja anne-
taan tietoa, missä ja milloin lippaita jaetaan. 

Kuvat, klikkailut ja tykkäämiset kasvattavat 
näkyvyyttä
Facebook-julkaisuissa tärkeitä ovat hyvät kuvat 
ja videot, jotka saavat katsojan pysähtymään 
ja rekisteröimään viestin sanoman, toteaa Itä-
Helsingin osaston tiedottaja Linda-Lotta Luh-
tala. Facebook suosii myös sitä, että kuva ote-
taan ja julkaistaan samalla laitteella, täydentää 
Kähönen. 

– On hyvä yrittää saada julkaisulle kommentteja 
ja jakoja, sillä niillä tavoittavuus nousee eniten. 
Kommentoimaan voi yrittää houkutella vaikka-
pa kysymällä jotain. Statuspäivitystekstissä voi 
pyytää lukijoita jakamaan päivityksen omilla si-
vuillaan, vinkkaa keskustoimiston verkkotuotta-
ja Seppo Kujanpää.

Etsintäkuulutus valokuville!
Keskustoimiston viestintäyksikkö ottaa mielel-
lään kuvia osastojen Nälkäpäivävalmisteluis-
ta ja kampanjatapahtumasta. Näin kuvia voi-

daan jakaa Punaisen Ristin sosiaalisen median 
kanavissa ja välittää valmistelutunnelmia isom-
mallekin yleisölle. Kuvat voivat olla mistä vain 
keräykseen liittyvistä valmistelutyöstä, esimer-
kiksi lippaiden tarroittamisesta, keräysliivien 
järjestelystä tai Nälkäpäivä-banderollien silittä-
misestä. Kuvan, kuvaajan tiedot ja kuvatekstin 
voi lähettää keskustoimiston verkkotuottajal-
le: seppo.kujanpaa@punainenristi.fi ja tie-
dottajille mari.makinen@punainenristi.fi ja  
outi.huovinen@punainenristi.fi 

Merkitse tapahtumat tapahtumakalenteriin
Keskustoimisto on tehnyt jokaiselle osastolle 
oman perusilmoituksen Nälkäpäivän tapahtu-
makalenteriin. Ilmoituksesta löytyy keräysjoh-
tajan yhteystiedot, jotta halukkaat kerääjät voi-
vat ottaa häneen yhteyttä. 

Muistattehan, että voitte täydentää tapahtu-
mailmoitusta osastonne RedNet-sivujen kaut-
ta. Samalla on hyvä tarkistaa, että tiedot si-
vuilla ovat ajan tasalla. Nälkäpäivän aikana joku 
saattaa kiinnostua osaston muistakin toiminta-
ryhmistä.

Pohjois-Helsingin osasto päivitti Nälkäpäivään liittyviä  
tapahtumia somessa kampanjan alusta lähtien. 
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NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Leikkaa talteen Nälkäpäivän muistilista 

Muista tehdä ennen keräystä:

 F Kokoa keräysporukka ja sovi työjaosta.

 F Tilaa kampanjamateriaalit Punaisen Ristin verkkokaupasta 27.8.2017 mennessä: 
www.punaisenristinkauppa.fi. Kaikki 10.8.2017 mennessä tehdyt tilaukset osal-
listuvat arvontaan.

 F Pyydä kaikki kynnelle kykenevät kerääjiksi tai muihin Nälkäpäivä-tehtäviin. Var-
mista, että tekijöitä on riittävästi.

 F Tiedota keräyksestä ja tapahtumista. Jokainen osastolainen voi levittää sanaa 
omille kontakteilleen kasvokkain ja sosiaalisessa mediassa.

 F Varmista, että koulut ovat mukana keräyksessä. Jos perheeseesi tai lähipiiriisi 
kuuluu kouluikäisiä lapsia, voit olla yhteydessä heidän opettajaansa ja kertoa 
Nälkäpäivästä. 

Muista tehdä keräyksen aikana:

 F Perehdytä kerääjät. Käy läpi keräystekniikka, opasta hyville keräyspaikoille ja anna 
tietoa Nälkäpäivästä sekä katastrofirahastosta.

 F Pyydä jokaista kerääjää täyttämään henkilötietolomake. Niitä voi tilata verkko-
kaupasta ja kopioida tarpeen mukaan. 

 F Huolehdi keräysturvallisuudesta eli pidä kirjaa keräysvälineistä ja huolehdi siitä, 
että kerääjillä on asianmukaiset keräysvarusteet.  

 F Kiitä kerääjiä tärkeästä työstä!

Muista tehdä keräyksen jälkeen: 

 F Ilmoita osaston tulosarvio piiriisi maanantai-iltaan 18.9.2017 mennessä. Kiloon 
mahtuu noin 83,50 euroa. 

 F Käy hakemassa kouluille viedyt lippaat tilitettäviksi. 

 F Tilitä keräystuotto osaston Nälkäpäivä-viitettä käyttäen katastrofirahaston tilille 
30.9.2017 mennessä 

 F Kiitä kerääjiä ja kouluja. Lähetä kerääjien yhteystiedot kiitosviestejä varten piiriin 
29.9.2017 mennessä.

 F Toimita osaston tilityslomake ja kerääjärekisteriin haluavien kerääjien tiedot piiriin 
31.10.2017 mennessä.

 F Pidä palautekeskustelu osastossa ja kirjaa ylös parannusehdotukset seuraavan 
keräyksen varalle.

Keskustoimisto ja piirin keräyspäälliköt auttavat mielellään kaikissa Nälkäpäivään 
liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. 

Verkkokauppatilauksiin liittyvät kysymykset:  
myynti@punainenristi.fi, p. 020 701 2211.

Kaikki ongelmat:  
keraykset@punainenristi.fi, Nälkäpäivä-puhelin p. 040 717 6800 (arkisin kello 8–16) 
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AVAA OVET NUORTEN ENSIAPUTOIMINNALLE

Otetaan kaikki nuoret mukaan  
ensiaputoimintaan!
Joskus paikallisten ja muualta tulleiden ih-
misten kohtaamisissa nähdään haastee-
na kielelliset ja kulttuuriset eroavaisuudet. 
Ensiavun harjoittelu on kuitenkin globaalia 
yhdessä tekemistä.

