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toimistosihteeri
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Richard Faltin
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Digikummi
Jäsenhankinta
Ystävätoiminta 60 vuotta
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
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Kannus, Tukkitie 8, 69100 Kannus
Vaasa, Klemetinkatu 17, 65100 Vaasa
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Vastaanottokeskukset
Mujunen Henrik, 040 868 4720
johtaja Salmirannan vastaanottokeskus
Ari Kokko, 040 132 7141
johtaja Kauhavan vastaanottokeskus

Rikosuhripäivystys
Länsi-Suomen aluetoimisto ja Vaasan seudun palvelupiste
Raastuvankatu 25, 65100 Vaasa
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Aluejohtaja
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Toiminnanohjaaja
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Jaksaa, Jaksaa, Jaksaa.....
Lomat alkavat olla pidettynä, kesä oli jälleen 
kiva ja palauttava kevään tiukan työrupea-
man jälkeen. Kesällä on ollut valtava mää-
rää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, jossa 
myös Punaisen Ristin osastot ovat olleet hie-
nosti näkyvillä kansalaisten turvana. Tästä 
lämmin kiitos kaikille.

Sain sähköpostia keskustoimiston jäsenre-
kisteristä jokin aika sitten, ilmoittivat jäsen-
tilanteesta 30.6. 2019. Jäsentilasto sai hyvän 
mielen aikaiseksi, Länsi-Suomen piiri oli kol-
men parhaan joukossa, kun tarkastellaan 
tilannetta 30.6. edelliseen vuoteen verrattu-
na. Nämä kolme piiriä Lappi, Länsi-Suomi ja 
Åboland ovat edellä jäsenmäärissä edelliseen 
vuoteen verrattuna, tämä on harvinaista 
herkkua näinä aikoina. Meidän piirin jäsen-
määrä on tällä hetkellä 8498 (v.2018, 8468). 
Koko maan jäsenmäärä oli 73 603, laskua 
edelliseen vuoteen verrattuna 2,2%. Uusia 
jäseniä saatiin koko maassa 2 328.

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Me emme tyydy tähän, vaan laitetaan iso 
pyörä pyörimään. Jaksaa, jaksaa, jaksaa, 
otetaan urheilutermit käyttöön ja tsem-
pataan toinen toisiamme syksyn aikana 
tuloksen edelleen parantamiseksi. Tämä jä-
senmäärästä puhuminen on minulle tärkeä 
asia, koska olen sitä mieltä, että ilman uusia 
ihmisiä emme pysty turvaamaan tehokasta 
auttamisverkostoa ilman tekijöitä. Hoidetaan 
tämä tavoite yhdessä maaliin ja iloitaan po-
rukalla onnistuneesta kampanjasta.

Voimia ja jaksamista syksyn tuleviin koitok-
siin. Pidetään ilon pilke silmäkulmassa.

Nähdään.

Terveisin,

Pekka Annala
Toiminnanjohtaja

PÄÄKIRJOITUS 20.8.2019

Jaksaa, Jaksaa, Jaksaa –
Jäsenhankinta on ykkösasia!
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Lipaskeräys koskettaa
Tiesitkö, että neljä viidestä suoma-
laisesta tuntee Nälkäpäivän? Suoma-
laisten mielestä Nälkäpäivä on myös 
helpoimmin lähestyttävä hyvänteke-
väisyyskampanja.* Neljän Nälkäpäi-
vän kokemuksella uskallan sanoa, että 
tämä tunnettuus ja lähestyttävyys ovat 
lipaskerääjiemme ansiota.

Kun käteistä käytetään vähemmän, lahjoi-
tukset virtaavat katastrofirahastoon mo-
nesta eri lähteestä. Muutos näkyy laskuna 
monien osastojen omissa keräystuloksis-
sa. Onkin tärkeää, että iloitsemme yhdessä 
kampanjan kokonaistuloksesta, joka on yh-
teinen saavutus. 

Kampanjatutkimuksen mukaan lipaskerää-
jät ovat toiseksi huomatuin ”mainosmuoto” 
heti televisiomainonnan jälkeen. Kerrotaan 
se jokaiselle keräämään lähtevälle vapaa-
ehtoiselle, jotta hän varmasti tietää, miten 
tärkeä hänen auttamishetkensä on, vaikka 
lipas ei ehkä tulekaan aivan täyteen kolikoi-
ta ja seteleitä. Jokainen hetki, jonka lipas-
kerääjä viettää ihmisten keskellä punainen 
liivi päällään ja lipas kädessään, muistuttaa 
siitä, että juuri nyt on aika toimia ja lahjoit-
taa. Lahjoitus tulee vain yhä useammin kä-
teisen sijaan esimerkiksi tekstiviestillä tai 
mobiilimaksuna. 

Ilmastonmuutos näkyy nälkänä
Tänä vuonna Nälkäpäivänä nostamme esiin 
erityisesti sitä, miten ilmastonmuutoksen 

seurauksista kärsivät eniten maailman köy-
himmät ja heikoimmassa asemassa olevat 
ihmiset – he, jotka vaikuttavat ilmaston-
muutoksen syntymiseen kaikkein vähiten. 

Maapallon lämpötilan nousu tarkoittaa toisil-
le äärimmäistä kuivuutta, jonka vuoksi van-
hemmat eivät pysty ruokkimaan lapsiaan. 
Toisille se tarkoittaa entistä voimakkaampaa 
hirmumyrskyä, joka tappaa rakkaita ja tu-
hoaa kodin.

Katastrofirahaston varoilla Punainen Ris-
ti auttaa ihmisiä varautumaan ilmaston-
muutoksen pitkäkestoisiin vaikutuksiin ja 
äkillisiin katastrofeihin. Nälkäpäivänä me 
voimme yhdessä auttaa heitä, jotka joutu-
vat kantamaan raskaimmat seuraukset il-
maston lämpenemisestä.

Kiitos, että sinä välität  
ja olet mukana!

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

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

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

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

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

Kuvia toiminnastamme 
Instagramissa
instagram.com/sprlansisuomenpiiri/

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

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

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan  
koordinaattori

*Tiedot nälkäpäivän tunnettuudesta perustuvat Taloustutkimuksen Hyväntekeväisyys 2018-tutkimukseen.

Kirppisten yhteystiedot ja ajan-
kohtaiset tapahtumat
spr-kirppis.fi/
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Nälkäpäivän osastokyselyn mukaan  
62 prosentilla osastoista on keräystiimi, 
jossa jokaisella on vastuualueensa. Toi-
saalta 45 prosenttia vastaajista oli sitä 
mieltä, että keräysjohtaja hoitaa Nälkä-
päivän pitkälti yksin. Kysymykseen ”Mi-
ten työnjakoa voisi osastossanne paran-
taa?” vastattiin muun muassa näin: 

”Keräystiimissä on nyt kolme aktiivista jä-
sentä. Viidelle aktiivijäsenelle riittäisi sopi-
vasti tehtäviä.”

”Kouluja ja yrityksiä tulee haastaa enem-
män yhteistyöhön. Tähän työhön tarvitaan 
vapaaehtoisresursseja enemmän.”

”Keräysjohtaja voisi käyttää meitä mui-
ta vielä enemmän. Tekee paljon itse meitä 
säästääkseen.”

Osaston kannattaakin huolehtia siitä, että 
keräysporukassa on riittävästi sitoutunei-

NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Nälkäpäivä on koko osaston juttu 
ta vapaaehtoisia. Keräysjohtajan kannattaa 
pyytää rohkeasti apua ja jakaa vastuuta ta-
sapuolisesti.  Tehdään Nälkäpäivä yhdessä, 
täysillä ja ilon kautta! 

Näin kaikki vapaaehtoiset 
innostetaan mukaan
Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoiset poh-
tivat keväällä sitä, miten osaston vapaaeh-
toiset saadaan innostumaan Nälkäpäivästä 
ja miten saadaan mukaan myös uusia toi-
mijoita. 

Pohdinnasta syntyi selkeä tehtävälista:
1. Osaston hallituksessa sovitaan yhdessä, 

mitä tehdään
2. Huomioidaan myös uudet ideat
3. Varmistetaan, että jokaisen työmäärä 

on kohtuullinen
4. Otetaan käyttöön palautteen ja 

kiittämisen kulttuuri
5. Hallitus pohtii iloisia ja toimivia 

kiittämisen muotoja.

H
eli N

uutinen

Kaikki tuntevat Nälkäpäivän – otetaan siitä kaikki irti 

Nälkäpäivä on Suomen tunnetuin keräys. Si-
tä kannattaa hyödyntää myös kotimaan toi-
mintamme tunnetuksi tekemiseen. Voisiko 
vaikkapa ensiapuryhmä järjestää Nälkäpäi-
vänä ensiapunäytöksen, terveyspisteen väki 
tarjota verenpaineen mittausta tai tuolijump-
paporukka mennä torille jumppaamaan lip-
paat kädessä? 

Avun tarve esiin ämpäritempauksen avulla
Joka tunti 33 lasta maailmassa kuolee puh-
taan veden puutteen vuoksi. Tänä Näl-

Kuopion osaston terveyspisteen väki organisoi viime 
Nälkäpäivänä nallesairaalan. 

käpäivänä tuomme avun tarpeen esille 
rakentamalla näkyvälle paikalle installaatio 
33 kannellisesta punaisesta ämpäristä.
Ämpärit voi pinota korkeaksi seinäksi tai le-
vittää yksittäin ristin muotoon tasaiselle 
alustalle tai vaikkapa portaisiin. Tempauk-
seen kuuluu myös juliste, jossa kerrotaan 
installaation idea. 

Muistattehan ottaa ämpäritempauksesta ku-
via ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa 
hashtagilla #nälkäpäivä.

Nälkäpäivän jälkeen ämpärit varastoidaan 
kuukaudeksi ja jaetaan paikkakuntalaisil-
le Pisara 2019 -valmiusharjoituksen yhtey-
dessä lokakuussa. Näin ämpärit pääsevät 
vahvistamaan suomalaisten varautumista 
vesikriiseihin. 

Tokmanni on lahjoittanut sadalle ensimmäi-
selle tilauksen tehneelle osastolle 66 ämpä-
riä, jotka on varustettu Nälkäpäivä-logolla 
ja puhtaan veden säilytysohjeilla.
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Ira Kantelinen

NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Perehdytetään kerääjät hyvin 

Lipaskerääjien kokemukset  
pääosin myönteisiä
Kerääjäkyselyyn vastanneista 67 prosenttia 
kertoo, ettei ole saanut lipaskerääjänä lain-
kaan kielteistä palautetta. Vajaa kolmannes 
kertoo saaneensa sitä melko vähän ja 1,5 
prosenttia melko paljon.
 
Ohjeemme on, että niin sanottujen han-
kalien tapausten kanssa ei kannata jäädä 
väittelemään, vaan pyrkiä kohteliaasti lo-
pettamaan tilanne lyhyeen. On myös tär-
keää pyytää kerääjältä palaute keräämisen 
jälkeen ja antaa hänelle tilaisuus purkaa 
mahdollinen ikävä tilanne. 

Muutamista hankalista kohtaamisista huo-
limatta 98 prosenttia vastaajista koki li-
paskeräämisen mukavaksi ja peräti 99 
prosenttia olisi valmis tulemaan uudestaan 
kerääjiksi. 

Nälkäpäivä tarjoaa tilaisuuksia kertoa 
lahjoittajille Punaisen Ristin työstä. 
Kerääjän ei tarvitse olla kaikkien alo-
jen asiantuntija, mutta seuraava lause 
olisi hyvä hallita:

”Nälkäpäivänä kerätään varoja Punaisen 
Ristin katastrofirahastoon. Varoilla autetaan 
muun muassa tulipalojen uhreja kotimaassa 
ja luonnonkatastrofien tai konfliktien uhreja 
maailmalla. Vähintään 80 prosenttia lahjoi-
tuksesta käytetään avustustoimintaan.”

Kerääjän on hyvä tietää vähän siitäkin, mi-
tä Punainen Risti omalla paikkakunnalla te-
kee ja miten toimintaan voi päästä mukaan. 
Hankalampia kysymyksiä esittävät voi ohja-
ta Punaisen Ristin viestinnän puoleen, joko 
sähköpostitse info@punainenristi.fi tai sosi-
aalisen median kanavien kautta. 

RedNetistä löytyy myös ydinviestimme il-
mastonmuutoksesta ja kotimaan avusta. Ak-
tiivivapaaehtoisten on hyvä perehtyä niihin. 

Jos sinulle tulee mieleen usein kysytty-
jä kysymyksiä, joihin haluaisit voida ke-
räyksen yhteydessä vastata, laita viestiä 
osoitteeseen keraykset@punainenristi.fi. 
Kokoamme tarvittaessa RedNetiin laajem-
man kysymys-vastaus -patteriston aktiivi-
vapaaehtoisille.

Kerääjien ohjeistamiseksi löydät RedNetistä lyhyen videon, sarjakuvan sekä tulostettavan A4-ohjeen.

Edellisessä Tässä ja Nytissä kerroimme 
uusien maksutapojen käyttöönotosta.  
Kokeilkaa rohkeasti osastossanne ainakin 
mobiililahjoittamista MobilePay:n avul-
la. Kiinteissä keräyspisteissä ja myyntita-
pahtumissa kannattaa harkita lähimaksun 
mahdollistavaa iZettle-laitetta.
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NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Nälkäpäivänä on tärkeää, että kampan-
ja näkyy tiedotusvälineissä, sosiaalisessa 
mediassa ja katukuvassa joka paikka- 
kunnalla. 
 
