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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: Laura Takatalo, 020 701 2247, laura.takatalo@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus:   Taitto:

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

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

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

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. 
Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Hyvää joulumieltä 20 vuotta Merkittävä juhlavuosi alkaa pian

Tärkeä ja koskettava sanoma sekä yhdessä te-
keminen ovat olleet olennaisia tekijöitä Hyvä 
joulumieli -keräysten onnistumisessa. Vähäva-
raisten lapsiperheiden tilanne on ollut keskiös-
sä alusta asti. Viesti on saanut erityisesti yri-
tykset mukaan lahjoittamaan ja varmistamaan 
hyvän joulumielen paitsi tuhansille perheille 
myös omille asiakkailleen ja työntekijöilleen. 

Kun keräys toteutettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1997, jaettiin 2 000 ruokalahjakorttia. 
Tänä vuonna jaetaan huimat 30 000 lahjakort-
tia, ja tavoitteena on kerätä 2,1 miljoonaa eu-
roa! Tämä on mahdollista ainoastaan saumat-
tomalla yhteistyöllä ihan joka tasolla.

Suomen Punainen Risti, Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto ja Yleisradio ovat onnistuneet 
luomaan yhdessä keräyksen, joka tunnetaan, 
joka näkyy ja jolla on vaikuttavuutta. Itse lah-
jakortin voi lunastaa niin Keskon, S-ryhmän 
kuin Lidlinkin liikkeissä. 

Kuntien sosiaalitoimi ja seurakunnat ovat apu-
na perheiden etsimisessä, mutta ilman järjes-
töjen sitoutuneita vapaaehtoisia ei lahjakort-
teja saataisi perille oikeille perheille oikeaan 
aikaan kaikkialla Suomessa. Kiitos kaikille vuo-
sien varrella mukana olleille!

Jatketaan hyvää työtä ja annetaan joulumielen 
lämmittää mieltämme myös tulevana jouluna.

Anna Laurinsilta
Varainhankintapäällikkö

Suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta. Sama-
na vuonna Suomen Punainen Risti täyttää 140 
vuotta. Järjestömme oli parhaassa keski-iäs-
sään, kun Suomi itsenäistyi ja se oli mukana ra-
kentamassa yhtenäistä Suomea itsenäisyyden 
ensimmäisinä vaikeina vuosina. Sen jälkeen 
olemme kyenneet vastaamaan yhteiskunnan 
tarpeisiin vuosikymmen toisen perään. 

Punaisen Ristin ja Suomen tiet ovat kohdan-
neet usein juuri silloin, kun avun tarve on ol-
lut suurimmillaan. Harvat enää muistavat, että 
olemme järjestäneet ystävätoimintaa jo 50-lu-
vun lopulta lähtien. Veripalvelutoiminta muut-
ti järjestön koko Suomen kattavaksi kansalais-
järjestöksi jo 40-luvulla. Ensimmäinen Suomen 
Punaisen Ristin kenttäsairaala vei ensimmäi-
set suomalaiset avustustyöntekijät maailmal-
le jo kahden kuukauden päästä perustamises-
ta ja nykyään avustustyöntekijämme tunnetaan 
kaikkialla maailmassa. 

Historia osoittaa, että olemme aina vastanneet 
yhteiskunnan tarpeisiin. Näin teemme myös tu-
levaisuudessa. Vuoden aikana kutsumme kaikki 
osastot mukaan antamaan 100-vuotiaalle Suo-
melle arvokkaan lahjan. Lahjamme Suomelle on 
kouluttaa vuoden aikana tuhansia uusia aut-
tajia, kaikkialle Suomeen. Tulevaisuuden Suo-
messa ihmiset ovat yhdessä auttamassa avun 
tarpeessa olevia, pidetään me huoli siitä, että 
tulevaisuuden Suomi on turvallinen. 

Ilpo Kiiskinen 
Viestintäjohtaja



3

PILKETTÄ SILMÄKULMAAN!

PÄÄKIRJOITUS 2.11.2016

Lämmin kiitos osastoille ja vapaaehtoisille hie-
nosti hoidetusta nälkäpäiväkeräyksestä. Kerä-
yksessä vallitsi hyvä positiivinen ilmapiiri niin 
kerääjien kuin lahjoittajienkin keskuudessa. 
Nälkäpäivä on upea tilaisuus kohdata hyvän 
asian nimissä. Samalla voimme kuulla ihmis-
ten mielipiteitä järjestömme tilasta ja veto-
voimaisuudesta. Palaute kansalaisilta on ollut 
myönteinen, vaikka hieman pelkäsimme toi-
senlaisiakin mielipiteitä. Vastaanottotoiminta 
ei välttämättä ole herättänyt kaikissa kansalai-
sissa myönteisiä intohimoja ja jostain kumman 
syystä Punainen Risti on saanut kantaa synti-
säkin roolia - aivan turhaan. Olemme hoitaneet 
valmiusorganisaatiolle annetun tehtävän erin-
omaisella tavalla. On hieno asia, että meillä on 
näin upeasti toimiva organisaatio, jonka val-
mius toimia erilaisissa tilanteissa on vertaansa 
vailla. Valmius syntyy osaavista vapaaehtoisista 
osastoissa sekä palkatusta henkilökunnasta. 
 