Jo yli 230 nuorta erilaisista kulttuureista on 
saanut mahdollisuuden osallistua ensiaputoi-
mintaan. Kiitos kuuluu osastoille, jotka ovat 
lähteneet mukaan hankkeeseen ”Nuorten en-
siaputoiminnan kehittäminen vastaanottokes-
kuksissa”. 

Ensiapukurssilla harjoitellaan tärkeitä taito-
ja. Yhteisen kielen puutekaan ei ole esteenä. 
Opetuksessa käytetään apuna muun muassa 
eri kielille käännettyjä rastimateriaaleja. Kurs-
sin opetuskielenä on ollut yleensä suomi tai 
englanti. Tarvittaessa nuoret ovat myös tul-
kanneet toisilleen. Moni kurssin käynyt on ko-
kenut, että kurssitodistus on heille tärkeä niin 
tulevissa opiskeluissa kuin työelämässäkin.

Toiminnan jatkuvuus on tämän hetken suurin 
tavoite. Hankkeella yritetään rekrytoida lisää 
nuoria Punaisen Ristin jäseniksi ja vapaaeh-
toisiksi. Innokkaat ja ensiapuryhmätoimintaan 
jääneet nuoret pyritään sitouttamaan eri ta-
voin. Esimerkiksi Joensuun seudulla Kontiolah-
della ja Kiteellä ensiapuryhmäläisille koulute-
taan EA2-kurssit. 

Nuorille kohtauspaikka 
Nuorten ensiaputoiminnan kautta on synty-
nyt paljon hyvää. Ensiapuryhmän tapaamisia 
on parhaimmillaan ollut jo EA1-kurssin aika-
na useita. Paikalliset ja turvapaikkaa hakevat 
nuoret ovat tutustuneet toisiinsa. Oleskelulu-
van saaneille ja kuntiin sijoitetuille nuorille toi-
minta on tarjonnut vapaa-ajanvietettä ikäis-
tensä seurassa. Turvapaikanhakijanuoret ovat 
taas päässeet pois vastaanottokeskuksista, 
kun harjoituksia on ollut esimerkiksi nuoriso-
taloilla. Toiminta on ennen kaikkea tarjonnut 
kohtaamisia ja mahdollisuuden tulla Punaisen 
Ristin vapaaehtoisiksi.

Tee nuorten toiminta mahdolliseksi
Nuorten ensiaputoiminnan yhtenä haastee-
na on ollut löytää nuoret ja yhdistää heidät. 
Nuorten mukaan saamiseksi ja sitouttamiseksi 
tarvitaan kaikkia. Vastaanottokeskusten työn-
tekijät ja paikallisten osastojen vapaaehtoiset 

ovat ainakin alussa merkittävässä asemassa 
toiminnan aloituksen ja kestävyyden kannalta. 
Annetaan tukemme nuorille ja ollaan avoimia, 
jotta saadaan kaikki mukaan.

• Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoit-
tama valtakunnannallinen hanke on 
kaksivuotinen ja se on 15–24 -vuotiail-
le. 

• Tavoite on, että nuorista tulee auttajia,  
jotka osaavat ja haluavat toimia yhdes-
sä. Hankkeen aikana annetaan EA1-
koulutus toiminnallisina harjoituksina 
kaikille kurssilaisille.  

• Ensiapuryhmätoimintaa ja harjoituksia 
pyritään jatkamaan kurssin jälkeen.

• Yli 230 nuorta on käynyt ensiapuhar-
joituksissa ja 190 on saanut ensiaputo-
distuksen.

• Ainakin viidellä paikkakunnalla toimin-
ta on jatkunut koulutuksen jälkeen ja 
nuoret kokoontuvat harjoittelemaan 
tärkeitä ensiaputaitoja.

Siuntion osaston ensiapuryhmäläiset Shoaib Begzad 
(vas.), Lilli Korander ja Hussein Sasdari markkinoivat ensi-
apuryhmätoimintaa Maailma kylässä -festivaaleilla Helsin-
gissä 28.5.2017. 

Lisätietoja:   
Hankesuunnittelija 
Shimal Yousif p. 020 701 2141  
ja piirien terveydenhuollon suunnittelijat
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LÄHTISITKÖ KAVERIKSI SAIRAALASSA OLEVALLE?

Sairaalakaverit ovat ystävätoiminnan  
uusia tekijöitä
Kuopiossa Harjulan sairaalassa piristetään 
laitosystävätoimintaa Punaisen Ristin Täyt-
tä elämää eläkkeellä -valmennusten avulla. 

Punaisen Ristin eläkevalmentaja Terttu Miet-
tinen on sairaalakaverina Harjulan sairaalassa 
Kuopiossa. Hän kokee toiminnan antoisana ja 
kertoo viihtyvänsä sairaalaympäristössä. 

– Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä. Elä-
keläisenä ja omalla elämänkokemuksellani ko-
en, että minulla on annettavaa sairaalakaveri-
na toimiessani. Eläkkeellä ollessani olen voinut 
kiinnittää huomiota omiin ajatuksiini ja tuntei-
siini. Sairaalakaverina olen saanut myös itselle-
ni hyvää mieltä ja hyvinvointia sekä oppinut uu-
sia asioita, Miettinen kertoo.

Harjulan sairaalan osastonhoitaja Tuija Junni-
lainen iloitsee jokaisesta kaverista, joka sairaa-
laan saadaan. Junnilaisen mukaan sairaalakave-
rin läsnäolo näkyy kaikkien hyvänä olona. 

– Hän tuo sairaana olevan arkeen tavallisen elä-
män. Erityisesti sairaalassa pitkiä aikoja olevat 
kaipaavat tavallisia arjen asioita, kuulumisia to-
rilta, mitä kaupungilla tapahtuu, miltä luonto 
näyttää, Junnila sanoo.

Sairaalakaverina voi tehdä monenlaisia asioita. 
Joskus tärkeintä on vain istua, jutella ja kuunnel-
la. Monet pitävät paljon musiikista ja yhdessä voi 
laulaa tai vaikkapa lukea päivän lehtiä. Ulkoilu 
on aina ilo. Junnilainen sanoo, että 

sairaalakaveri voi keskittyä yhteen henkilöön 
kerrallaan tai pitää vaikkapa juttupiiriä muiste-
lun merkeissä.

Idea syntyi laitosystäväkurssilla
Terttu Miettiselle ajatus sairaalaystävästä syntyi 
osaston järjestämällä laitosystäväkurssin tutus-
tumiskäynnillä Harjulan sairaalaan. 