Kampanjamme vahvuus on iloinen yhdessä te-
kemisen meininki! Kerrotaan siitä kaikille. 
 
Paikallisuus kiinnostaa tiedotusvälineitä
Paikallinen medianäkyvyys innostaa ihmisiä 
mukaan keräykseen. Samalla voimme kertoa, 
mihin apua tarvitaan. Paikallismediaa kiinnos-
taa valtakunnallisen keräyksen paikallinen puoli 
– ihmiset, tapahtumat ja tempaukset.  

Tunnettujen kerääjien rekrytointiin kannat-
taa panostaa, sillä he ovat yleensä mieleistä si-
sältöä paikallisille tiedotusvälineille. Löytyisikö 
paikkakunnaltanne joku kiinnostava julkisuu-
den henkilö, urheiluseura tai vaikka yritys, joka 
voisi ryhtyä kerääjäksi ja haastaa muutkin mu-
kaan? Myös ensikertalaiset kerääjät ja toisaalta 
vuosikausia mukana olleet vapaaehtoiset ovat 
kiinnostavia haastateltavia.
 
Paikallisen median voi kutsua juttukeikalle Näl-
käpäivä-tapahtumaan ja tekemään juttua 
kiinnostavista kerääjistä.  Sähköposti ja puhe-
linsoitto ovat nopeita ja näppäriä keinoja lähes-
tyä toimituksia.  
 
Ota tavoitteeksi, että paikalliset tiedotusväli-
neet pitäisivät Nälkäpäivää esillä ainakin kol-

Vinkit Nälkäpäivän viestintään
mesti: kutsu kerääjäksi pari viikkoa ennen 
keräystä, juttu itse keräyksestä ja pian keräyk-
sen jälkeen tieto keräystuloksesta. Tiedottami-
sen avuksi RedNetin Nälkäpäivä-ryhmään tulee 
valmiit tiedotepohjat ja muita ohjeita elokuun 
loppuun mennessä.  
 
Kertokaa Nälkäpäivänä myös  
kotimaan avusta 
Nälkäpäivä on hyvä tilaisuus kertoa, että ka-
tastrofirahaston avulla autetaan myös koti-
maassa. Kertokaa siitä, miten Punainen Risti 
auttaa äkillisten onnettomuuksien uhreja alu-
eellanne – esimerkiksi järjestämällä hätämajoi-
tusta, vaatteita tai henkistä tukea. Annetusta 
avusta voi usein kertoa nostamalla esiin konk-
reettisia lukuja, vaikkapa autettujen perheiden 
tai ihmisten lukumäärän.
 
Some levittää viestimme kaikille
Punaisen Ristin julkaisujen tykkääminen, jaka-
minen ja kommentointi sosiaalisessa mediassa 
lisää niiden näkyvyyttä koko maassa. Julkai-
se omissa ja osaston somekanavissa tunnelmia 
keräykseen valmistautumisesta ja Nälkäpäivän 
tapahtumista. Nälkäpäivästä kannattaa ker-
toa rohkeasti myös esimerkiksi paikallisissa Fa-
cebook-ryhmissä. Kampanjan hashtagit ovat 
#Nälkäpäivä #Hungerdagen #Hungerday.  
 
RedNetistä löytyy elokuun loppuun mennessä 
vinkkejä ja materiaaleja osaston oman viestin-
nän tueksi.

Oma Punaisesta Rististä on osastollesi 
hyötyä Nälkäpäivänä!

• Tehkää Omaan Nälkäpäivä-tapahtu-
mia, joissa kutsutte kerääjiä mukaan. Ja-
kakaa tapahtumaa somessa.

• Luokaa Omaan avoin osaston Nälkä-
päivä-kerääjien ryhmä ja kannustakaa 
kerääjiä liittymään ryhmään. Ryhmässä 
pystytte kätevästi viestimään kerääjille en-
nen keräystä, kertomaan keräystuloksesta, 
houkuttelemaan mukaan muuhun toimin-
taan ja tietysti kutsumaan seuraavana 
vuonna taas mukaan keräämään!

• Luokaa osaston keräysvastaaville toi-
mintaryhmä Omaan. Ryhmässä voitte 

käydä keskinäistä keskustelua Nälkäpäi-
västä.

• Varmistakaa ennen Nälkäpäivää, että 
osastonne kaikki tulevat tapahtumat 
ja koulutukset on viety Omaan. Näin 
uudet vapaaehtoiset löytävät mukaan toi-
mintaan!

Oma Punainen Risti on kesän aikana päivit-
tynyt, joten tapahtumahaut toimivat Nälkä-
päivänä entistä paremmin. Olemassa olevia 
keräyspisteitä ja muita tapahtumia voi hakea 
esimerkiksi osaston mukaan. 

Omasta löytyy myös muita hyödyllisiä uusia 
ominaisuuksia, joita loppukeväästä siellä ei vie-
lä ollut – kannattaa käydä tutustumassa!

Oma tehokäyttöön Nälkäpäivänä
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PISARA 2019

Koko Suomen Punainen Risti on liik-
keellä lauantaina 26.10., kun valtakun-
nallinen valmiusharjoitus Pisara 2019 
haastaa jokaisen osaston testaamaan 
auttamisvalmiuttaan. Mukaan tarvitaan 
kaikki toimintaryhmät nuorista ystäviin. 

Pisara 2019 on Punaisen Ristin valtakunnalli-
nen valmiusharjoitus, joka järjestetään kerran 
yleiskokouskaudessa. Tällä kertaa teemana on 
vesikriisi.

Valtakunnallisena harjoituspäivänä 26.10. 
osastosi voi 
• järjestää oman harjoituksen
• ottaa osaa alueelliseen harjoitukseen 

yhdessä muiden osastojen kanssa tai 
• olla mukana piirin johtamassa 

harjoituksessa. 

Keskustoimisto tarjoaa taustaskenaariot 
suunnittelun tueksi ja harjoitusmallit harjoi-
tuksen toteuttamiseen. 
• Taustaskenaariot perustuvat todellisiin 

tapahtuneisiin häiriötilanteisiin ja ne 
luovat harjoitukselle kuvitteellisen 
toimintaympäristön. 

• Harjoitusmallit ovat lyhyitä kuvauksia 
Punaisen Ristin mahdollisista toiminta-
tavoista häiriötilanteen sattuessa. Malli 
on käytännön työkalu harjoituksen 
vetämiseen. 

Harjoitus osaston tarpeiden mukaan
Osastosi voi hyödyntää skenaarioita ja har-
joitusmalleja joko yksittäin tai yhdistelemäl-
lä. Voitte valita tilannekuvauksen ja yhdistää 
siihen resursseistanne riippuen 1-4 harjoitus-
mallia. Näin yhdistelemällä voitte esimerkiksi 
harjoitella ystävävapaaehtoisten toimintaa ti-
lanteessa, jossa vesijohtovesi on pilaantunut. 

Jokainen harjoitusmalli on mahdollista toteut-

Pisara 2019 tulee lokakuussa – näin valmistaudut
taa kevyesti tai skaalata laajemmaksi. Jos ha-
luatte harjoitukseen lisähaastetta, voitte ottaa 
mukaan muita järjestöjä ja toimijoita (kunnat, 
seurakunnat) tai harjoitella uusien auttamisha-
luisten ihmisten vastaanottamista ja perehdyt-
tämistä.

Opit valmiussuunnitelmaksi
Osaston oman valmiusharjoituksen valmiste-
lu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Tärkeintä 
on yhdessä miettiä, miten juuri oma osas-
tonne voisi olla mukana todellisessa vesikrii-
sitilanteessa ja mitä valmiuksia operaatioon 
tarvittaisiin.

Jo ennen harjoitusta on hyvä tarkistaa osaston 
valmiussuunnitelma ja päivittää sitä tarpeen 
mukaan. Kannattaa myös varata aikaa harjoi-
tuksen jälkeen palautteen ja opittujen asioiden 
kokoamiseen. Tukea harjoituksen suunnitteluun 
saa piiristä.

Harjoitusmallit ja taustaskenaariot löyty-
vät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
valmiusharjoitus2019

LK
 / S

PR

Mikä kokonaisvalmius?

Pisara 2019:ssä harjoitellaan Punaisen 
Ristin kokonaisvalmiutta. Se tarkoittaa, 
että onnettomuuksien ja häiriötilan-
teiden hallintaan ja niistä toipumiseen 
käytetään järjestön kaikkia voimavaro-
ja: ihmisiä, osaamista, materiaaleja ja 
erilaisia järjestelmiä ja prosesseja.

Osastossa jokainen vapaaehtoinen, yh-
tä hyvin ystävä kuin Nälkäpäivä-kerää-
jäkin, on osa Punaisen Ristin valmiutta. 
Häiriötilanteessa on tärkeää kyetä otta-
maan vastaan myös niitä auttamishalui-
sia ihmisiä, jotka eivät vielä ole mukana 
Punaisen Ristin toiminnassa.

Miksi vesikriisi? 

Valmiusharjoituksen teemana on ve-
sikriisi, sillä puhdas vesi on jokaiselle 
välttämätöntä. Harjoittelemalla toi-
mintaa vesikriisissä harjoittelemme ti-
lannetta, jossa suuri määrä ihmisiä 
tarvitsee apuamme nopeasti.
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KOULUTUKSET JA KAMPANJAT

Ensi vuoden valtakunnallisten 
kampanjoiden ajankohdat ovat

• Jäsenhankintakampanja: tammikuu
• Ystävänpäiväkampanja: 14.2.  

(kampanjaviikko 10. – 16.2.)
• Rasisminvastainen viikko: 16. - 22.3.
• Punaisen Ristin viikko: 4. - 10.5.
• Nälkäpäivä-keräys: 24. - 26.9.  

Nälkäpäivä järjestetään 40. kerran.  
Juhlitaan saavutusta järjestämällä keräys 
yhdessä isommalla joukolla kuin koskaan 
aikaisemmin! 

Osasto voi osallistua kampanjoihin omien voi-
mavarojensa mukaan. Nälkäpäivä on Punaisen 
Ristin suurin kampanja, johon tarvitaan kaik-
kien osastojen panosta. Kampanjoihin liittyvät 
viestit lähetetään osastoille sähköpostitse. 

Muut vuoden 2020 teemapäivät

• Pysy pystyssä -kampanja, tammikuu 
• Valtakunnallinen tapaturmapäivä 13.3.
• Maailman terveyspäivä 7.4.
• Maailman humanitaarisen avun päivä 19.8.
• Maailman ensiapupäivä 14.9.
• Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko  

2. - 8.11.
• Valtakunnallinen tapaturmapäivä 13.11.
• Hyvä Joulumieli -keräys 19.11. - 24.12. 

(aloituspäivä tarkentuu)
• Omaishoitajien viikko 22. - 29.11.
• Maailman aids-päivä 1.12.
• Valtakunnallinen vapaaehtoisten päivä 5.12.

Vuoden 2020 kampanjat

Seuraava Punaisen Ristin yleiskokous pi-
detään Vaasassa 6.-7.6.2020. Kolmen 
vuoden välein pidettävä yleiskokous on 
järjestömme korkein päättävä elin. Vaa-
san kokouksessa linjataan, mitä Suomen 
Punainen Risti tekee vuosina 2021-2023. 
Lisäksi yleiskokouksessa valitaan järjes-
tölle uusi hallitus, valtuusto sekä puheen-
johtaja ja varapuheenjohtajat.

Yleiskokous Vaasassa 6.-7.6.2020
Osastot ja piirit lähettävät yleiskokoukseen 
edustajansa. Yhteensä Vaasaan odotetaan vä-
hintään 1200 osallistujaa.

Lisätietoa yleiskokouksesta tulee 
valmistelujen edetessä RedNetiin:  
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2020.

Ensivastekouluttajien sisältöosa 5.-8.9. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 6.-8.9. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:  
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki, hotelli Arthur

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

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat
• Viestintä

23.-24.11. Helsinki, hotelli Arthur

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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 YSTÄVÄTOIMINTA

Vapaaehtoisten ystävävälittäjien tu-
kea vahvistetaan. Ystävävälittäjille on 
nyt avattu tukisivut RedNetissä ja ryh-
mä Omassa.
 
• Ystävävälittäjien tukisivut löytyvät Red-

Netistä suomeksi osoitteesta rednet.
punainenristi.fi/yvtuki ja ruotsiksi osoit-
teesta rednet.rodakorset.fi/vfmstöd.

• Ystävävälittäjien ryhmään Oma Punaises-
sa Ristissä pääsee kirjautumalla Omaan 
ja hakemalla jäsenyyttä toimintaryh-

Punaisen Ristin vapaaehtoinen voi ol-
la ystävä myös verkossa. Ystävät voivat 
kohdata yksinäisyyttä kokevia verkon 
kautta myös siellä, missä kasvokkainen 
ystävätoiminta ei heitä tavoita. 

Verkkoystävätoiminnassa ystäväpari käy 
anonyymejä kahdenkeskisiä keskusteluja 
valitsemassaan keskustelukanavassa, ku-
ten sähköpostilla tai puhelimen viestisovel-
luksella. 

Toimintaan pääsee mukaan käymällä ystä-
vätoiminnan peruskurssin ja verkko-opin-
toina suoritettavan verkkoystävätoiminnan 

Punainen Risti tarjoaa maksuttomia 
oppimateriaaleja peruskouluille ja toi-
sen asteen oppilaitoksille. Monet oppi-
materiaalit soveltuvat myös osastojen 
käyttöön. 