Nälkäpäiväkeräyksellä testaamme valmiuttam-
me vuosittain. Vaikka keräyksen lopputulos ei 
olekaan vielä selvillä, näyttää siltä, että viime 
vuoden tulos jää tänä syksynä saavuttamatta. 
Ei masennuta tästä, vaan hoidetaan ensi vuon-
na valmistautuminen kenties vielä paremmin 
sekä kiinnitetään erityistä huomiota kerääjien 
määrän kasvattamiseen. Rahan vastaanottaji-
en määrä kasvattaminen tuo välittömän kasvun 
lopputulemaan. Nälkäpäiväkeräys on iloinen 
asia; iloinen ja hymyilevä kerääjä tuo rahan an-
tajalle ilon ja hyvän mielen.

 Valmiutta testattiin hetki sitten Äkkilähtö -val-
miusharjoituksella. Kiitos kaikille mukana olleil-
le osastoille. Harjoituksen kohteena olivat eri-
tyisesti koululaiset ja nuoret. Tämän tyyppiset 
harjoitukset ovat varmasti tarpeen valmiuden 
ylläpitämiseksi osastoissa sekä kansalaisten 
huomioon kiinnittämiseksi omaehtoisen valmi-
uden ylläpitämiseksi.
 
Syksy on syyskokousten aikaa, kokouksis-
sa tehdään osastojen luottamustehtäviin hen-
kilövalintoja sekä linjataan seuraavaa vuotta 
toimintasuunnitelman ja talousarvion puit-
teissa. Rohkaiskaa ihmisiä mukaan hallitus-
työskentelyyn ja luvatkaa kouluttaa uudet toi-
mijat tehtäviinsä. Piiritoimisto tulee mukaan 
näihin talkoisiin! Pyytäkää rohkeasti piiritoimis-
ton henkilökuntaa mukaan kokouksiin. Osaston 
luottamushenkilöllä pitää olla pilkettä silmäkul-
massa sekä hurttia huumoria, joka auttaa teh-
tävistä selviytymiseen. 
 

Nähdään syksyn kokouksissa!

 
Ystävällisin terveisin

Pekka Annala
Toiminnanjohtaja
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Ensi vuonna saa muistella ihan luvan kans-
sa järjestön työtä 140 vuoden varrelta. Esi-
merkiksi elvyttämisen tavat ovat vuosikym-
menten aikana olleet monet. 

Kymin piirin järjestämässä ensiapukurssien 
opettajien valmennustilaisuudessa 1953 har-
joiteltiin niin kutsuttua Even keinua. Oppia oli-
vat hakemassa muun muassa monet lähiseu-
dun tehtaiden terveyssisaret.

Englantilaisen lääkärin, Frank Even, kehittä-
mässä keinutusmenetelmässä elvytettävä si-
dottiin käsistään ja jaloistaan levyyn, jota kei-
nutettiin voimakkaasti edestakaisin vähintään 
90 asteen kulmaan.

Eve kehitti menetelmänsä 1930-luvun alussa 
hengenpelastustarkoitukseen rannoille. Keinu-
tettaessa paine palleaan sai ilman virtaamaan 
keuhkoihin. Valitettavasti pää alaspäin ollessa 
myös vesi saattoi mennä vatsasta keuhkoihin.
Holger Nielsenin menetelmä korvasi keinut-
tamisen suositeltavana elvytyskeinona melko 
nopeasti, mutta Even keinu säilyi sen rinnalla 
vielä vuosia. 

Suomen Punainen Risti täyttää ensi vuon-
na 140 vuotta ja haluaa antaa lahjaksi 
100-vuotiaalle Suomelle elintärkeän lah-
jan: koulutamme yhdessä Suomelle tuhan-
sia uusia auttajia. Tule osastosi kanssa lah-
jatalkoisiin!

Juhlavuoden tavoitteena on, että lähes kaik-
ki 500 osastoa osallistuvat ensiapukurssien 
tai lyhyempien auttajakurssien järjestämiseen 
omalla alueellaan tai yhteistyössä naapuri-
osastojen kanssa. Tietoa kurssien sisällöstä ja 
toteutuksesta tulee lisää myöhemmin. 