– Aloin pohtia, mikä vapaaehtoistoiminnan muo-
to voisi sopia eläkevalmennuksen käyneille. Nyt 
tavoitteena on, että jokaisesta Täyttä elämää 
eläkkeellä -valmennuksesta joku lähtisi mukaan 
sairaalakaveritoimintaan. Toiveeni on, että tule-
vaisuudessa sairaalakavereita olisi paljon enem-
män, Miettinen kertoo.

Miettisen mukaan sairaalakaverilla ei tarvitse ol-
la mitään erityistaitoja. Tärkeintä on olla ihminen 
ihmiselle. Sairaalaympäristö voi tuntua monesti 
vieraalle. Osastonhoitaja Junnilainen kertoo, et-
tä sairaalaan voi tulla tutustumaan etukäteen 
ja se on jopa suotavaa. Tutustumisen voi teh-
dä joko yksin tai yhdessä kokeneemman sai-
raalaystävän kanssa. Etukäteen on myös hyvä 
keskustella siitä, minkälaisesta toiminnasta sai-
raalakaveri itse on kiinnostunut. 

Lisätietoja Täyttä elämää eläkkeellä  
-toiminnasta:  
Projektikoordinaattori  
Merja Joro p. 020 701 2173

Aluetyöntekijä 
Tuula Narvola, p. 020 701 2143

Tu
u
la N

arvo
la

Eläkevalmentaja Terttu 
Miettinen (keskellä) kes-
kustelee valmennettavien-
sa kanssa Kuopiossa.
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LYHYESTI

Juhlitaan kunnolla koko 
loppuvuosi!

Suomen Punaisen Ristin 140-vuotisjuhlaa ehtii 
vielä hyvin juhlistaa. Järjestä paikkakunnallasi 
matalan kynnyksen auttajakurssi ja tilaa näh-
täville järjestön historiasta kertova valokuva-
näyttely. Molemmat juhlavuotta varten tehdyt 
materiaalit voi tilata osastotunnuksilla Punai-
sen Ristin kaupan järjestönäkymästä:  
punaisenristinkauppa.fi.

Jos olet jo pitänyt auttajakurssin tai suunnitte-
let sellaista, kirjaathan osallistujat Auttajalas-
kuriin: www.auttajalaskuri.fi/ilmoita/

Save the date:  
Avainvapaaehtoiset Tukholman-
risteilylle syksyllä 2018 

Punaisen Ristin vapaaehtoisten seuraava ta-
pahtuma- ja koulutusristeily järjestetään lo-
ka-marraskuussa 2018. Tarkemmat tiedot Tuk-
holman-risteilystä tulevat myöhemmin, mutta 
ajankohta kannattaa merkitä jo nyt muistiin. 

Puhu päihteistä ikäihmisten  
kanssa  

Ehkäisevän päihdetyön viikolla 6.–12.11. kan-
nustetaan ottamaan päihteet puheeksi ikäih-
misten kanssa. Suomessa yli 65-vuotiaista rei-
lut 13 prosenttia käyttää liikaa alkoholia ja 
käyttö näyttää kasvavan. Syynä on usein yksi-
näisyys ja tarpeettomuuden tunne. 

Hae vinkit viikon toimintaan ja puheeksi  
ottamiseen RedNetistä ja sivustolta  
kysyminenkannattaa.fi.

Punainen Risti osaksi  
verkkopeli Minecraftiä 

Pelaamalla Punaisen Ristin omalla Minecraft-
verkkopeliserverillä voi tutustua uusiin ihmisiin 
ja järjestön toimintaan. Tavoitteena on löytää 
nuoria uusista kohderyhmistä ja tuoda mm. 
Punaisen Ristin ystävätoiminta osaksi suosit-
tua pelimaailmaa. Pelin moderaattoreina toi-
mivat koulutetut vapaaehtoiset. Serverin osoi-
te on sparra.net9.fi ja IP-osoite 151.80.2.186. 

Lisätietoa:
rednet.punainenristi.fi/verkkoystavatoiminta

Rovaniemen osasto järjesti Punaisen Ristin viikolla autta-
jakursseja ja historianäyttelyn Sampokeskuksessa. Tarja 
Lassilan vetämälle auttajakurssille osallistuivat muun mu-
assa Tuija Säärelä tyttärensä Erika Holckin kanssa.

K
aisa Sirén



11

LYHYESTI

Vietä Tapaturmapäivää työnteki-
jöiden ja vapaaehtoisten kanssa 

Töissä ja vapaa-ajalla koettu kiire sekä stres-
si ovat tuttuja monelle. Kiireen ehkäisy sopii 
teemaksi niin piirien työntekijöille kuin osasto-
jen vapaaehtoisille Tapaturmapäivänä 13.10. 
Vapaaehtoiset voivat järjestää silloin teemata-
pahtuman tai viettämällä kiireettömän hetken 
kello 13.10.

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapa-
turmaa. Kiire on yksi tapaturmille altistavis-
ta tekijöistä. Kampanja muistuttaa, että suurin 
osa tapaturmista olisi ennaltaehkäistävissä. 

Lisätietoa ja kuva- sekä videomateriaalia löy-
tyy osoitteesta: www.tapaturmapäivä.fi.

Seuraa kampanjaa sosiaalisessa mediassa:  
@tapaturmapaiva #hopulleloppu.

Tule Punaisen Ristin kouluvierailijaksi!  

Hämeen, Oulun ja Helsingin ja Uudenmaan 
piireissä järjestetään syksyllä kouluvierailija-
koulutuksia. Kaikki ensikertalaisista konka-
reihin ovat tervetulleita neljä tuntia kestä-
vään koulutukseen. 

Käytännöllinen koulutus antaa ohjeita vierai-
lusta sopimiseen, itse vierailuun ja siihen, mi-
tä vierailun jälkeen kannattaa tehdä. Koulu-
tuksessa tulevat tutuksi tuntisuunnitelmat ja 
materiaalit, jotka on tehty vierailujen tueksi. 

Kouluvierailijana saa arvokasta kokemusta 
globaalikasvatuksesta ja järjestötyöstä. Toi-
veenamme on, että koulutukseen osallistu-
jat tekevät vähintään kuusi vierailua koului-
hin lukuvuoden 2017–2018 aikana. Punaisen 
Ristin kouluvierailijana toimimisesta saa to-
distuksen. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä piirin 
nuorisotoiminnan suunnittelijaan!