Punaisen Ristin oppimateriaalien pääteemat 
ovat globaalikasvatus, ensiapu ja terveys, 
yhdenvertaisuus, hyvinvointi ja ystävyys se-
kä sodan säännöt. 

Laadukkaat materiaalit ovat saaneet kiitosta 
– keväällä 2019 tehdyn kyselyn mukaan jopa 
86 prosenttia Punaisen Ristin oppimateriaa-

mään ”Ystävävälittäjien ryhmä”. Ryhmän 
avulla välittäjille viestitään uudistuksis-
ta, tapahtumista, materiaaleista ja muis-
ta välittäjiä koskevista asioista. Omassa 
voit myös lähettää palautetta ja kehitys-
ehdotuksia ystävävälittäjien sivuista. Lii-
ty ryhmään ja tule mukaan kehittämään 
toimivaa tukea ystävävälittäjille!

Lisätietoa: Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 040 5367 741  
tai suunnittelija Elisa Vesterinen,  
p. 040 1426 599.

täydennyskoulutuksen tai käymällä erillisen 
verkkoystäväkoulutuksen. 

Verkkoystävätoiminta on ajasta ja paikasta 
riippumatonta ja se sopii hyvin kaiken ikäi-
sille, niin uusille kuin jo Punaisen Ristin toi-
minnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan verkkoystä-
vätoimintaan!

Lisätietoja: 
• rednet.punainenristi.fi/ 

verkkoystavatoiminta 
• sosiaalisen hyvinvoinnin suunnittelija  

Petra Lemmetty, p. 040 352 0772

leja käyttäneistä opettajista piti materiaale-
ja hyödyllisinä. 

Monet oppimateriaalit sopivat myös muuhun 
kuin koulukäyttöön, esimerkiksi nuorten il-
toihin. Sodassakin on säännöt -materiaali on 
nyt täysin uudistettu digitaaliseen muotoon 
– käy ihmeessä kurkkaamassa! 

Tutustu materiaaleihin:  
punainenristi.fi/koulusivut 

Lisätietoja: Koulu- ja oppilaitosyhteistyön 
koordinaattori Johanna Korkeamäki,  
p. 040 635 4368

Ystävävälittäjien tukisivut

Haluatko verkkoystäväksi?

Punaisen Ristin oppimateriaalit avuksi osastoille
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ENSIAPU JA ARJEN TURVALLISUUS

Punainen Risti Ensiapu on julkaissut 
ensimmäisenä ensiavun verkko- ja lä-
hikoulutuksen yhdistelmänä toteutetta-
van Hätäensiapukurssi 8 t -koulutusoh-
jelman. Lähiaikoina koulutustarjontaan 
tulevat myös Hätäensiapukurssi 4 t 
sekä Ensiapukurssi EA 1®, jotka voi-
daan toteuttaa verkko- ja lähikoulutuk-
sen yhdistelmänä. 

Verkkokoulutus sisältää ensiapukurssin teo-
riaosuudet, jotka opiskellaan itsenäises-
ti verkossa. Hyväksytyn suorituksen jälkeen 
kurssilaisen tulee osallistua lähikoulutuk-
seen, jossa harjoitellaan ensiaputaitoja käy-
tännössä ja vahvistetaan osaamista ja 
auttamisvalmiutta. Hyväksytyn koulutusko-
konaisuuden suorittanut saa Punaisen Ristin 
ensiapukurssitodistuksen, joka on voimassa 
kolme vuotta.

Jatkossa myös koulutuspätevyyksien hallin-
ta siirtyy sähköiseksi niin ensiapukurssisuo-
ritusten kuin ensiavun kouluttajien osalta. 
Ensiaputodistuskortit ja/tai mobiilikortti tu-
levat kurssin suorittaneelle automaattises-
ti järjestelmän kautta. Järjestelmäuudistus 
otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta alkaen.

Lisätietoja ensiavun verkkokoulutuksista saa 
Punainen Risti Ensiavun kotisivuilta osoit-
teesta ensiapukoulutus.fi.

Osastoille tarjolla olevat koulutusedut löyty-
vät Rednetin Punainen Risti Ensiapu -sivulta. 
Käy tutustumassa!

Lisätietoja: Punainen Risti Ensiavun  
viestintäpäällikkö Altti Näsi, p. 040 541 7410

Ensiavun verkkokurssit on aloitettu

Valtakunnallista Tapaturmapäivää vie-
tetään perjantaina 13. syyskuuta.

Valtakunnallisen Tapaturmapäivä-kampan-
jan tavoitteena on tänä vuonna herätellä eri-
tyisesti miehet pohtimaan, miten riskinotto 
altistaa tapaturmille kotona, töissä ja liiken-
teessä. Punainen Risti vastaa päivän toteu-
tuksesta yhteistyössä muiden tapaturmien 
ehkäisyverkoston toimijoiden kanssa.

Osastosi voi osallistua kampanjaan 
esimerkiksi näin:

1. Järjestäkää tapahtuma kaatumistapatur-
mien ehkäisemiseksi. Ohjeet kaatumis-
riskin kartoittamiseen löydät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/55140. 

2. Jakakaa kodin turvallisuuden tarkistuslis-
toja. Listojen avulla jokainen voi nopeasti 
kartoittaa oman kotinsa turvallisuusriskit.

3. Viestikää arjen turvallisuudesta ja tapa-
turmien ehkäisemisestä somessa hash-
tagilla #tapaturmapäivä. Löydät muun 
muassa kampanjavideon, jakomateriaa- 
lit ja verkkotestin osoitteesta  
tapaturmapaiva.fi. 

Älä kikkaile!
Tilaa osastollesi myös tapaturmien ehkäisy-
materiaali Punaisen Ristin verkkokaupasta: 
punaisenristinkauppa.fi.

Lisätietoja:  
Suunnittelija Saara Aakko,  
p. 040 480 6973

tapaturm
apaiva.fi
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HYVÄ JOULUMIELI

Viime vuonna Hyvä Joulumieli -lahja-
kortit tilattiin ensimmäistä kertaa säh-
köisesti ja ne toimitettiin suoraan 
kortteja jakaville kumppaneille, kuten 
sosiaalitoimistoihin. Malli osoittautui 
erittäin toimivaksi. 

Ne osastot, joissa malli otettiin käyttöön, 
kiittelivät tilaamisen helppoutta. Osastot 
välttyivät luovutuslomakkeiden täyttämiseltä 
ja palauttamiselta. 

Jatkamme tänä vuonna samalla mallilla ja 
tavoitteena on, että mahdollisimman mo-
ni osasto tilaa kortit suoraan kumppaniensa 
osoitteisiin. Osasto voi liittää kortteihin oman 
tervehdyksensä välittämällä tiedon hyvissä 
ajoin yhteistyökumppanilleen.

Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyy-
den ja syrjäytymisen vastaista päivää 
vietetään Asunnottomien yön merkeis-
sä 17.10. Punaisen Ristin osastot osal-
listuvat teemapäivän tapahtumiin eri 
puolilla Suomea.

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jo-
kaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, 
omaan kotiin. Osallistuminen on oiva keino 
osoittaa tukea kaikista heikoimmassa ase-
massa oleville ihmisille. Asunnottomuus on 

Osaston kannattaa tehdä yhteistyötä MLL:n 
yhdistysten kanssa ja sopia korttien tilaami-
sesta kumppaneille. Näin mahdollisimman 
moni kumppani saa kortteja ja mahdollisim-
man moni perhe apua. 

Hyvä Joulumieli -tapahtumalla 
näkyvyyttä

Osastot ja yhdistykset voivat järjestää omal-
la paikkakunnallaan Hyvä Joulumieli -ta-
pahtuman. Tapahtumalla saa keräykselle ja 
auttamistyölle hyvää näkyvyyttä ja lisävaro-
ja lahjakortteihin.

Tarkemmat ohjeet ja vinkit tapahtuman jär-
jestämiseen toimitetaan osastoille syyskuus-
sa. Tiedotepohja ja muut viestintämateriaalit 
tulevat jakoon myöhemmin syksyllä. Kaikki 
materiaali lisätään RedNetin Hyvä Joulumie-
li -ryhmään.

Hyvä Joulumieli -kampanjassa kerätään va-
roja, joiden turvin Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto ja Punainen Risti jakavat 70 euron 
ruokalahjakortteja vähävaraisille lapsiper-
heille. Kampanjan kumppanina toimii Ylen 
aamu-tv.

Lisätietoja: 
• Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 

Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
• Varainhankinnan koordinaattori  

Regina Laurén, p. 040 719 3158

Hyvä Joulumieli -lahjakortit tilataan  
verkosta suoraan kumppanille

Asunnottomien yö 17.10.
köyhyyden ja huono-osaisuuden äärimmäi-
simpiä muotoja ja heikentää asunnottoman 
ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista  
elämää. 

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: 
• RedNet > ystävätoiminta > tapahtuma-

mallit 
• asunnottomienyo.fi

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Jari-Pekka Hietsilta, p. 040 191 2697

Katja Lösönen
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OMA PUNAINEN RISTI

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Koulutukset jatkuvat heti syyskuussa, jolloin 
koulutamme jälleen osastojen Oma-pääkäyt-
täjiksi valittuja vapaaehtoisia eli digimes-
tareita. Digimestarien lisäksi koulutetaan 
digikummeja, jotka voivat tukea osastoja 
myös muissa digitaalisuuteen liittyvissä asi-
oissa, kuten somen käytössä.

Sekä digimestarit että digikummit voivat ol-
la myös ihan uusia Punaisen Ristin vapaaeh-
toisia – aikaisempaa kokemusta ei tarvita! 
Tämän lisäksi järjestämme osastoille Oma-
klinikoita eli aloitustyöpajoja, jotka on suun-
nattu osaston vastuuvapaaehtoisille.

Oman kautta osaston vastuuvapaaehtoiset 
saavat uusien, paikallisosaston toiminnasta 
kiinnostuneiden ihmisten yhteystiedot suo-
raan Oman kautta. Se tarjoaa myös helpon 
ja kaikkien laitteiden kanssa yhteensopivan 
ilmoittautumistyökalun osaston toiminnalle.

Oman avulla voidaan saada vielä tarvittavaa 
lisäpotkua syksyn jäsenhankintaan, sillä aina 
kun uusi ihminen luo profiilin Omaan, hänel-
le ehdotetaan myös jäseneksi liittymistä – ja 
toisin päin. Myös jäsenmaksun maksaminen 
onnistuu samalla kertaa.
 
Miten Oma otetaan käyttöön osastossa?

1. Hallituksen päätöksellä valitaan digimesta-
ri eli osaston Oma-pääkäyttäjä. Digimestari 
tukee myös muita osaston vastuuvapaaeh-
toisia Oman käytössä, joten digimestarilla 
tulisi olla hyvät tietotekniset valmiudet ja in-
toa uuden opetteluun. Digimestari osallistuu 
piirin järjestämään koulutukseen tai pereh-
tyy Omaan aloitustyöpajassa yhdessä osas-
ton muiden vastuuvapaaehtoisten kanssa.

2. Osasto järjestäytyy Omaan, luo sinne toi-
mintaryhmät ja valitsee vastuuhenkilön uu-
sien vapaaehtoisten vastaanottamiseen. 

Oma Punaisen Ristin käyttöönotto jatkuu
Länsi-Suomen piirissä

Tarvittaessa piiri tukee osastoa järjestämällä 
Oma-klinikan eli aloitustyöpajan.

3. Osasto tiedottaa jäsenilleen ja vapaaeh-
toisilleen Oman käyttöönotosta sekä kannus-
taa heitä luomaan profiilin.

Aloita jo nyt luomalla profiilisi osoit-
teessa http://punainenristi.fi/oma !

Syksyllä Punaisen Ristin päänettisivut (pu-
nainenristi.fi) uudistuvat, jolloin Omaan luo-
tujen tapahtumien ja toiminnan näkyvyys 
kasvaa entisestään. Jo nyt kaikki netin kaut-
ta vapaaehtoiseksi ilmoittautuvat ohjataan 
Omaan luomaan profiili.

Punaisen Ristin digimaailman uudistukset 
näkyvät myös Länsi-Suomessa. Jatkossa pii-
rin järjestämät koulutukset ja muu toiminta 
löytyvät Omasta. Löydät ne helpoiten Omas-
ta hakusanalla ”Länsi-Suomen piiri”.

 
Lisätietoja:

Piirin Oma-pääkäyttäjät

Jooel Niittynen
jooel.niittynen@redcross.fi
040 588 1988

Janne Säilä
janne.saila@redcross.fi
040 535 2118

Valtakunnallisen Digieko-hankkeen
projektisuunnittelija
Vivi Vaissi
vivi.vaissi@redcross.fi
040 188 2962
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OMA PUNAINEN RISTI                              OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Digikummi- ja digimestarikoulutukset

● Seinäjoki, ma 2.9. klo 17.30-20.30
 Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/2884
● Jyväskylä, ma 16.9. klo 17.30-20.30
 Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/2885

Kenelle? Digimestareille, eli osaston Oma-pääkäyttäjäksi valituille henkilöille sekä digikum-
mina toimimisesta kiinnostuneille.

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi osaston tärkeimmät työkalut Oma Punaisessa Ristissä.
 