Juhlavuonnakin haluamme korostaa vapaaeh-
toistemme joukkoa. He ovat auttamistyömme 
perusta, jotka sitovat järjestön toiminnan yh-
teisöihin kiinni. Itsenäisyyden juhlavuosi tarjo-
aa hienon mahdollisuuden vahvistaa auttamis-
halua ja -taitoja ja nostaa esille keskustelun 
siitä, millaisiin haasteisiin järjestömme on jat-
kossa vastattava.

Muistatko Even keinu?

JUHLAVUOSI PUNAISESSA RISTISSÄ

Even keinun saattoi rakentaa mistä tahansa, vaikkapa 
ovesta ja tuoleista, kuten Kymen piirin koulutuksessa 
1953.
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Vuonna 1957 jäsenlehdessä suositeltiin: ”Teko-
hengityksen antamisessa on ensiarvoista, et-
tä se aletaan heti, jolloin Holger Nielsen -me-
netelmä on paras jokapaikan menetelmä. Jos 
Even keinu on paikalla, siirretään potilas siihen, 
mutta sidottaessa häntä keinuun on tekohen-
gityksen antamista koko ajan jatkettava”.  

Suusta suuhun -menetelmää esiteltiin jäsen-
lehdessä tehokkaimpana elvytystapana ke-
väällä 1960. Enää ei puhuttu Even keinusta.

Suomessa asuu maailman auttamistaitoisin kansa

Juhlavuosi näkyy osastojen auttajakurssien an-
siosta kaikkialla Suomessa, juuri siihen aikaan 
ja sille yleisölle kuin se osastolle parhaiten so-
pii. Erinomainen aika tapahtumien järjestä-
miselle on Punaisen Ristin viikko 8.–14.5. 
Valtakunnallista näkyvyyttä saamme yleiskoko-
uksessa ja juuri sitä ennen järjestettävässä ta-
pahtumassa 6.–11.6. Helsingin Kansalaistorilla. 

Pienimpiäkään lahjatalkoissa ei unohdeta, sillä 
alle kouluikäiset pääsevät tutustumaan autta-
misen maailmaan Nallesairaalassa, missä hoi-
detaan ja paikataan pehmot kuntoon yhdes-
sä kansainvälisen avustustyön ammattilaisten 
kanssa. Sairaala suunnitellaan lasten kanssa ja 
se rakennetaan yleiskokouksen aikaan Helsin-
gissä. Osastot voivat järjestää Nallesairaalan 
jatkossa myös itse.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen,  
p. 020 701 2015
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 25.11.–24.12.2016

Hyvä Joulumieli juhlii pyöreitä vuosia
Nuoren aikuisen ikään ehtinyt Hyvä Joulumieli 
tähtää huipputulokseen. Tavoitteena on kerä-
tä ennätykselliset 2,1 miljoonaa euroa ja jakaa 
30 000 kappaletta 70 euron arvoisia lahjakort-
teja vähävaraisille lapsiperheille. Edellisvuosi-
en tavoin keräyksen järjestävät MLL ja Punai-
nen Risti yhdessä Ylen Aamu-tv:n, Yle Radio 
Suomen ja Radio Vegan kanssa. Keräyksen 
kaupallisina partnereina ovat K-ruokakaupat, 
S-ryhmä ja Lidl. Keräys käynnistyy näyttävillä 
avajaisilla Helsingin päärautatieasemalla per-
jantaina 25.11. Tänä vuonna avajaisissa esiin-
tyy Erin. Ylen Aamu-tv tekee paikan päältä 
suoraa lähetystä ja kertoo keräyksestä päivit-
täin aina 23.12.2016 saakka. Keräystulos uuti-
soidaan valtakunnallisesti jouluaattona. 

Lahjakortit perheille ennen juhlapyhiä
Hyvä Joulumieli -kortit toimitetaan piireihin vii-
kolla 44 ja piireistä osastoille viikoilla 46–47. 
Punainen Risti ja MLL valitsevat apua tarvitse-
vat perheet yhteistyössä muun muassa dia-
koniatyön, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kans-
sa. On tärkeää muistaa, että lahjakortti on lahja 
eikä sitä voi hakea. Osastojen ja yhteistyö-
kumppaneiden kannattaa jakaa lahjakortit per-
heille hyvissä ajoin. Näin perheelle jää aikaa 
käyttää rahat ruokaostoksiin ennen juhlapyhiä 
eikä synny pahaa mieltä, mikäli perhe on toi-
sella paikkakunnalla joulun vietossa ja kortti jää 
käyttämättä. Lisäksi on hyvä tarkastaa, että jo-
kaisessa kortissa on lahjan saajan nimi. Lahja-
kortti on voimassa 7.–24.12.2016.