Lisätietoja:  
Koulu-ja oppilaitosyhteistyön koordinaattori  
Johanna Korkeamäki p. 020 702 2114

Kouluttajakoulutus /  
Utbildarutbildning

Syksy 2017 / Höst 2017

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman 
piiritoimiston kautta. Ilmoittautuminen on 
kuukausi ennen lähijakson alkua.

Lähijaksojen lisäksi kouluttajakoulutukseen  
sisältyy verkossa tehtäviä erillistehtäviä, jot-
ka toimitetaan osallistujille noin kuukausi 
ennen ensimmäistä lähijaksoa. 

Ensimmäinen lähijakso (välineosa) maksaa 
90 euroa ja toinen (sisältöosa) 70 euroa. 
Matkakulut korvataan 40 euroa ylimenevältä 
osalta siten, että osallistujat tekevät matka-
laskunsa piiriin ja piiri laskuttaa koontilasku-
na kaikkien oman alueensa osallistujien yli 
40 euroa ylittävän osan.

Svenskspråkig utbildarutbildning ordnas 
och skräddarsydds efter behov. 

Välineosa: ”Oppimisen 
ohjaaminen”

4.–5.11. Helsinki

Sisältöosat 
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen  

oikeus
• Järjestötoiminta 
• Monikulttuurisuus 
• Sosiaalipalvelu
• Nuorisotoiminta
• Päihdetyö

25.–26.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien  
täydennyskoulutus

14.–15.10. Nynäs
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JÄRJESTÖTYÖ

Syksyinen tervehdys järjestötiimiltä!

Yleiskokous takana ja suuntaviivat seuraa-
vaksi kolmeksi vuodeksi valmiina

Iso kiitos kaikille yleiskokoukseen osallistuneil-
le aktiiveille. Oli ilo nähdä kuinka piiri oli hy-
vin edustettuna kokouksessa. Piirimme jäi niu-
kasti ulos Punaisen Ristin hallituksesta, vaikka 
loistavaa ehdokastamme Hannu Kuokkasta ”lo-
battiin” yhdessä koko piirin voimin. Kiitos Han-
nulle, itsensä likoon laittamisesta ja vastuun 
osoittamisesta. Nyt kuitenkaan emme hallituk-
seen päässeet, mutta valtuustossa meillä on hy-
vä edustus. Alpo Tanskanen, Harri Jokiranta ja 
Jenni Päivinen valittiin valtuustoon edustamaan 
piiriämme. Varaedustajiksi valittiin Juha Turkulai-
nen, Sari Saarikoski ja Marko Järvioja. Valtuus-
toon valitut henkilöt ovat päätöksen teon ja vai-
kuttamisen avainpaikailla. Tästä on hyvä jatkaa 
ja viedä koko järjestöä eteenpäin. 

Toimintalinjaus vuosille 2018-2020 

Toimintalinjaus on selkeä ja kertoo järjestöm-
me kyvystä vastata muuttuvaan toimintaym-
päristöön. Hyväksytty toimintalinjaus on lu-
ettavissa kokonaisuudessaan RedNetistä: 
https://rednet.punainenristi.fi/Toimintalin-
jaus2018-2020

Tuolta löytyvät myös toimintalinjauksen toi-
meenpano suositukset osastoille. Näihin kan-
nattaa tutustua hyvin. Myös sääntöihin tu-
li muutoksia ja niistä lisää tietoa syksymmällä. 
Järjestämme toimintalinjaus ja yleiskokous kou-
lutuksia syksyllä, kunhan säännöt saadaan vah-
vistettua. 

Syksylle runsaasti 
järjestökoulutusta tarjolla

Piiri tarjoaa useita mahdollisuuksia kouluttau-
tua syksyllä. Tarjonnassa on mm. monipuolisella 
ohjelmatarjonnalla viikonlopun kestävät järjes-
töpäivät Ähtärissä. Päivien tarkoituksena on tu-
kea osastojen aktiivien työtä. Näkökulmana on 
tulevaisuus ja miten valmistaudumme muuttu-
vaan toimintaympäristöön. Pureudumme osas-
tojen toiminnan kehittämiseen, uusien mukaan 
saamiseen ja vapaaehtoisten johtamiseen. 
Unohtamatta kuitenkaan osallistujien omien 
taitojen kehittämistä ja omasta hyvinvoinnista 
huolehtimista. Piirin osalle väestä tuttu Raimo 
Vakkuri puhuu vapaaehtoisten jaksamisesta. 

Miten huolehdimme siitä, että vapaaehtoisuu-
desta ei muodostu voimia kuluttava taakka vaan 
voimaannuttavaa hauskaa toimintaa. 

Sunnuntaina kokoonnumme ryhmiin ja mietim-
me verkostoitumista piirin sisällä. Miten voimme 
toimia tehokkaasti yhdessä, ykseyden periaat-
teen mukaan. Iltapäivän osuudesta vastaa näyt-
telijä ja vuorovaikutuskouluttaja Outi Mäenpää. 
Hänen esityksensä sisältää monta hyvää esi-
merkkiä vuorovaikutuksen merkityksestä osas-
ton toiminnan tulevaisuuden ja kehittämisen 
näkökulmasta. 

Huomiothan, että ilmoittautuminen päättyy 
15.8. 

Tämän lisäksi, tarjolla on myös muita koulutuk-
sia osastojen toiminnan tukemiseen ja kehittä-
miseen.  Jos toivotte täsmä koulutusta oman 
osastonne toiminnan kehittämiseen, järjestötii-
mi auttaa ja tukee koulutuksen sekä ohjauksen 
avulla. Olkaahan yhteydessä!

Järjestötiimi ja koko piirin väki toivottaa mu-
kavaa syksyä, toivottavasti näemme koulu-
tuksissa! 
 
Yhteistyö terveisin
Minna ja Jooel
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JÄRJESTÖKOULUTUKSIA JA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTAA

Järjestökoulutuksia syksyllä 2017

Järjestökoulutus yhdistyksille 
23.9.2017 Paavon Tuvalla, Oppitie 2, 43100 
Saarijärvi 

Järjestökoulutus on tarkoitettu kaikille Pohjoi-
sen Keski-Suomen yhdistyksille. Sitovat ilmoit-
tautumiset 18.9. mennessä Saija Ylöselle sai-
ja.ylonen@punainenristi.fi tai puh.040-1978 
115. Koulutus on maksuton.