Alueelliset Oma-klinikat

Kenelle? J1- ja J2-vapaaehtoisille, ryhmänvetäjille sekä osaston digimestareille eli osaston 
Oma-pääkäyttäjille.

Sisältö: Oma-klinikka on osaston Oma Punaisen Ristin aloitustyöpaja, jossa käydään lä-
pi Oman käyttö vastuuvapaaehtoisen näkökulmasta. Tehdään osastolle Oma Punaisen Ristin 
käyttöönottosuunnitelma ja aloitetaan sen toteutus.

Alueelliset Oma-klinikat järjestetään yhteistyössä osastojen kanssa.

Omaishoitoperheitä tukevat toiminnot käynnistyvät paikallisosastoissa syksyn osal-
ta elo-syyskuussa. Mukana toiminnassa on jo lähes 20 osastoa, toimintamuotoja 

ovat mm. vertaisryhmätoiminta, omaishoitoperheille suunnattu ystävätoiminta se-
kä virkistys- ja koulutustoiminta. Tiedot toiminnasta ja ryhmistä saat omaishoitajien 

tukitoiminnan suunnittelijalta (yhteystiedot alla) sekä rednetistä https://rednet.punai-
nenristi.fi/node/15609.

Omaishoitajien tukitoiminta tarvitsee uusia vapaaehtoisia tukemaan omaishoitoper-
heiden jaksamista. Jos sinä tai joku osastostasi olette kiinnostuneita tulemaan mu-
kaan toimintaan, ottakaa yhteyttä niin keskustellaan ja mietitään, miten voisimme 

tukea omaishoitoperheitä lähialueillanne.

Sami Mustonen

Omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelija

Ailakinkatu 5, 40100 JYVÄSKYLÄ

sami.mustonen@punainenristi.fi

040 160 2245

Omaishoitajien tukitoiminta
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SPR:n Kohdataan kylillä ja keskuksissa 
-hankkeen tavoitteena on vähentää ikään-
tyneiden yksinäisyyttä, lisätä heidän osal-
lisuuttaan ja sosiaalista hyvinvointia sekä 
vahvistaa selviytymiskykyä arjen eri ti-
lanteissa. Yksi hankkeen keskeisistä toi-
menpiteistä on luoda senioreille uusia, 
vapaaehtoisten organisoimia kohtaamispaik-
koja kyliin ja taajamiin.

Avoimet kohtaamispaikat ovat herättäneet 
Länsi-Suomen piirin alueella suurta mielen-
kiintoa niin itse kohderyhmän kuin vapaa-
ehtoisten vetäjien keskuudessa. Kuluneen 
kevään ja kesän aikana päästiin viettämään 
avajaisia kolmella eri paikkakunnalla: Tikka-
koskella, Kälviällä ja Alajärvellä.

Kylähullu Tikkakoskelle
Tikkakosken Kyläkahvilan avajaiset pidet-
tiin huhtikuussa tanssimusiikin ja yhteislau-
lun tahtiin. Rami ja Nimettömät -orkesteria 
saapui kuulemaan yli 70 henkilöä. Kohtaa-
mispaikan tilat tarjoaa Tikkakosken Hy-
vinvointi- ja kulttuurikeskus. Toimintaa 
pyörittävät SPR Jyväskylän osaston Tikka-
kosken vapaaehtoiset ystävätoimijat, joiden 
joukko on erittäin aktiivinen ja idearikas.

Tikkakosken Kyläkahvila oli kevätkauden 
avoinna joka toinen torstai vaihtuvine ohjel-
mineen. Kesä on pidetty taukoa, mutta syys-
kauden suunnittelu on jo hyvässä vauhdissa. 
Syksyn ensimmäinen kokoontumiskerta on 
näillä näkymin 5. syyskuuta.

19. syyskuuta Kyläkahvilaan saapuu vieraak-
si valtakunnan virallinen kylähullu, Matti 
Hämäläinen alias Alpiini Piiparinen, päh-
käilemään maailmanmenoa. Syyskauden 
Kyläkahvilat tulevat kevään tapaan tarjoa-
maan kävijöilleen niin tietoa kuin viihdyket-
tä – hyvää seuraa ja kahvittelua tietenkään 
unohtamatta. Ovet ovat jatkossakin avoinna 
pääsääntöisesti joka toinen torstai.

Koriasti Kälviällä
Kälviän Jokikylätalolla avattiin kohtaamis-
paikka kesäkuun alussa. Jokikylä on vireä 
kyläyhteisö, jonka kyläyhdistys on monessa 
mukana. Kälviän kunnan lahjoittama entinen 
koulurakennus on ollut kyläyhdistyksen käy-
tössä vuodesta 2007, toimien ympäri vuoden 
erityyppisten tilaisuuksien tapahtumapaikka-
na.

AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT KIINNOSTAVAT IKÄIHMISIÄ

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

”Juttuseuraa löytyy aina!”

Koriat-kuoro viihdytti Kälviän Jokikylän kohtaamispaikan yleisöä.
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LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Tikkakosken Kyläkahvilan avajaisissa laitettiin jalalla koreasti.

Ritva ja Eero Latvalan mielestä oman kylän tapahtumat piristävät arkea mukavasti.
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- Avoimia kaikille senioreille (naapurinkin voi hakea mukaan)
- Ovet ovat avoinna kerran tai kahdesti kuukaudessa 
- Tapaamiskerroilla erilaisia teemoja ja aiheita – niin tietoa kuin
 virkistäytymistä (kävijöiden ideat ovat erittäin tervetulleita)
- Joka kerralla kahvittelua, kuulumisten vaihtoa ja vapaata seurustelua
- Syksyn mittaan on tarkoitus avata uusia kohtaamispaikkoja SPR
 Länsi-Suomen piirin alueelle
- Mikäli haluaisit kohtaamispaikkatoimintaa juuri sinun asuinkylääsi tai  
 -kuntaasi, ota yhteyttä, niin sovitaan ja suunnitellaan: Eija Niemistö/ 
 projektisuunnittelija 040-636 1118 tai eija.niemisto@punainenristi.fi

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -
hankkeen avoimet kohtaamispaikat

Jokikylätalon kohtaamispaikan avajaisis-
sa nautittiin Koriat-kuoron musiikista, runo-
udesta ja yhdessäolosta. Kyläyhdistyksen 
puuhaihmisten lisäksi järjestelyissä oli mu-
kana ystävätoimijoita SPR Kokkolan alueelta. 
Tulevassa toiminnassa ja sen suunnittelussa 
on mukana myös Suomen Kylät ry:n Koti ky-
lään -hanke.

Seuraavan kerran Jokikylän avoimessa koh-
taamispaikassa kokoonnutaan 7. syyskuuta. 
Jatkossa ajatuksena on pitää ovet avoinna 
kerran kuukaudessa.

Tanssilavan nostalgiaa
Alajärven Paalijärvellä sijaitseva nostalginen 
tanssilava herättää monia mukavia muisto-
ja ikäihmisten keskuudessa. Niitä päästiin 
verestämään kesäkuun viimeisenä tiistaina, 
jolloin kohtaamispaikan avajaisia juhlistettiin 
peräti 120 ihmisen voimin. Alajärven Korsu-
kuoro vastasi musiikista, ja tunnelma oli ka-
tossa.

Paalijärvellä kokoonnuttiin toistamiseen hei-
näkuun lopussa hanuristi Virve Männikön 
vetämän yhteislaulun merkeissä. Lavalla ta-
vataan tämän suven aikana viimeistä kertaa 
27. elokuuta, jolloin tutustutaan syyskuussa 
ensi-iltansa saavan Paalijärvi-aiheisen eloku-
van taustoihin.

Paalijärven kohtaamispaikan vetäjinä toi-
mivat SPR Alajärven osaston ystävätoimi-
jat sekä Paalijärven Kyläyhdistyksen aktiivit. 
Lavan on antanut käyttöön Paalijärven Maa-
miesseura. Syyskuusta alkaen suunnitel-
missa on kokoontua kerran kuukaudessa 
Paalijärven koulun tiloissa.

Rohkeasti mukaan!
Paalijärvellä asuvat Ritva ja Eero Latva-
la olivat mukana niin kesä- kuin heinäkuun 
avoimissa kohtaamispaikoissa. Pitkään kylä-
kauppaa pyörittänyt pariskunta asuu vain ki-
venheiton päässä tanssilavalta.

Vuodesta 2005 eläkepäiviään viettäneet Lat-
valat lähtevät mielellään mukaan erilaisiin 
tilaisuuksiin, eivätkä kiireet ole eläkkeellä ol-
lessa vähentyneet, vaan päinvastoin.

- On hienoa, kun omalla kylällä järjestetään 
tapahtumia. Ilman muuta kannattaa lähteä 
mukaan tapaamaan tuttuja, eikä mökkiytyä 
kotiin. Jutteluseuraa löytyy aina, he vakuut-
tavat.

Teksti ja kuvat: Eija Niemistö



18

ME OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Punainen nauha leikattiin maaliskuussa 
2019 uudessa SPR-Kirpputorin avajai-
sissa Vaasassa, Vöyrinkatu 42!
 
Myymälän muutto ei ollut helppoa. Se vaa-
ti koko henkilökunnalta pitkiä päiviä, jous-
tavuutta ja kovaa työtä. Asiakkailta muutos 
vaati kärsivällisyyttä ja sopeutumista uu-
siin tiloihin. Avasimme myymälän, kun vielä 
osa remontista oli kesken.  Toivottavasti vai-
keiden aikojen jälkeen kovan työn tulokset 
näkyvät. Nyt olemme tyytyväisiä ja iloisia 
uusista tiloista. Uusi myymälämme on noin 
300 neliötä suurempi, kuin entinen. Myymälä 
on myös valoisa, toimiva ja viihtyisä sekä si-
jaitsee hyvällä paikalla, keskustan läheisyy-
dessä.

Ennen myymälä oli kahdessa kerroksessa, 
joka oli hankala tavaran kuljettamisen kan-
nalta, eikä asiakkaat löytäneet aina toiseen 
kerrokseen. Liikuntarajoitteisilla oli myös vai-
kea liikkua. Uusi tila on yhdessä tasossa ja 
nyt kaikille liikkuminen on helppoa.

Me olemme täällä sinua varten

Uusi toimitila on enemmän kuin myy-
mälä
Tavoitteemme on, että kirpputori ei ole vain 
myymälä, vaan myös kohtaamispaikka, jos-
sa vietetään mukavia hetkiä. Olemme jär-
jestäneet erilaisia tapahtumia, esimerkiksi 
Ekologinen Muotinäytös, terveyspiste ja pää-
siäisriehan ym.

Lahjoitustuotteiden läpikäyminen, lajitte-
lu, siistiminen ja sen esillepano on päivittäis-
tä työtämme. Lajitteluolosuhteet ovat entistä 
paremmat, ikkunat tuovat valoisuutta, myy-
tävät tuotteet on helpompi saada esille.

Laajasta valikoimastamme löytyvät asti-
at, kodin tekstiili, askartelutavarat, lelut, 
elektroniikka, kengät, korut, laukut ja muut 
asusteet, kirjat, elokuvat, musiikki, sisustus-
tavarat, taulut, huonekalut, vaatteet ja ur-
heilutavarat.

Kierrätämme vain ehjää ja puhdasta tava-
raa, jos tavara ei mene kaupaksi, laskemme 

Punainen nauha leikattiin kirppiksen avajaisissa maaliskuussa 2019.
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hintaa tai poistamme sen myynnistä.

Meillä on nyt lastauslaituri, joka auttaa lah-
joitusten tuonnin kirppikselle. Pakettiauto 
on jatkuvassa käytössä aamusta iltaan. Il-
maisen noutopalvelun voi varata numerosta 
040 505 6452. Päätös lahjoituksen vastaan-
ottamisesta tehdään noutohetkellä. Otamme 
vastaan vain myyntikuntoista tavaraa ja hyl-
käämme kelvottoman tavaran.

Myymälästämme löydät uusia ideoita ja ins-
piraatiota pukeutumiseen ja sisustamiseen. 
Vaihtuvat esillepanot ja somistukset takaa-
vat tyylivinkkejä, joista jokaiselle löytyy var-
masti joku mikä kiinnostaa.

Voimme todeta, että muutto sujui hyvin ja 
olemme viihtyneet Vöyrinkadulla!

Laaja valikoima myös työ- ja opiskelu-
paikoissa
Olemme myös suuri työllistäjä, joka tarjo-
aa Vaasalaisille pitkään työttömänä olleille 

Terveyspiste Vaasan kirppiksellä.

Kiitos lahjoituksestasi SPR-Kirppikselle ja avustasi SPR:n 
paikalliseen auttamistyöhön!
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sekä osatyökykyisille mahdollisuuden kun-
touttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja 
palkkatukityöhön. Kirppiksellä on mahdollis-
ta suorittaa yhdyskuntapalvelua tai koeva-
pautta sekä opiskelijat työssäoppimisjaksoja. 
Oppisopimuksen yhdistäminen palkkatuki-
työhön on myös mahdollista.

Mahdollista on suorittaa myös tutkinnon 
osia.  Kirpputori on työyhteisönä työntekijän 
työelämäntaitoja kehittävä, koska työnteki-
jät vaihtuvat ja jokainen vuorollaan pereh-
dytetään ja palkkatyössä ollessaan tai oman 
alueensa työnsä oppineena hän voi itse toi-
mia vuorostaan perehdyttäjänä.