Punaisen Ristin toiminta tutuksi!
Paikka ja ajankohta avoin, ilmoitetaan 
myöhemmin

Koulutusviikonloppu on tarkoitettu uusille ja toi-
minnasta kiinnostuneille jäsenille, miksei myös 
toiminnassa pidempään mukana olleille. Vii-
konlopun aikana tarjotaan kattava tietopaketti 
Punaisen Ristin ja Länsi-Suomen piirin toimin-
nasta. Viikonlopun aikana pystyy myös suo-
rittamaan erilaisia koulutuksia esim. hätä ea-
koulutuksen, ystävätoiminnan koulutuksen, 
henkisentuen kurssin jne. 

Alueelliset viestintä ja toimintasuunnitelma 
koulutukset

Viestinnän jalo taito osastossa 
Toimintaa oikeasti ohjaava 
toimintasuunnitelma

Koulutuspäivässä puhutaan viestinnän merki-
tyksestä osaston tunnettuuden lisäämisessä. 
Minkälaisia kanavia on käytössä ja missä kan-
nattaa näkyä. Miten osastoista viestitään ulos-
päin ja miten tieto saadaan kulkemaan osas-
ton sisällä.

Toimintasuunnitelma – Miksi, miten ja ketä 
varten se tehdään? Kuka sen tekee ja mitä se 
pitää sisällään? Toimintasuunnitelman järkevä 
rakentaminen tukee osaston toimintaa – työ-
kalut ja toimivat menetelmät.
7.10. Viitasaari, 
ABC Viitasaari, Kokkosalmentie 7, Viitasaari
8.10. Jyväskylä, 
piirin toimisto Ailakinkatu 5, Jyväskylä
28.10. Seinäjoki, 
piirin toimisto Laturitie 2, Hyllykallio
29.10. Kokkola, 
Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4, Kokkola
4.11. Kauhajoki, 
ABC Kauhajoki, Topeeka 65, Kauhajoki

Omaishoitajien ryhmät käynnistyvät elo-syys-
kuun aikana Joutsassa, Karstulassa, Konneve-
dellä, Kivijärvellä, Laukaassa, Saarijärvellä ja Äh-
tärissä. Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti 
kerran kuukaudessa. Uuraisilla, Äänekoskella ja 
Ilmajoella on omaishoitajille suunnattua koulu-
tus- ja virkistystoimintaa sekä Kaustisella ystä-
vätoimintaa omaishoitoperheille.

Toiminta on tarkoitettu kaikille omaistaan tai 
läheistään hoitaville riippumatta siitä, saavat-
ko he kunnallista omaishoidontukea. Tervetu-
loa mukaan!

Huom! Sinä osastoaktiivi tai vapaaehtoinen! 
Omaishoitajien tukitoiminta etsii uusia osastoja 
ja vapaaehtoisia mukaan tukemaan omaishoi-
toperheitä. 

Tarkemmat tiedot omaishoitajien toiminnasta ja 
ryhmien kokoontumisista löydät…
https://rednet.punainenristi.fi/node/15609

Sami Mustonen
Omaishoitajien tukitoiminta
Ailakinkatu 5, 40100 JYVÄSKYLÄ
sami.mustonen@redcross.fi 
puh. 040 160 2245

Omaishoitajien 
tukitoiminta

JÄRJESTÖTIIMI

Ota yhteyttä:

Jooel Niittynen
järjestöpäällikkö
jooel.niittynen@punainenristi.fi
puh. 040 588 1988

Minna Laihorinne
järjestötoiminnan suunnittelija
minna.laihorinne@redcross.fi
puh. 040 194 2807



14

JÄRJESTÖPÄIVÄT

Länsi-Suomen piirin järjestöpäivät 
2.-3.9.2017 Ähtäri, Hotelli Mesikämmen

Kenelle:
Järjestöpäivät on tarkoitettu osastojen halli-
tuksille ja muille avainhenkilöille, jotka ovat 
aktiivisesti osaston toiminnassa mukana. 

Kustannukset:
Osallistuminen, ruokailut ja majoittuminen 
ovat ilmaisia. Jokainen huolehtii itse matkoista 
ja matkakuluista.

Ilmoittautuminen:
Sitovat ilmoittautumiset 15.8.2017 mennessä!  
https://www.lyyti.in/jarjestopaivat   
Mukaan mahtuu 110 osallistujaa.

Lisätietoa:
Minna Laihorinne, järjestötoiminnan suun-
nittelija p. 040 1942 807 minna.laihorinne@
redcross.fi

Lauantai 2.9.2019

10.00  Tervetuloa järjestöpäiville!
 Alpo Tanskanen, piirin puheenjohtaja 
  
10.05 Missä me ollaan ja mihin me 
 mennään? 
 Länsi-Suomen piirin nykytila ja 
 tulevaisuus
 Pekka Annala, toiminnanjohtaja

10.45 Mikä strategia – mihin sitä tarvi-
 taan?
 Miten strategia vaikuttaa osastojen toi-
 mintaan?
 Tero Hintsa, apulaistoiminnanjohtaja
 
11.15 Miksi osastojen toimintaa pitäisi 
 kehittää, mistä siihen resurssit?
 Mitä on kehittäminen, miksi sitä kan-
 nattaa tehdä? Ketkä sitä tekee ja 
 miten sitä tehdään? Mistä toimintaan
 voi saada lisää rahaa?
 Sinikka Koivumäki, toiminnanjohtaja Sei-
 näjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liive-
 ri ry / puheenjohtaja Ilmajoen osasto

12.15  Lounas

13.00 Miten jäseniä ja toimijoita saadaan 
 lisää?
 Puhtia jäsenhankintaan
 Jooel Niittynen, järjestöpäällikkö

 Vapepa – osana osaston toimintaa ja 
 jäsenhankintaa
 Aki Valonen, valmiuspäällikkö

14.00  Vapaaehtoisen täytyy uskaltaa 
 kohdata myös oma jaksaminen 
 -vaatiipa se mitä tahansa 
 Raimo Vakkuri, kouluttaja  

15.00  Kahvia ja pullaa

15.30  Miten vapaaehtoisia johdetaan?
 Miten vapaaehtoisia johdetaan 
 ja palkitaan?
 Minna Laihorinne, 
 järjestötoiminnan suunnittelija

17.00  Päivän päätös ja kiitos!

19.00  Illallinen ja yhdessäoloa!
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HENKINEN TUKI

Sunnuntai 3.9.