Kirppis on työllistymistä edistävien palvelui-
den ja palkkatukityöpaikkojen lisäksi paikka, 
mistä pienituloiset voivat hankkia itselleen 
tavaraa. Lahjoittajien kannalta SPR-Kirppis 

koetaan mielekkääksi paikaksi. Kirpputorilta 
tuleva tuotto käytetään alueen asiakkaiden 
hyväksi ja vapaaehtoistyöhön ja -toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen sekä työllistä-
mistoimintaamme.

Meillä on hyvä yhteishenki, palvelualtis ja 
osaava henkilökunta, joka toivottaa Sinut 
lämpimästi tervetulleeksi tekemään onnistu-
neita löytöjä.

Anna meidän tehdä hyvää sinun kanssasi!

P.S.: Seuraa meitä myös Facebookissa ja 
Instagramissa!

Teksti ja kuvat: Mayya Ratsuk

Vaasan kirppiksen uudet tilat.
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Merkittävien tapahtumien vuosi

Seuraavan vuoden aikana Punaisessa Ris-
tissä tapahtuu taas paljon. Joulukuussa 
Genevessä vietetään Punaisen Ristin kan-
sainvälistä konferenssia, jossa valtioiden ja 
kansallisten yhdistysten edustajat kokoon-
tuvat keskustelemaan tärkeistä maailmaa ja 
Punaista Ristiä koskettavista teemoista. Täl-
lä hetkellä on myös työn alla tulevaisuuteen 
katsova Strategia 2030, jossa asetetaan Pu-
naisen Ristin askelmerkit seuraavalle kym-
menelle vuodelle. Myös Suomen Punainen 
Ristin kokoontuu ensi kesänä Vaasaan yleis-
kokoukseen hiomaan omaa toimintalinjaus-
taan ja valitsemaan meitä tulevaisuuteen 
luotsaavat luottamushenkilöt.

Yksi merkittävä valinta Suomen Punaisella 
Ristillä on edessään, kun nykyinen puheen-
johtaja Pertti Torstila väistyy tehtävästään ja 
siirtää viestikapulan uudelle puheenjohtajal-
le. Kuka on meidän maassamme johtamas-
sa Punaista Ristiä uudelle vuosikymmenelle? 
Tämä ei ole ihan pieni kysymys. Tehtävässä 
on ollut useita merkittäviä henkilöitä. Moni 
tunnistaa niminä ainakin Erkki Liikasen, Pär 
Stenbäckin ja kolmekymmentä vuotta jär-
jestöä luotsanneen Carl Gustaf Emil Manner-

heimin. Harvempi ehkä kuitenkaan muistaisi 
ulkoa puheenjohtajaa, joka johti järjestöä, 
kun sen nimi muutettiin Suomen Punaiseksi 
Ristiksi. Sama mies kutsui järjestön toimin-
taan mukaan myös ystävänsä C. G. E. Man-
nerheimin.

Professori Richard Faltin on järjestön histo-
rian kannalta merkittävä henkilö, joka kirur-
gina kehitti Punaisen Ristin avustustoimintaa 
ja puheenjohtajana oli uudistamassa Suo-
men Punaista Ristiä järjestönä. Hänen lyhy-
en puheenjohtajakautensa aikana järjestön 
nimi muuttui virallisesti Suomen Punaiseksi 
Ristiksi, kun järjestön uudet säännöt hyväk-
syttiin. Hän myös luotsasi järjestöä maail-
mansotien melskeessä.

Richard Wilhelm Gottilieb Faltin syntyi lo-
kakuun 28. päivänä 1867 Viipurissa, jos-
sa hänen isänsä toimia ammattimuusikkona, 
mutta pian syntymän jälkeen perhe muut-
ti Helsinkiin. Jo pienestä pojasta Richardille 
oli selvä, että hänestä tulisi lääkäri. Hän oli 
ahkera koululainen ja pidetty henkilö kave-
riporukassa. Tuohon kaveriporukkaan kuului 
Suomen tulevan historian kannalta merkit-
täviä henkilöitä: Axel Gallén-Kallela, Carl 
Gustaf Mannerheim, Jean Sibelius ja ”Pek-
ka” Svinhufvud. Ensikosketuksena Suomen 
Punaiseen Ristiin (silloin vielä ”Suomen yh-
distys haavoitettujen ja sairaiden sotilaiden 
hoitoa varten”) sai suorittaessaan asevelvol-
lisuuttaan vapaaehtoisena välskärinä vuosi-
na 1889-90.

Ensimmäistä kertaa kansainvälisissä avus-
tustehtävissä Faltin oli vuonna 1897, jolloin 
Suomen Punainen Risti hänen omasta pyyn-
nöstään lähetti hänet sekä kaksi sairaan-
hoitajaa Kreikan ja Turkin väliseen sotaan. 
Matkasta tuli kuitenkin Faltinille pettymys, 
koska paikalla oli niin paljon paikallisia työn-
tekijöitä, että hän ei itse päässyt tositoimiin. 
Hän kuitenkin pääsi tarkkailemaan toimintaa 
ja keräämään täten kokemusta. Faltin ha-
vainnoi, että monet Punaisen Ristin vapaa-
ehtoiset eivät osanneet toimia oikein ja jopa 
haittasivat sairaalan työskentelyä. Nämä 
ensimmäisen matkan kokemukset ovatkin 
varmasti olleet merkittävät Faltinin tulevai-
suuden ponnistelujen kannalta, kun hän on 
halunnut tehdä Suomen Punaisesta Ristis-

Professori Richard Faltin toimi SPRn puheenjohtajana 
1919.
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tä ryhdikkään ja ammattitaitoisen avustus-
järjestön. Hänen omien sanojensa mukaan: 
”Kreikan kokemusten jälkeen on kaiken-
lainen harrastelijamainen sairaanhoito ja 
Punaisen Ristin merkillä leikkiminen ollut mi-
nulle mitä vastenmielisintä.”

Tämän ensimmäisen matkan jälkeen Richard 
Faltin pääsi vielä tekemään muita matko-
ja, jotka olivat onnistuneempia ja kasvattivat 
hänen kokemustaan järjestön toimijana ja 
avustustyöntekijänä. Näiden matkojen aika-
na kerääntyi sitä pääomaa, jota Faltin myö-
hemmin käytti johtaessaan Suomen Punaista 
Ristiä vaikeiden aikojen läpi. Faltin olikin 
myöhemmin Suomessa toimiessaan Punai-
sen Ristin toiminnan organisoinnin sielu.

Järjestön hallituksen jäseneksi hänet valit-
tiin tammikuun 30. päivänä 1911 pidetyssä 
vuosikokouksessa. Tässä luottamustehtäväs-
sä hän toimi kuolemaansa saakka vuoteen 
1952. Faltinin tullessa hallitukseen, yhdistyk-
sen toiminta oli koko sen historian syvim-
mässä aallonpohjassa. Usean vuoden ajan 
toiminta oli ollut lähes täysin nimellistä ja lo-
pulta hallituksen omassa piirissä herätettiin 
ajatus koko yhdistyksen lopettamisesta. Fal-
tinin tullessa mukaan hallitukseen, hän aset-
tui jyrkästi vastustamaan tehtyä ehdotusta. 

Sen lisäksi, että yhdistyksen toimintaa tulisi 
jatkaa, olisi Faltinin mukaan pysyttäydyttävä 
Punaisen Ristin sääntömääräisissä asioissa. 
Lopulta Faltinin ehdotukset saivat puolelleen 
hallituksen enemmistön ja yhdistyksen hidas 
elpyminen alkoi. Maailmansodan puhkeami-
nen 1914 vauhditti muutosta. Yhdistyksen 
johdon horjunut itseluottamus palasi ja Pu-
naisesta Rististä tuli jälleen kiihkeä toimin-
nan keskus.

Helmikuun 12. päivänä 1919 hallitus valit-
si Richard Faltinin puheenjohtajakseen ja 
samalla koko yhdistyksen puheenjohtajak-
si. Tehtävä ei missään vaiheessa ollut sel-
lainen, jota hän olisi välttämättä halunnut 
hoitaa ja voidaankin sanoa, että hänen vah-
vuutensa ja kokemuksensa sopivat parem-
min toiminnan kuin hallinnon puolelle. Joka 
tapauksessa lyhyen puheenjohtajuutensa ai-
kana Richard Faltin sai paljon tärkeitä asioi-
ta aikaiseksi. Heti ensitöikseen hän ilmoitti 
ohjelmakseen Punaisen Ristin sääntöjen uu-
distamisen silmällä pitäen virallista liitty-
mistä kansainväliseen Punaiseen Ristiin, 
yhdistyksen taloudellisten toimintaedellys-
ten vahvistamisen sekä Punaisen Ristin sai-
raala-ajatuksen toteuttamisen alullepanon. 
Hän ymmärsi kuitenkin, että ennen kuin vii-
meksi mainittua voitaisiin vakavasti ajatella, 

Suomalainen yhdistys haavoittuneiden ja sairaiden sotilaiden hoitoa varten lähetti ensimmäisessä maailmansodassa 
ambulanssin Vilnaan. Richard Faltin leikkaus- ja sidontasalissa äärimmäisenä vasemmalla.
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olisi suuri yleisö saatava kiinnostumaan Pu-
naisen Ristin työstä aivan uusissa mittasuh-
teissa. Tämä oli myös sääntöjen uudistuksen 
yksi päämäärä.

Vaikka toiminnan määrätietoinen ja laajamit-
tainen kasvattaminen tapahtuikin vasta Man-
nerheimin tultua puheenjohtajaksi, voidaan 
Faltinin puheenjohtajuuden aikaansaannok-
siksi laskea sääntöjen uudistus itsenäisen 
maan Punaisen Ristin asemaa vastaavik-
si, virallinen nimenmuutos Suomen Punai-
seksi Ristiksi sekä muut toimenpiteet, joita 
täysivaltaisen kansallisen yhdistyksen ase-

man saavuttaminen vaati. Faltin loi myös 
puheenjohtajana sekä myöhemmin varapu-
heenjohtajana uudistetun virallisen Suomen 
Punaisen Ristin kansainväliset suhteet. Fal-
tinista voidaan sanoa, että hän oli Suomen 
Punaisen Ristin ensimmäisen puolivuosisa-
dan merkittävin suunnannäyttäjä ja uhrautu-
vin työntekijä.

Teksti: Jooel Niittynen

(Lähteet: Richard Faltin. Sotakirurgi ja Pu-
naisen Ristin työntekijä (Rosén et. al. 1967), 
Punaisen Ristin www-sivut sekä Wikipedia)

Nuorisotoimikunnan terveiset
Hei! Huomasit varmaan otsikosta, että vaih-
damme nimemme nuorisovaliokunnasta 
nuorisotoimikuntaan valtakunnallisen yhte-
neväisyyden vuoksi.

Lyhyt kertaus vielä keitä me olemme: Olem-
me piirin nuorten ääniä vahvistava toimi-

kunta ja tehtävänämme on tukea ja kehittää 
Länsi-Suomen piirin alueella nuorten toimin-
taa. Tällä hetkellä meitä on mukana 6 ja mu-
kaan mahtuu uusiakin!

Keväällä kartutimme tietoa osastojen nuo-
risotilanteesta ja käymme tietoja läpi nyt 
syksyllä. Sitten tuemme tukea tarvitsevia 
osastoja parhaamme mukaan.

Odotamme paljon myös lokakuussa tulevaa 
valtakunnallista nuorisotoimikuntien tapaa-
mista. On mahtavaa päästä Tampereelle nä-
kemään muitakin toimikuntia ja saada uusia 
ideoita!

Loppuvuodesta toivomme tapaavamme piirin 
hallituksen, jotta pääsisimme tekemään tii-
viimpää yhteystyötä heidän kanssaan.

Näiden lisäksi käsittelemme syksyllä valmi-
usteemaa ja saamme mahdollisesti nuorille 
suunnatun kurssin aiheeseen liittyen. Tieten-
kin pidämme myös kokouksia kuukausittain 
käsitellen muita ajankohtaisia asioita.

Meihin voi olla yhteydessä Taija Savolaisen 
(taija.savolainen@punainenristi.fi) kautta. 
Otamme joukkoomme lisää innokkaita va-
paaehtoisia, olehan rohkeasti yhteydessä!

Meitä voi seurata piirin Instagramissa
@sprlansisuomenpiiri, jonne päivittelemme 
noin kerran kuukaudessa.

Mukavaa syksyä toivottaen, Veera Röyt-
tä ja muu nuorisotoimikunta.Länsi-Suomen piirin nuorisotoimikunta.
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Nuorisodelegaattien jalanjäljissä
Lauantaipäivä alkoi olla puolillaan, kun jouk-
ko nuoria aikuisia saapui Nynäsin kartanol-
le Lahteen nuorisodelegaattikoulutukseen. 
Kuusipäiväisen kurssin tavoitteena oli sekä 
oppia lisää Punaisesta Rististä ja sen tehtä-
vistä että hahmottaa mahdollista omaa pol-
kuaan avun ketjussa. Tässä apuna toimivat 
kurssin vetäjien lisäksi aiemmin kouluttau-
tuneet nuorisodelegaatit, joilta kuulimme 
paljon mielenkiintoisia tarinoita ja käytän-
nön vinkkejä. Yksi itselleni parhaiten mieleen 
jäänyt neuvo oli avoimen mielen säilyttämi-
nen: nuorisodelegaattimissioiden ympäristöt 
voivat vaihdella suuresti, mutta uteliaisuu-
della, toisten kunnioituksella ja rohkeudella 
kysyä apua pääsee jo pitkälle. Näitä taitoja 
harjoittelimme ikään kuin vahingossa myös 
kurssin aikana sekä luokkahuoneessa että 
vapaa-ajalla, sillä yhteistyön ja yhteishengen 
merkitys korostui yhteisiä projekteja suunni-
teltaessa.