9.00  Verkostoituminen ja yhteistyö 
 Yhteistyön lisääminen osastojen välillä. 
 Verkostoituminen ja muiden osastojen 
 avainhenkilöt tutuiksi.
 Jakaudutaan  ryhmiin.

13.00 Luova ongelmanratkaisukyky ja 
 rakentava vuorovaikutus
 Minkälaista on rakentava vuorovaiku-  
 tus? 
 Spontaani reagointi, esteet haasteelli
 sissa vuorovaikutustilanteissa.
 Kehonkielen perusteet, tekojen ilmei-
 den, eleiden, tunne- ja puheilmaisun 
 yhteys toiseen ihmiseen.
 Kuka minua johtaa?
 Rakentava palautteenanto.

 Outi Mäenpää
 Näyttelijä
 TeM (siis teatteritaiteen maisteri)
 Vuorovaikutuskouluttaja
 Easel-ohjaaja
 Easel-työnohjaaja

15.00   Päivän päätös ja palaute!
 
15.30  Lähtökahvit 

Henkinen tuki

Tervehdys!

Miten kesäsi meni? Toivottavasti ainakin pää-
sääntöisesti hyvin, vaikka säiden puolesta ei ko-
vin paljoa tainnut ruskettumaan päästä.

Nyt ollaan palattu lomilta myös täällä aluetoi-
mistolla ja aloitellaan työntekoa, jotta saadaan 
syksyn kurssiaikataulut justeerattua.

Henkisen tuen perus ja jatkokursseja olen suun-
nitellut pidettäväksi niin että Keski-Suomen alu-
eella olisi yksi perus ja yksi jatkokurssi, Poh-
janmaan alueella samoin. Keskipohjanmaalle 
Kokkolaan tulee kaksi peruskurssia sekä vii-
meistään keväälle yksi jatkokurssi jonnekin Kes-
ki-Pohjanmaalle.  Etelä-Pohjanmaan alueelle tu-
lee ainakin yksi jatkokurssi. Myös lyhyitä, yhden 
illan mittaisia henkisen tuen iltoja on mahdol-
lisuus järjestää, vaikka kertausmielessä omalle 
toimintaryhmälle.

Kaipaisinkin teiltä ideoita kurssipaikoiksi, jos 
haluatte kursseja lähemmäs teitä toimijoita. 
Kurssipaikan tulisi olla sellainen, että siellä oli-
si tilaa noin 15-20 kurssilaiselle, wc:t, jonkinlai-
nen ruokailumahdollisuus sekä tilaa harjoitella.  
Myös AV-mahdollisuus (valkokangas) olisi hyvä 
olla olemassa. Laittakaahan vinkkejä tulemaan!

Henkisen tuen peruskurssilla (12ot) käsitel-
lään henkisen tuen perusteita tilanteissa jossa 
ihminen on kokenut jotain järkyttävää sekä har-
joitellaan tunnistamaan omaa ja toisen toimin-
taa kyseisissä tilanteissä sekä auttamaan niissä.

Henkisen tuen jatkokurssilla (12ot) kerra-
taan vähän aiemmin opittua sekä perehdytään 
enemmän suruun ja elämään akuutin kriisivai-
heen jälkeen sekä auttajan omaan jaksamiseen.

Purkukeskustelukoulutuksessa (4-8ot) har-
joitellaan purkukeskustelun läpiviemistä nk. 
SAFER-mallin mukaan. Malli toimii niin vapaa-
ehtoistoiminnassa kun vaikka työpaikalla järkyt-
tävän tilanteen jälkeen.

Piirin kautta saa myös apua purkukeskustelun 
järjestämiseen esim. päivystystilanteen tai ryh-
mää kohdanneen menetyksen sattuessa. Näis-
sä tilanteissa kannattaa olla suoraan yhteydes-
sä allekirjoittaneeseen.

Näillä eväin syksyyn. Antakaa kuulua itsestän-
ne ja pitäkää huoli toisistanne.

Janne Säilä
janne.saila@punainenristi.fi 
040-5352118
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LEIRIHUMUA

Leirihumua Sydänmaalla

Jo perinteeksi muodostunut lasten- ja nuor-
ten kesäleiri Spärrä Äksöni järjestettiin 23.–
27.7.2017 Alavuden Sydänmaalla Seinäjoen 
kesäsiirtolassa. Tänä kesänä Spärrä oli jaet-
tu ikäryhmittäin neljään alaleiriin. Leiriläisiä 
oli yhteensä noin 60 ja henkilökunnan jäse-
niä 30. Lapset ja nuoret olivat ikäjakaumaltaan 
6-17-vuotiaita.

Sunnuntaina puolilta päivin lapset vanhempi-
neen alkoivat virrata kohti ”Kessulaa”. Vähi-
tellen leirikeskus täyttyi vilinästä ja vilskeestä. 
Alaleirit tutustuivat toisiinsa, toiset askarrellen, 
toiset leikkien ja toiset uinnin ja saunomisen lo-
massa. Loppuillan saimme nauttia MPK:n järjes-
tämästä ohjelmasta, johon sisältyi muun mu-
assa puolijoukkuetelttojen pystyttämistä. Kukin 
alaleiri nukkui vuorollaan yön teltoissa, lukuun 
ottamatta leirin vanhimpia, jotka viettivät koko 
viikon telttamajoituksessa.

Viikon kuluessa leiriläiset pääsivät lähes päi-
vittäin uimaan ja saunomaan, askartelivat ja 
maalasivat muun muassa leiripaidat, leikkivät 
porukalla ryhmäleikkejä, opiskelivat ensiapua 
EA-opettaja Heidin johdolla, tutustuivat palo-
autoon ja – turvallisuuteen palomiesten vierail-
lessa Kessulassa, ruokkivat ja hoitivat Toiskan 
hevosia sekä valmistivat itse ruokaa Trangia-
retkikeittimillä. Viimeisenä leiri-iltana järjestet-
tiin disco, jossa kaikki pääsivät tanssimaan sy-
dämensä kyllyydestä. Ylimääräistä energiaa sai 
purkaa myös pomppulinnassa, joka pystytettiin 
discon ajaksi.

Kaiken kaikkiaan leiri oli erittäin onnistunut pil-
visestä säästä ja pienistä sadekuuroista huoli-
matta, ja leiriläiset saivat viettää upean viikon 
Sydänmaan helmoissa.