Konkreettisena esimerkkinä tällaisista pro-
jekteista mainittakoon oman ryhmäni kaa-
vailemat luontoretket, joiden tarkoituksena 
oli koota erilaisista taustoista tulevia ihmisiä 
kaikille avoimen yhteisen tekemisen äärelle. 
Esitellessämme valmiita suunnitelmia saim-
me hyödyllisiä näkökulmia muilta osallistujil-
ta, mikä sai koko projektin tuntumaan paljon 
todellisemmalta.

Oppitunnit jakautuivat teemoittain esimer-
kiksi Punaisen Ristin arvoihin ja nuorisode-
legaatin mahdollisiin rooleihin järjestössä. 
Kovin koulumaista opetus ei kuitenkaan ilok-
semme ollut, vaan pelkän luennoinnin sijasta 
puhujat kehottivat meitä keskustelemaan ja 
oppimaan myös toisiltamme. Se olikin erityi-
sen mielenkiintoista, sillä erilaisten taustojen 
lisäksi osallistujia oli myös eri maista, ku-
ten Liettuasta ja Itävallasta. Nämä vierailijat 
saivat kokea aimo annoksen suomalaisuut-
ta niin jääkiekon MM-kisakatsomon kuin jär-
ven rannalla sijaitsevan saunankin muodossa 
- karjalanpiirakoita unohtamatta.

Vastaavasti me muut osallistujat opimme li-
sää heidän kulttuuristaan ja Punaisen Ristin 
toiminnasta kunkin kotimaassa. Eroja löytyi 
paljon, mutta hämmästelimme koko kurs-
sin ajan sitä arvomaailmaa, joka meitä kaik-

kia tuntui taustoista riippumatta yhdistävän. 
Ajatus Punaisesta Rististä yhtenäisenä jär-
jestönä avautui itselleni ihan uudella tavalla, 
ja antoi perspektiiviä myös vapaaehtoisuu-
teen. Kyse ei ole vain erillisistä osastoista, 
tai eri maiden erillisistä yhdistyksistä, vaan 
avun ketjusta, jossa jokaisella on paikkansa. 
Tämän kurssin käytyäni koen olevani taas 
yhden askeleen lähempänä oman paikkani 
löytämistä.

Teksti: Jasmin Äijälä

Länsi-Suomen piirin nuorisotoimikunnan Jasmin
Äijälä osallistui nuorisodelegaattikoulutukseen.
Kuva: Lotta-Maria Vanhatalo.
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Olimme perheen kanssa kesälomamatkalla Pohjois-Norjassa. Vuonojen, vesiputousten ja 
vuorten lisäksi löysimme matkalta Punaisen Ristin kirppiksen. Viihtyisä citykirppis Narvikis-
sa muistutti omia SPR-Kirppiksiämme. Tuotteet olivat väljästi esillä ja tyytyväiset asiakkaat 
näyttivät tekevän löytöjä myymälästä. Perheestämme kirppiskäyntiin tyytyväisin oli tyttäreni 
ostettuaan korvakorut.

Kirppiksellä keskustelin muutaman vapaaehtoisen kanssa heidän myymälästään ja Punaisen 
Ristin toiminnasta Narvikissa. Kirppistoiminta oli hyvin samantyyppistä kuin Suomessakin. 
Narvikissa tosin huonekalut oli rajattu pois kirppiksen valikoimista. 

Narvik on aktiivinen Punaisen Ristin paikkakunta. Monipuolisen vapaaehtoistoiminnan ja kirp-
piksen lisäksi Narvikissa toimii myös Punaisen Ristin sotamuseo. 

Teksti: Tero Hintsa

Kuvaterveiset Narvikin Kirppikseltä

Kuva Narvikin kirppiksen vaateosastolta. Kuva: Tero Hintsa.

Kirppiksellä tapaamani vapaaehtoiset myymälän kassalla. Kuva: Helmeri Hintsa.
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Spärrä Äksöni -Leiri
Seinäjoen kesäsiirtolassa Alavudella on jäl-
leen pyörähtänyt käyntiin Spärrä Äksöni -lei-
ri. Leiri on jo kahdeksas laatuaan. Leirillä on 
uitu, leikitty, pelattu ja harjoiteltu ensiavun 
antamista. Jokainen kolmesta alaleiristä on 
nukkunut yhden yön teltassa ja viettänyt 
metsäpäivän. Metsäpäivän aikana leiriläiset 
ovat esimerkiksi tehneet ruokaa itse tran-
gioilla.
 
Lapsia on saapunut leirille monista eri kau-
pungeista, jopa Kanadan Lansdownesta. 
Kanadalainen Kaden Graham, 15, on kuu-
kauden ajan kesävaihdossa Suomessa. Lei-
ri osui sopivasti vaihdon ajalle, joten Kaden 
päätti lähteä leirille mukaan suomalaisen ys-
tävänsä Anselmi Mikkosen kanssa. Kadenin 
mukaan leirillä parasta on ollut uudet ihmi-
set ja ystävät, sekä 3. leirin pelaama kor-
teilla höystetty lipunryöstö. 1. ja 2. alaleirien 
ohjelmissa on ollut myös keppihevosten as-
kartelua, joka on ollut 1. leiriläisen Aliisa 
Palkoman, 6, mielestä leirillä kivointa. Kep-
pihevosten lisäksi Aliisa on pitänyt teltassa 
nukkumisesta sekä uimisesta. Myös 2. lei-
rin Bea Jokiaho, 11, kertoo pitävänsä eni-
ten uimisesta, maistuvasta ruuasta sekä 
ponileikistä, jota leirillä leikitään aina mah-
dollisuuden tullessa. Bea on leirillä neljättä 
kertaa, ja odottaa tänäkin vuonna viimeisen 
illan leiridiscoa. 

Leiriläiset harjoittelivat myös ensiapua.

Punaisen Ristin 150-vuotisjuhlan kunniaksi Norjassa tehtiin 400 ”kohtaamispaikkapenkkiä”.  Penkit ovat kaikille avoi-
mia tapaamispaikkoja ja viestivät Punaisen Ristin läsnäolosta yhteisössä. Kuva: Tero Hintsa.

Leirillä voi tuoda pehmolelut hoitoon nalle-
sairaalaan, jossa pehmojen haavoja ja mui-
ta vaivoja hoidetaan. Ennen leiridiscoa on 
mahdollisuus käydä laittautumassa ohjaajien 
avustuksella salongissa. Viimeinen ilta hui-
pentuu jokavuotiseen leiridiscoon, jossa tun-
nelma on katossa ja kaikki nauttivat hyvästä 
musiikista ja hauskanpidosta.

Teksti: Kiia Jokisaari
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Pyry Luomala Poliisista kertoi leiriläisille turvallisuusasioista. Kuva: Tero Hintsa.

Tunnelma leirillä oli iloinen ja leppoisa. Kuva: Tero Hintsa.



28

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

RIKOSUHRIPÄIVYSTYS

Verkossa tapahtuvat rikokset kuten identiteettivarkaudet, vainoaminen, petokset, kiristys, 
uhkailu ja rakkauspetokset herättävät paljon kysymyksiä ja epävarmuutta siitä, kuinka uhrina 
pitäisi toimia. Rikosuhripäivystyksen RIKUchatissa nämä kysymykset ovat tuttuja. Suureen 
osaan kysymyksistä päivystäjä pystyy vastaamaan hyvin suoraan, mutta välillä tapaukset 
vaativat perusteellisempaa selvittämistä. 

Esimerkiksi alaston- tai seksiin liittyvillä kuvilla kiristäminen ja uhkailu voivat olla ahdistava 
kokemus. Pelko kasvojen menettämisestä ja häpeä vaikeuttavat asiasta puhumista. On tär-
keää tukea uhrin ymmärrystä siitä, että toinen osapuoli toimii väärin, jos hän julkaisee kuvia. 
Alaston- tai seksikuvien julkaiseminen ja eteenpäin jakaminen ilman lupaa voi olla rikos, ja 
niistä on hyvä olla yhteydessä esimerkiksi nettipoliisiin.

Myös lähisuhteissa tapahtuvaa uhkailua tapahtuu yhä useammin verkon kautta. Näissä tilan-
teissa on hyvä ohjeistaa tallentamaan viestit, jotta ne voi näyttää tarvittaessa poliisille. Netti-
poliisi voi esimerkiksi jututtaa sosiaalisen median kautta tekijää jo ennen kuin mitään rikosta 
on ehtinyt tapahtunut. Tämä jututtaminen ja herättely asian vakavuuteen voi toimia hyvin 
esimerkiksi alaikäisten nuorten kohdalla, jolloin tekijä voi jättää uhrin rauhaan.

Epäasialliset kuvat ja kuvien jakaminen verkossa

Kun keskustelija kertoo epäasiallisen kuvan jakamisesta, häntä ohjataan yleensä olemaan yh-
teydessä sivuston ylläpitoon kuvan poistamiseksi. Sosiaalisen median palvelun ylläpitoon voi 
olla yhteydessä myös, jos havaitsee muuta epäasiallista toimintaa tai on joutunut kiusatuk-
si Ylläpito voi tällöin puuttua asiattomaan käytökseen ja tarvittaessa poistaa kuvia ja viestejä 
tai sulkea väärinkäytöksiin syyllistyneen tilin.

RIKUchatissa pyritään selvittämään, onko kyseessä alaikäinen vai aikuinen uhri. Alaikäistä 
uhria kannustetaan aina kertomaan tapahtuneesta luotettavalle aikuiselle, jonka kanssa voisi 
yhdessä lähteä selvittämään asiaa.

Kuvan sisältö voi rikkoa lakia, jolloin on hyvä olla yhteydessä poliisiin. Uhria on hyvä neuvoa 
tallentamaan kuvan internetosoite sekä muut viestit todisteina. Tilanteissa, joissa aikuisis-
ta on julkaistu luvattomasti kuvia tai videoita verkossa, ohjataan uhri olemaan yhteydessä si-
vuston ylläpitoon sekä alkuperäisen kuvan jakajaan kuvien poistamiseksi.

Yhä useampi joutuu identiteettivarkauden uhriksi

Identiteettivarkaudessa rikoksentekijä esiintyy toisena henkilönä ja erehdyttää tarkoitukselli-
sesti näin kolmatta osapuolta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi toisena ihmisenä esiintymistä 
sosiaalisessa mediassa, toisen ihmisen nimissä tehtyä osamaksukauppaa tai verkkokauppa- 
tai lehtitilausta.

Kun on kyseessä omien henkilötietojen ja mahdollisten pankkikorttien häviäminen, on tärke-
ää ohjata uhri ottamaan yhteyttä omaan pankkiinsa välittömästi, jotta varastetut kortit voi-
daan mitätöidä. Jos esimerkiksi huomaa omalla tilillään vieraita ostoja, tulee asiasta ilmoittaa 
välittömästi pankkiin ja tehdä rikosilmoitus. Uhria kannustetaan olemaan heti yhteydessä yri-
tyksiin, joista on tullut laskuja tai tililtä on veloitettu rahaa. Luvattomista maksuista on tehtä-
vä valitus maksukorttiyhtiöön tai palvelun tarjoajalle.

Rikosuhripäivystyksen chatissa puhutaan 
rikoksista ja rikoskokemuksen herättämistä 
tunteista
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DIGIKUMMI

Apua kaikille

RIKUchatissa autetaan kaiken ikäisiä rikok-
sen uhreja ja heidän läheisiään. Alaikäisten 
nuorten joutuessa verkkorikollisuuden uhrik-
si on yhteydenottaja usein nuoren vanhem-
pi. Verkon riskeistä on tärkeää puhua, jotta 
rikoksen uhriksi joutumisen häpeää voitai-
siin vähentää. Usein esimerkiksi alaikäinen ei 
häpeän takia uskalla kertoa rikoksista van-
hemmilleen tai hän pelkää vanhempien re-
aktioita. RIKUchatiin yhteyttä voi ottaa myös 
nimettömästi.

Lisää tietoa verkossa tapahtuvista rikoksista 
ja RIKUchat löytyy Rikosuhripäivystyksen ri-
ku.fi-verkkosivuilta. Chat palvelee ma–pe klo 
9–15 ja ma iltaisin klo 17–19.

Raija Kontunen, Rikosuhripäivystys, 
projektisuunnittelija

T U L E  A U T T A M A A N
D I G I K U M M I N A

 

Tehtävät: Autat vapaaehtoisia uuden sähköisen
tietojärjestelmän käyttöönotossa ja toimintarutiinien
luomisessa. Voit myös avustaa muiden viestinnän
sähköisten kanavien (esim. Facebook) käytössä ja
hyödyntämisessä.
Tarjoamme sinulle: Koulutusta tehtävään,
mahdollisuuden olla mukana digitalisoimassa Punaisen
Ristin vapaaehtoistyötä, uusia ystäviä ja auttamisen
iloa.
Aloittamisajankohta: Syksy 2019.
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Jäsenhankintakampanjan alkuvuoden satoa!
Punaisen Ristin jäsenmäärä on ollut laskussa useita vuosia. Sama trendi näkyy monissa 
muissa järjestöissä, kuten koirajärjestöissä tai Mannerheimin Lastensuojeluliitossa. Lasku ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, ettei jäsenyydellä olisi enää merkitystä tai etteivät jäsenet olisi tär-
keitä. Päinvastoin. Punaisen Ristin jäsenyys on kannanotto. Nopeasti muuttuvassa maailmas-
sa tarvitaan auttamisen takana seisovia, jäsenyydellään Punaista Ristiä tukevia henkilöitä. 