Henna Tammi

Leiri-banderollin teossa
H
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Leirin poikia leirinuotiolla
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YSTÄVÄTOIMINTAA
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Telttojen pystytystä
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Aurinkoiset terveiset ystävätoiminnasta

Kesälomat alkaa olla takanapäin ja syksy täynnä 
uusia haasteita ja mahdollisuuksia edessämme. 
Ystävätoiminnan viisivuotinen projekti tuli ke-
sällä päätökseen ja jatkossa voitte olla minuun 
yhteydessä kaikissa ystävätoimintaan ja sosiaa-
lipalveluihin liittyvissä kysymyksissä. 

Ystävätoiminnan koulutukset

Syksyn aikana on tavoitteena edelleen kehit-
tää ja tehostaa käytäntöjä koulutusten osalta. 
Lähetin jokaiseen osastoon keväällä ystävä-
toiminnan koulutusten järjestämiseen liittyvän 
check-listan, josta on helppo tarkistaa koulu-
tusten järjestämiseen liittyvät tehtävät. Mikäli 
se sinulta vielä puuttuu, laita viestiä niin lähe-
tän sen sinulle.

Kaipaako osastonne ystävätoiminta lisää va-
paaehtoisia? Haluatteko tukea osastonne ystä-
vätoiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten 
jaksamista, hyvinvointia ja osaamisen kehitty-
mistä? Voit olla minuun yhteydessä ja mietitään 
yhdessä, mikä koulutus voisi olla teidän osas-
tollenne tällä hetkellä ajankohtainen.

Ystävätoiminnan ja sosiaalipalveluiden koulu-
tuspolulta löytyy tällä hetkellä useita valmiita 
koulutusvaihtoehtoja:
Ystävätoiminnan peruskurssi (12h), Ystävätoi-
minnan lyhytkurssi (3h), Ystävävälittäjäkoulu-
tus (6h), Laitosystäväkoulutus (6h), Haastavat 
tilanteet ystävätoiminnassa koulutus (6h), Ys-
täväperhekoulutus maahanmuuttajaperheiden 
tukena toimiville (6h), Täyttä elämää eläkkeel-
lä valmennus (9h)
Mikäli haluaisitte järjestää osastossanne koulu-
tusta syksyllä 2017, olkaa yhteydessä minuun 
ja sovitaan käytännöistä tarkemmin!

Kouluttajapäivät

Syksyn kouluttajapäivät sosiaalipalvelu- ja mo-
nikulttuurisuustoiminnan kouluttajille sekä Täyt-
tä elämää eläkkeellä-valmentajille järjestetään 
18.-19.8.2017 Peurungassa. Kutsu asianomai-
sille on lähetetty kesällä.

Voimavaraillat

Järjestimme keväällä ystävätoiminnan vapaa-
ehtoisille suunnattuja voimavarailtoja kaikki-
aan kuudella paikkakunnalla. Illat olivat todel-

la pidettyjä ja sain toiveita järjestää erityisesti 
vastuuvapaaehtoisille suunnattuja voimavarail-
toja. Syksyn voimavaraillat onkin suunnattu eri-
tyisesti ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisille 
eli iltoihin ovat tervetulleita kaikki ystävätoi-
minnan ja monikulttuurisuustoiminnan yhdys-
henkilöt, ystävävälittäjät sekä ystävätoiminnan, 
monikulttuurisuustoiminnan ja omaishoitajien 
tukitoiminnan ryhmien ohjaajat.

Ke 1.11.2017 klo 17.30-20.30 
Pohjoinen Keski-Suomi, Saarijärvi

To 2.11.2017 klo 17.30-20.30
Eteläinen Keski-Suomi, Toivakka
 
La 11.11.2017 klo 17.30-20.30
Etelä- Pohjanmaa, Kuortane

Ma 13.11.2017 klo 17.30-20.30
Keski-Pohjanmaa, Kälviä

Ti 14.11.2017 klo 17.30-20.30
Pohjanmaan rannikko, Kaskinen

Ilmoittautumiset 25.10. mennessä: 
https://www.lyyti.in/alueellisetvoimavaraillat

Haastavat tilanteet –koulutukset

Tiedoksi myös kaikille kaikille ystävätoiminnan 
vapaaehtoisille avoimet Haastavat tilanteet ys-
tävätoiminnassa –koulutusten päivämäärät:

Lauantai 7.10.2017 klo 10:00-16:00
Jyväskylän aluetoimisto, 
Ailakinkatu 5,Jyväskylä

Lauantai 18.11.2017 klo 10:00-16:00
Seinäjoen aluetoimisto, 
Laturitie 2, Hyllykallio

Ilmoittautumiset Jyväskylän koulutukseen 3.10. 
ja Seinäjoen koulutukseen 14.11. mennessä: 
https://www.lyyti.in/haastavattilanteet

Syysterveisin 

Susanna Kivisalo
Sosiaalipalveluiden asiantuntija
Puh. 040-1431255
susanna.kivisalo@punainenristi.fi

YSTÄVÄTOIMINTAA
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TURVALLISUUTEEN
Auttajakoulutusta

Alkusammutuskoulutusta
Liikenteen tarkkaamattomuusrata

Pyörähdysauto
Käsisammuttimien tarkistusta

TERVEYTEEN
Opi tuntemaan pulssisi

Mittauta verenpaineesi, vyötärön- 
ympäryksesi ja kolestrolisi *)

3D-kehonkoostumusmittaus *)

Terveys- ja hyvinvointiluentoja
Tutustu terveysteknologiaan

Mittauta rasvaprosenttisi

Maksuton koko perheen toiminnallinen tapahtuma Seinäjoella 

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa on ollut aktiivinen paikallisyhteisön rakentaja jo 
vuodesta 1867. Tekojemme vaikutukset näkyvät paikallisen hyvinvoinnin ja turval-

lisuuden sekä taloudellisen menestymisen vahvistumisena. Olemme olleet mukana 
mahdollistamassa niin paikallista koulutusta, kulttuuria kuin urheiluakin.  