Piirin järjestämä jäsenhankintakampanja on edelleen käynnissä. Jokaisesta osas-
ton hankkimasta jäsenestä kilahtaa kymppi (10€ bonus) osastolle.
Kympin tienaa tallentamalla uuden jäsenen tiedot seuraavan linkin kautta:
https://www.lyyti.in/Jasenhankinta2019LSpiiri

Jäsenmaksujen lisäksi mm. Karstulalle on tulossa 310 euron edestä bonuksia, Soinille 210 
euroa, Lehtimäelle 150 euroa ja lisäksi 31 muulle osastolle on tulossa bonuksia. Eli edel-
lä mainitut esimerkkiosastot ovat itse hankkineet kaikki uudet jäsenensä ja sen piirille – em. 
Lyyti-linkin kautta - ilmoittaneet…

Jäsenhankintakampanjaan on Lyyti-linkin kautta osallistunut 34 osastoa n. 70 henkilön voimin 
ja uusia jäseniä linkin kautta on kertynyt 315, joista jokaisesta kilahtaa kymppi hankkival-
le osastolle. Jos et ole vielä osallistunut jäsenhankintaan, niin vielä ehtii… luottamushenkilöitä 
on osastoissa n. 500, jotta jäsenmäärän kasvattamiseen on mahtavat mahdollisuudet. Kaikis-
ta hankkimistasi jäsenistä kilahtaa osastolle jäsenmaksut bonuksineen (bonus = muista Lyy-
ti-linkki) ja kukaties uusia toimijoita. 

Erityisen hienoa on, että tänä vuonna jäsenhankintaan ovat suuresti innostuneet osas-
tot, jotka eivät sijaitse piirin suurimpien asutuskeskusten liepeillä. Suomessa väestö muuttaa 
edelleen kaupunkeihin. Haja-asutusalueiden osastojen elinvoiman säilyttämiseksi panoksenne 
jäsenhankinnassa on todella tärkeää. Mitä enemmän jäseniä, sitä todennäköisemmin osasto-
kenttämme voi hyvin tulevaisuudessa niin kaupunkien keskustoissa ja kuin pienemmissä taa-
jamissa. 

Esimerkkinne siivittää myös muita osastoja tarttumaan haasteeseen. Tänään 4.8.2019 
Länsi-Suomen piirin osastoissa oli 8536 jäsentä. Viime vuoden lopussa 8718. Olemme enää 
182 jäsenen päässä jäsenmäärän laskun pysäyttämisestä! Uusia jäseniä Länsi-Suomen piirin 
osastoihin on liittynyt tänä vuonna 461. Tässä suuri merkitys on teidän työllänne. 

Jäsenhankintakampanjan jatkoa ja Hyvää Tulevaa Nälkäpäivää toivottaen!

Tero Hintsa
apulaistoiminnanjohtaja

Jäsenhankintakampanjaan liittyvät:
- kysymykset, jäsenluettelot (uudet, maksamattomat ym) voi kysellä: Sakari Karvo,
 sakari.karvo@punainenristi.fi – 0400998643

Kaikki jäsenhankintakampanjaan liittyvä aineisto tilastoineen löytyy:
https://rednet.punainenristi.fi/node/53872

Katso video Punaisen Ristin 
Länsi-Suomen piirin Youtube -kanavalta
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Jäsenhankinnan valtakunnallisessa 100 parasta tilastossa (järjestys kasvutavoite-
prosentin +10% mukaan) ovat seuraavat piirimme osastot:

1. Soini (21 uutta jäsentä / tavoite 6 uutta jäsentä)
2. Lehtimäki (16 uutta jäsentä / tavoite 7 uutta jäsentä)
9. Karstula (32 uutta jäsentä / tavoite 21 uutta jäsentä)
10. Kaskinen (7 uutta jäsentä / tavoite 5 uutta jäsentä)
11. Teuva (12 uutta jäsentä / tavoite 9 uutta jäsentä)
14. Laihia (12 uutta jäsentä / tavoite 9 uutta jäsentä)
17. Kannus (18 uutta jäsentä / tavoite 16 uutta jäsentä)
23. Haapamäki-Pihlajavesi (11 uutta jäsentä / tavoite 10 uutta jäsentä)
26. Lappajärvi (11 uutta jäsentä / tavoite 11 uutta jäsentä)
28. Viitasaari (16 uutta jäsentä / tavoite 16 uutta jäsentä)
34. Alajärvi (10 uutta jäsentä / tavoite 10 uutta jäsentä)
35. Ilmajoki (13 uutta jäsentä / tavoite 14 uutta jäsentä)
36. Vimpeli (13 uutta jäsentä / tavoite 14 uutta jäsentä)
39. Hankasalmi (17 uutta jäsentä / tavoite 18 uutta jäsentä)
41. Kivijärvi (3 uutta jäsentä / tavoite 3 uutta jäsentä)
42. Leivonmäki (5 uutta jäsentä / tavoite 6 uutta jäsentä)
46. Laukaa (19 uutta jäsentä / tavoite 22 uutta jäsentä)

Lisäksi sadan parhaan osaston listalta löytyvät: Saarijärvi, Alavus, Kokkola, Kaustinen, 
Kurikka, Lievestuore, Pietarsaari, Suolahti, Kuokkala, Joutsa-Luhanka-Toivakka –
HUOM. sadan parhaan joukossa 27 Länsi-Suomen piirin osastoa

Jäsenmääränsä kasvuun ovat saaneet seuraavat osastot:

1. Karstula (+17 jäsentä / 32 uutta jäsentä)
2. Soini (+16 jäsentä / 21 uutta jäsentä)
3. Laukaa (+14 jäsentä / 19 uutta jäsentä)
4. Lehtimäki (+11 jäsentä / 15 uutta jäsentä)
5. Kannus (+10 jäsentä / 18 uutta jäsentä)
6. Viitasaari (+8 jäsentä / 16 uutta jäsentä)
7. Laihia (+7 jäsentä / 12 uutta jäsentä)
8. Teuva (+6 jäsentä / 12 uutta jäsentä)
9. Kaskinen (+5 jäsentä / 7 uutta jäsentä)
10. Lappajärvi (+5 jäsentä / 11 uutta jäsentä)
11. Alajärvi (+4 jäsentä / 10 uutta jäsentä)
12. Haapamäki-Pihlajavesi (+3 jäsentä / 11 uutta jäsentä)
13. Kivijärvi (+3 jäsentä / 3 uutta jäsentä)
14. Saarijärvi (+3 jäsentä / 17 uutta jäsentä)
15. Ilmajoki (+2 jäsentä / 13 uutta jäsentä)
16. Kuortane (+2 jäsentä / 2 uutta jäsentä)
17. Lievestuore (+2 jäsentä / 2 uutta jäsentä)

Lisäksi Alavus, Kuokkala ja Pietarsaari ovat saavuttaneet vuoden 2018 jäsenmäärän.

Vuoden 2018 jäsenmäärästä yhden jäsenen päässä ovat: Evijärvi, Multia, Uurainen 
ja kahden jäsenen päässä ovat: Hankasalmi, Kauhava, Kaustinen, Kinnula, Kurikka, 
Lohtaja, Toholampi
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Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhlaa vietet-
tiin 25.5.2019 Jyväskylän Paviljongissa, jon-
ne n. 600 vapaaehtoista eri puolilta Suomea 
kokoontui juhlimaan. Juhlissa kuultiin mie-
lenkiintoisia ja arvovaltaisia puheenvuoroja 
sekä nautittiin mieleenpainuvista ja kosket-
tavista ohjelmanumeroista.

1950-luvulla Kultaisen iän kerhotoiminta-
na Suolahdessa ja Jyväskylässä käynnisty-
nyt ystävätoiminta on ollut Punaisen Ristin 
Suomen toiminnan ytimessä koko olemas-
saolonsa ajan. Vuosikymmenten kuluessa 
ystävätoiminta on vastannut kulloinkin eni-
ten apua tarvitsevien yksinäisten tarpeisiin 
kodeista vankiloihin ja nuorista seniorei-
hin. Perusajatus ei ole kuitenkaan muuttu-
nut. Edelleen ystävätoiminnan ytimessä ovat 
vapaaehtoisten ja yksinäisten kohtaamiset. 
Suomen Punaisen Ristin osastoissa toimii 
nykyisin noin yhdeksän tuhatta koulutettua 
vapaaehtoista ystävää, joista lähes kaksi tu-
hatta Länsi-Suomen piirin osastoissa.

Kohtaamisia ja yksinäisyyden lievittämistä 
- Ystävätoiminta 60 vuotta 
vapaaehtoistoiminnan ytimessä

Ystävätoiminnan merkitys on huomattu ja 
tunnustettu laajalti. Valtiovallan tervehdyk-
sen juhlaan toi eduskunnan toinen varapu-
hemies ja kansanedustaja Paula Risikko. 
Suomen Punaisen Ristin suojelijana toimi-
van tasavallan Presidentti Sauli Niinistön 
tervehdyksen Paviljongissa lausui Suomen 
Punaisen Ristin valtuuston puheenjohtaja 
Pirkko-Liisa Ollila.

– On parempi kävellä ystävän kanssa pime-
ässä kuin yksin valossa, Paula Risikko totesi 
puheessaan.

Osallistujat tuntuivat olevan juhlajärjeste-
lyihin ja ohjelmaan hyvin tyytyväisiä. Pa-
luumatkoilta eri piireihin kantautui viestejä, 
joissa kiiteltiin koskettavasta ohjelmasta ja 
toimivista järjestelyistä. Ystävät olivat hie-
non juhlansa todella ansainneet. Tästä on 
hyvä jatkaa kohti seuraavaa 60 vuotta.

Teksti: Tero Hintsa

Länsi-Suomen piirin sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija Susanna Kivisalo ja keskustoimiston pääsihteeri Kristiina 
Kumpula sekä järjestöjohtaja Marja Lehtimäki tyytyväisenä juhlan suureen osallistujamäärään. Kuva: Tero Hintsa.
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YSTÄVÄTOIMINTA 60 VUOTTA

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Katso video Punaisen Ristin 
Länsi-Suomen piirin Youtube -kanavalta

Myös Vapepa osallistui Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhliin. 
Kuva: Tero Hintsa.

Pääsihteeri Kristiina Kumpula kiinnitti 60-vuotisjuhlako-
run eduskunnan toisen varapuhemiehen ja kansanedus-
taja Paula Risikon pukuun. Kuva: Tero Hintsa.

Paviljongin suuri sali täyttyi Punaisen Ristin ystävistä. Kuva: Tero Hintsa.



ALUEELLINEN VALMIUS

Alueelliset toimikunnat ylläpitävät järjestövalmiutta 
omalla alueellaan kouluttamalla ja harjoittelemalla 
piiriorganisaation tukiessa tätä toimintaa.

Olemme vahvistamassa pelastuspalvelujärjestöjen 
roolia alueellisen valmiuden toimijana. Tavoitteena 
on jaettujen resurssien avulla taata tasalaatui-
sempi auttamiskyky. Aluejako vastaa muodos-
tettavia Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
paikallistoimikuntien alueita.

Syksyn 2019 suunnittelutilaisuuksiin toivo-
taan edustajia jokaisesta paikallisesta
pelastuspalvelujärjestöstä.

AUTTAJIEN VERKOSTO
Pelastuspalvelujärjestöt koordinoivat vapaaehtoisten 
osallistumista yhteiskunnan turvallisuustoimintaan. 
Järjestöt kanavoivat myös järjestöihin kuulumatto-
mien kansalaisten auttamishalun erilaisiin auttamis-
tehtäviin.

Varautumisessa hyödynnetään järjestötoiminnan jousta-
vuutta ja mahdollisuuksia ulottaa toiminta kattamaan myös 
viranomaisten vastuualueiden väliin jäävät tehtävät. Järjestöil-
tä puolestaan odotetaan, että ne tuntevat roolinsa ja tehtävänsä 
osana kokonaisturvallisuutta, ja että ne ovat varmistaneet 
toimintansa jatkuvuuden.

Olemme osa
Vapaaehtoista

pelastuspalvelua

Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu

VARAUTUMINEN
Toimintaa jolla varmistetaan
tehtävien mahdollisimman 

häiriötön hoitaminen normaali-
oloissa, häiriötilanteissa 
sekä poikkeusoloissa.

VALMIUS
Varautumisen seurauksena 

saavutettu tila, jossa kyetään 
vastaamaan erilaisiin uhkiin.

JATKUVUUDEN- 
HALLINTA

Strategista tai operatiivista 
toimintaa, jolla varaudutaan 
hallitsemaan häiriötilanteet 

ja jatkamaan toimintaa
hyväksytyllä tasolla.



OHJELMA ALUEELLINEN SUUNNITTELUKOKOUS
A. Vapepan paikallistoimikunnan rooli ja tehtävät
B. Alueen resurssien kartoittaminen ja yhteystietojen päivittäminen
C. Paikallistoimikunnan järjestäytyminen, ja toimintasuunnitelma

ILMOITTAUTUMINEN LYYTILINKIN KAUTTA
https://www.lyyti.in/Alueellinenvalmius_2019

 viimeistään 22.8.2019 
Lisätietoja

 Aki Valonen
Valmiuspäällikkö

p. 040 528 0902 | aki.valonen@redcross.fi

ABC Viitasaari 
Kokkosalmentie 7, 44500 Viitasaari
Hotelli Keitele, Äänekoski
Hotellinpolku 1, 44200 Suolahti 
SPR Länsi-Suomen piiri, aluetoimisto
Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä 
SPR Keuruun osaston toimitilat, 
Keuruuntie 16, 42700 Keuruu
Kyläkauppa Veljekset Keskinen, 
Onnentie 7, 63610 Tuuri
SPR Länsi-Suomen aluetoimisto, 
Laturitie 2, 60510 Hyllykallio
Kauhajoen paloasema,
Puistotie 30, 61800 Kauhajoki
Kokkolan poliisiasema,
Kaarlelankatu 74, 67100 Kokkola
Kauhava LSK, lennonjohtorakennus
Loppusuora 22, 62200 Kauhava 

26.8. klo 18-20:30

27.8. klo 18-20:30
 

28.8. klo 18-20:30
 

29.8. klo 18-20:30
 

31.8. klo 12-14:30

1.9. klo 12-14:30

10.9. klo 18-20:30
  

11.9. klo 18-20:30

13.9. klo 17-19:30

Syksyn 2019 tapaamiset:

FOLKHÄLSANFINLANDS SVENSKA
MARTHAFÖRBUND

AUTOLIIITTO

MARTTALIITTOMANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIIITTO

MNL

MAANPUOLUSTUSNAISTEN
LIITTO RY

SUOMEN 
RADIOAMATÖÖRILIITTO

SUOMEN 
PURJEHDUS JA VENEILY

SUOMEN
PUNAINEN RISTI

SUOMEN 
TIEPALVELUMIEHET STM

SUOMEN 
TAKSILIITTO

SUOMEN
SUUNNISTUSLIITTO

WWF SUOMITYÖVÄEN RETKEILYLIITTO

RESERVILÄISLIITTOPIDÄ SAARISTO
SIISTINÄ RY

PELASTAKAA LAPSET

SUOMEN 
LENTOPELASTUSSEURA

SUOMEN LATUSUOMEN KYLÄT

SUOMEN 
PALVELUSKOIRALIITTO

SUOMEN 
OLYMPIAKOMITEA

SUOMEN 
MOOTTORILIITTO

SUOMEN RAUHAN-
TURVAAJALIITTO

SUOMEN 
RESERVIUPSEERILIITTO

SUOMEN 
RIISTAKESKUS

MAA- JA KOTITALOUS- 
NAISTEN KESKUS

MAANPUOLUSTUS- 
KOULUTUSYHDISTYS

MAANPUOLUSTUSKILTOJEN
LIITTO

VALMIUSJÄRJESTÖT

SF-CARAVAN SUKELTAJALIITTO

Suomen Johanniittain apu ry
Johanniterhjälpen i Finland rf

SUOMEN
JOHANNIITTAIN APU

SUOMEN 
MERIPELASTUSSEURA

SUOMEN 
METSÄSTÄJÄLIITTO

SUOMEN
MIELENTERVEYSSEURA

SUOMEN
PARTIOLAISET

SUOMEN PELASTUSALAN
KESKUSJÄRJESTÖ

SUOMEN 
PELASTUSKOIRALIITTO

SUOMEN 
TIEPALVELUMIESLIITTO

SUOMEN TYÖVÄEN
URHEILULIITTO TUL

SUOMEN UIMAOPETUS- JA 
HENGENPELASTUSLIITTO

NAISTEN
VALMIUSLIITTO

NADA-SUOMI / FINLAND PALISKUNTAIN YHDISTYS

SUOMEN 
LÄÄKÄRILIITTO

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA

SUOMEN AMMATTILIITTOJEN
KESKUSJÄRJESTÖ

NAISJÄRJESTÖJEN 
KESKUSLIITTO

ELINKEINOELÄMÄN
KESKUSLIITTO EK

TYÖTURVALLISUUSKESKUS

SUOMEN KUNTALIITTO

TAPIO

SUOMEN HUMANITAARISEN 
OIKEUDEN SEURA

TOIMINTAA TUKEVAT  JÄRJESTÖT

KOKKOLA
KANNUS

TOHOLAMPI

LESTIJÄRVI

PERHO

VIMPELI

ALAJÄRVI

SOINI

KYYJÄRVI
KIVIJÄRVI

KINNULA
PIHTIPUDAS

VIITASAARI

KANNONKOSKI
KARSTULA

SAARIJÄRVI
ÄÄNEKOSKI

UURAINEN
LAUKAA

HANKASALMI

TOIVAKKA

MUURAME

JYVÄSKYLÄ
PETÄJÄVESI

JÄMSÄ

KUHMOINEN

LUHANKA
JOUTSA

KONNEVESI

KUORTANE
ILMAJOKI

VÖYRI

KURIKKA

KAUHAJOKI

ISOJOKI

NÄRPIÖ

KORSNÄS
MAALAHTI

MUSTASAARI

LAIHIA

VAASA
VAASA

KRISTIINANKAUPUNKI

TEUVA

KARIJOKI
KASKINEN

ALAVUS

SEINÄJOKI

KEURUU

MULTIA
ÄHTÄRI

LAPPAJÄRVI

EVIJÄRVI

LAPUA

HALSUA
VETELI

KAUSTINEN

KRUUNUPYY

PEDERSÖRE

UUSIKAARLEPYY

LUOTO
PIETARSAARI

ISOKYRÖ

KAUHAVA

SPR Länsi-Suomen piirin koordinoiman 
Vapepan toiminta-alue on jaettu 
paikallistoimikunta-alueiksi. 
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TAPAHTUMAKALENTERI 2019
KOULUTUS/TAPAHTUMA                AIKA             PAIKKA

ELOKUU

19.8.

20.8.

21.8.

26.8.

26.8.

27.8.

27.8.

28.8.

29.8.

29.8.

30.8.

31.8.

31.8.

vko 35

SYYSKUU

1.9.

2.9.

2.9.

Nälkäpäiväkoulutus

Nälkäpäiväkoulutus

Nälkäpäiväkoulutus

Alueellinen valmius - Vapepan paikallistoimi-

kunnat, Saarijärvi-Viitasaari

Ystävätoiminnan peruskurssi

Alueellinen valmius - Vapepan paikallistoimi-

kunnat, Ääneseutu

Ensiapuryhmien Alue Tour 

Alueellinen valmius - Vapepan paikallistoimi-

kunnat, Jyvässeutu

Alueellinen valmius - Vapepan paikallistoimi-

kunnat, Jämsä-Keuruu

Ensiapuryhmien Alue Tour 

Ensiapuryhmien Alue Tour 

Ystävätoiminnan jatkokurssi

Alueellinen valmius - Vapepa paikallistoimi-

kunnat, Suomenselkä

Järjestötiedote Tässä ja Nyt 3/2019 ilmestyy

Alueellinen valmius - Vapepan paikallistoimi-

kunnat, Lakeus-Ilkkujat

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Digikummi- ja digimestarikoulutus

HILLA 2019 - kurssit ja harjoitus: harjoituk-

sen johto sekä huoltokurssi, muonituskurssi, 

koiraetsintäkurssi, lentoetsijän perehdyt-

tämiskurssi naisille, etsintäkurssi, johtopaik-

kakurssi, järjestyksenvalvojan kertauskurssi, 

Seinäjoki

Kannus

Jyväskylä

Viitasaari

Kauhava

Äänekoski

Toholampi

Jyväskylä

Keuruu

Seinäjoki

Jyväskylä

Ilmajoki

Töysä, Tuuri

Seinäjoki

Kokkola

Seinäjoki
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TAPAHTUMAKALENTERI 2019

6.-8.9.

7.9.

10.9.

10.9.

10.-19.9.

11.9.

12.-13.9.

13.9.

13.9.

14.9.

14.9.

14.9.

14.9.

14.-15.9.

14.-15.9.

14.-15.9.

14.-15.9.

14.-15.9.

14.-15.9.

15.9.

15.9.

16.9.

19.9.

maastoensiapukurssi, viestikurssi, valmiushar-

joitus

SPR:n valtakunnnallinen ystävävälittäjien ta-

paaminen

Alueellinen valmius - Vapepan paikallistoimi-

kunnat, Suupohja

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Täyttä Elämää Eläkkeellä

Alueellinen valmius - Vapepan paikallistoimi-

kunnat, Kokkola-Perhonjokilaakso

Omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoisten 

kutsuseminaari

Alueellinen valmius - Vapepan paikallistoimi-

kunnat Härmänmaa-Järviseutu

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ystävätoiminnan jatkokurssi

Ystävävälittäjäkoulutus

Ystävätoiminnan jatkokurssi

Radioamatöörikurssi (perusteet), HELA19

Etsinnän peruskurssi, HELA19

Viestitukikurssi, HELA19

Etsinnän maastojohtajakurssi, HELA19

Johtoryhmäkoulutus, HELA19

Etsinnän maastojohtajakurssi, HELA19

SPKL:n Pelastuskoiraohjaajan perustaidot ja 

apuohjaajakoulutus, HELA19

Etsinätäharjoitus, HELA19

Ansiomerkkien haku päättyy

Digikummi- ja digimestarikoulutus

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Tikkakoski

Helsinki

Kauhajoki

Vaasa

Saarijärvi

Kokkola

Pori

Kauhava

Jyväskylä

Jyväskylä

Äänekoski

Vaasa

Kauhava

Kauhava

Kauhava

Kauhava

Kauhava

Kauhava

Kauhava

Kauhava

Jyväskylä

Kinnula

KOULUTUS/TAPAHTUMA                AIKA             PAIKKA
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TAPAHTUMAKALENTERI 2019

21.9.

21.9.

26.9.

26.-28.9.

29.9.

LOKAKUU

1.10.

1.10.

2.10.

3.10.

4.10.

4.-6.10.

5.10.

5.10.

5.10.

5.10.

8.10.

8.10.

9.10.

10.10.

12.-13.10.

17.10.

23.10.

23.10.

23.10.

24.10.

25.-27.10.

26.10.

Ystävätoiminnan jatkokurssi

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 1.

Pimeäetsintäharjoitus

Nälkäpäivä 2019

Etsinnän peruskurssi

Ystävätoiminnan alueilta

Järjestötiedotteen Tässä ja Nyt 4/2019 ai-

neisto piiriin

Ystävätoiminnan alueilta

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ea-3 (osa1)

Ystävätoiminnan jatkokurssi

Ystävävälittäjien koulutuspäivä

Piirin hallituksen kokous

Etsinnän peruskurssi

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ystävätoiminnan alueilta

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Vie vanhus ulos - iäkkäiden ulkoilupäivä

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 3.

Asunnottomien yö

Ulkoiluystävätoiminnan kurssi

Keski-Suomen maakuntatoimikunnan kokous

Rinnepäivystys peruskurssi, osa 1.

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ea-3 (osa2)

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Kokkola

Jyväskylä

Ääneseutu

Pihlajavesi

Vimpeli

Kannonkoski

Alavus

Jyväskylä

Ähtäri / Honkiniemi

Jyväskylä

Töysä, Tuuri

Seinäjoki

Laihia

Kokkola

Keuruu

Saarijärvi

Jyväskylä

Saarijärvi

Jyväskylä

Jyväskylä

Kokkola

Ähtäri / Honkiniemi

Soini

KOULUTUS/TAPAHTUMA                AIKA             PAIKKA
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TAPAHTUMAKALENTERI 2019

26.10.

29.10.

30.10.

31,10.

31.10.

MARRASKUU

vko 45

3.11.

4.11.

8.11.

9.11.

9.11.

16.11.

16.-17.11.

21.11.-24.12.

23.11.

26.-27.11.

30.11.

30.11.-1.12.

30.11.-1.12.

JOULUKUU

3.12.

10.12.

14.-15.12.

SPR:n valtakunnallinen valmiusharjoitus 

PISARA

Ystävätoiminnan alueilta

Ystävätoiminnan alueilta

Ystävätoiminnan alueilta

Ansiomitalien haku päättyy

Järjestötiedote Tässä ja Nyt 4/2019 ilmestyy

Etsinnän peruskurssi

Ystävätoiminnan alueilta

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ystävätoiminnan jatkokurssi

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 1.

Pohjanmaan maakuntatoimikunnan kokous

Ensiapuryhmien harjoituskurssi

Hyvä joulumieli keräys ja kampanja

Piirin järjestöpäivät

Omaishoitajien hyvinvointipäivät

Piirin hallituksen kokous

RJ-koulutusviikonloppu

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 3.

Ystävävälittäjien ja ystävätoiminnan vastuu-

vapaaehtoisten alueelliset jouluglögit 

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Rinnepäivystys peruskurssi, osa 3.

Länsi-Suomen piiri

Pietarsaari

Kannus

Kauhajoki

Kaustinen

Laukaa, Peurunka

Jyväskylä

Jyväskylä

Seinäjoki

Seinäjoki

Ähtäri / Honkiniemi

Laukaa, Peurunka

Jyväskylä

Ähtäri / Honkiniemi

Seinäjoki

Jyväskylä

Kokkola

Jyväskylä

KOULUTUS/TAPAHTUMA                AIKA             PAIKKA