SANKARITEKOJA YHDESSÄ - 150 VUOTTA

ELÄMÄNTURVAFESTIVAALI 
OmaSp stadionilla 21.8.2017 klo 15–20

Kutsuimme yhteistyökumppaneitamme näyttämään ja kertomaan kanssamme, miten jokainen 
omalla tahollaan tekee eteläpohjalaisten elämästä hiukan parempaa. Nyt kutsumme lapset, 
nuoret, isät ja äidit, seniorit, sekä mummat ja paapat nauttimaan tästä kattauksesta: 

TAPAHTUMAN AIKANA
Urheilulajien esittelyä ja  
kokeilua  
Musiikkiesityksiä
Fatbike-opetusta 
Tutustu liigapelaajiin
Tutustu seura- ja  
järjestötoimintaan

LAPSILLE 
Ilmapalloja ja karkkia
Polkuautot
Pomppulinnat
Pallomeri

Klo 10–14 LähiTapiola toteuttaa aktiivisen elämys-
päivän yhdessä Seinäjoen Liikkuvan koulun kanssa 
tarjoten kaikille Seinäjoen peruskouluille mahdolli-
suuden osallistua tapahtumaan koulupäivän aikana. 
Aamupäivän aikana järjestetään myös LähiTapiolan 
tarjoama ja SPR:n toteuttama Sankarikoulutus (hätä- 
ensiapu) Seinäjoen alakoulujen 5.–6. -luokkalaisille.

Jotkut yhteistyökumppaneidemme tarjoamat  
henkilökohtaiset mittauspalvelut ovat maksullisia *) . 

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.
OmaSp stadionin myyntipisteet ovat avoinna.  

EI ALKOHOLIMYYNTIÄ!

Yhteistyössä:

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa tarjoaa  
150-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi:
•  Täytekakkua, kahvia, mehua ja  
 keksiä 2.000 tapahtumassa kävijälle
•  Elämänturvaseminaarin

POLIISI • SPR VERIPALVELU • ETELÄ-POHJANMAAN SYDÄNPIIRI • PLU • SJK • SPV • JYMYJUSSIT  
SMJ • JYMYLENTIS • SJK ESPORTS • KAVERIKOIRAT • RUUHIKOSKI GOLF • CROCODILES JUNIORIT  

CHEERLEADINGRASTI-JUSSIT • YSTÄVÄNKORTTI TOIMINTA

TUTUSTU KOKO OHJELMAAN: LAHITAPIOLA.FI/ELAMANTURVAFESTIVAALI
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Jyväskylän aluetoimisto
Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä
p. 020 701 2840, f. 020 701 2841
lansisuomi.jyvaskyla@punainenristi.fi

Seinäjoen aluetoimisto
PL 35, Laturitie 2, 60511 Hyllykallio
p. 020 701 2830, f. 06 423 1090
lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi

Annala Pekka, 0400 263 559
toiminnanjohtaja
Hintsa Tero, 040 512 1726
apulaistoiminnanjohtaja

Niittynen Jooel, 040 588 1988
järjestöpäällikkö
Karling Virve, 0400 261 004
terveydenhuollon suunnittelija
Kivisalo Susanna, 040 143 1255
sosiaalipalveluiden asiantuntija
Valonen Aki, 040 194 7949
valmiuspäällikkö
Rautiainen Tave, 0400 263 447
varautumisen ja valmiuden asiantuntija
Tauriainen Kaisa, 040 538 9892
nuorisotoiminnan suunnittelija
Erika Karstinen, 040 156 3707
aluetyöntekijä
Nuorisotoiminnan alueellisen kehittämisen –hanke
Mustonen Sami, 040 160 22 45
aluetyöntekijä
Omaishoitajien tukitoiminta
Savolainen Taija, 040 579 2771
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Minna Laihorinne, 040 1942 807
järjestötoiminnan kehittäjä
Ylönen Saija, 040 197 8115
projektityöntekijä
Hyvä Elämä, Hyvä Mieli –Projekti (Saarijärven osasto) 

Heiskanen Anne, 0400 775 479
ensiapukoulutuksen päällikkö
Reinikainen Sari, 040 352 2020
kurssimyynti ja -koordinointi
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja
Karvo Sakari, 040 569 3390
kurssisihteeri
Oksanen Sirpa, 045 638 7477
toimistosihteeri
Säilä Janne, 040 535 2118
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, 
henkinen tuki ja Ensiauttajat (EVY) vastuuhenkilö
Valli Marja-Liisa, 040 526 8662
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Torvinen Ulla, 040 658 8399
taloussihteeri
Laitila Mervi, 040 868 4786
reskontranhoitaja
Salin Tuija, 040 147 7200
toimistosihteeri
Rinne Anna-Kaisa, 040 868 1708
palkanlaskija
Pirjo Simppala, 040 665 9969
kirjanpitäjä

SPR-Kirppikset

Seija Kalho, 0400 380 658
Toimialapäällikkö (Kirri, Kortepohja, Seppälä, Jämsä, Keuruu)

Krista Kinnunen, 040 552 1756
Toimialapäällikkö (Kokkola, Himanka, Kannus, Vaasa)

Mari Rajamäki, 040 524 4009
Toimialapäällikkö (Hyllykallio, Seinäjoen keskusta, Karstula)

Kirri, Kirrinpolku 5, 40270 Palokka 
Kortepohja, Isännäntie 1 G, 40740 Jyväskylä
Seppälä, Ahjokatu 14-16, 40320 Jyväskylä
Jämsä, Koskentie 9, 42700 Jämsä
Keuruu, Keuruuntie 10, 42700 Keuruu
Hyllykallio, Laturitie 2, 60510 Hyllykallio
Seinäjoen keskusta, Kalevankatu 18, 60100 Seinäjoki
Karstula Taka-Wetkantie 1, 43500 Karstula
Kokkola, Vaunumiehenkatu 4 B, 67100 Kokkola
Himanka  Pajalantie 2, 68100 Himanka
Kannus, Leppäojantie 7, 69100 Kannus
Vaasa, Klemetinkatu 17, 65100 Vaasa

Osaamisella on merkitystä -projekti

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

Iloa Työstä -Hanke

Laitio Niina, 045 2455 267   
Työvalmentaja
Liisa Takala, 045 2455 257
Työvalmentaja

Vastaanottokeskukset

Mujunen Henrik, 040 868 4720
Johtaja Salmirannan vastaanottokeskus

Mäki-Rajala Juha, 040 868 2456
Johtaja Kauhavan vastaanottokeskus 

Plus-Pisteet (avoinna ti 17.00-19.00) 

Jyväskylä, Ailakinkatu 5, 040 583 3054
 • Reinikainen Sari

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

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

LÄNSI-SUOMEN PIIRI YHTEYSTIEDOT