Tee keräystä näkyväksi
Köyhien lapsiperheiden määrä Suomessa ei 
ole vähenemässä. Tällä hetkellä joka 10. lap-
si elää pienituloisessa perheessä, missä toi-

meentulohuolet vaikuttavat kaikkien perheen-
jäsenten mielialaan. Hyvä Joulumieli -keräys 
on vaikuttamiskampanja ja sen avulla voim-
me levittää tietoa lapsiperheiden köyhyydes-
tä. Näppärä keino on esimerkiksi jakaa Hyvä 
Joulumieli -keräyksen Facebook-päivityksiä ja 
osallistua keskusteluun sosiaalisessa medias-
sa. Upouusilla nettisivuilla on kootusti tietoa 
keräyksestä ja sen edistymisestä unohtamatta 
kuitenkaan kiinnostavia artikkeleja muun mu-
assa lahjakorttien saaneista. 

Tärkeää muistettavaa:
• Hyvä Joulumieli -nettisivut: www.hyvajou-

lumieli.fi, www.julisinnet.fi
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys
• Twitter: #hyvajoulumieli ja Instagram:  

@hyvajoulumieli  
• Perustiedot keräyksestä: www.punainen-

risti.fi/hyva-joulumieli
• RedNet: www.punainenristi.fi/hyva-joulu-

mieli.
• Lisätietoja piiritoimistosta ja osoitteesta 

joulumieli@punainenristi.fi 

Keräystavat: 
• Keräystili: FI17 1596 3000 2020 20. Kirjoi-

ta viestikenttään ”HJM”
• Lahjoituspuhelin: 0600-16555 (10,01 €/

puhelu + pvm/mpm)
• Tekstiviestilahjoitus: lähetä tekstiviesti HJM 

numeroon 16499 (10 €).

Rahankeräysluvan saajat: Suomen Punainen 
Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Rahankeräyslupa: Poliisihallituksen lupa 
nro POL-2015-12549/5.2.2016. Keräysaika 
5.2.2016-31.12.2020 koko maassa lukuun ot-
tamatta Ahvenanmaata. Ålands landskapsre-
gering, lupa nro ÅLR 2015/11944/22.12.2015. 
Vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen 
Suomessa.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 020 701 2199  

Tiedottaja Mari Mäkinen, p. 020 701 2223 

Hyödynnä aineistopankkia ja ota käyttöön oheinen sekä 
muut uudet Hyvä Joulumieli -kuvat keräyksestä kertoessasi. 
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 

Yleiskokoukseen enää puoli vuotta

Muistathan: Punaisen Ristin väki kokoon-
tuu yleiskokoukseen päättämään, mihin 
suuntaan kehitämme järjestöämme. Samal-
la päätetään uusista säännöistä ja valitaan 
uusi luottamusjohto. Viihdykkeitä ei tieten-
kään unohdeta. Kokous järjestetään 10.–
11.6.2017 Finlandia-talossa Helsingissä.

Kansalaistorilla tavataan!
Punainen Risti näkyy ja kuuluu lähes koko vii-
kon ajan Finlandia-talon naapurissa oleval-
la Kansalaistorilla. Helsingin ja Uudenmaan 
piirimme kunnianhimoisena tavoitteena on 
saada tori täyteen väkeä ja sitä kautta huo-
mattava määrä uusia vapaaehtoisia ja sanan-
saattajia. 

Tärkeitä päivämääriä:
• Osastojen edustajien määrä vahvistetaan 

31.12.2016
• Postitus osastoille ja piireille 2.–3.2.2017: 

virallinen ilmoitus kokouksesta, ohjeet il-

moittautumiseen sekä toimintalinjauksen 
ja uusien sääntöjen ensimmäiset versiot.

• Ilmoittautuminen kokoukseen: 3.2.–
28.4.2017

• Toinen postitus osastoille ja piireille 10.–
12.5.2017: kokouskutsu, toimintalinjaus 
ja sääntöehdotus, aloitteet sekä ehdotus 
luottamushenkilöiksi. Lisäksi: kokouksen 
esite ja muuta tarpeellista.

Seuraa valmisteluja Rednetissä: rednet.punai-
nenristi.fi/yleiskokous2017. Siellä näet, mi-
ten uuden toimintalinjauksemme eli strategi-
an (2018–2020) valmistelu etenee.  Sääntöjen 
uudistuksesta saat tietoa täältä: rednet.punai-
nenristi.fi/saantouudistus.

Edellinen yleiskokous pidettiin Turussa vuonna 
2014. Katso lisää: punainenristi.fi/ajankohtais-
ta/yleiskokous  

Lisätietoja: Piiritoimistot, RedNet

Ju
ssi V

ierim
aa

Edellisen yleiskokouksen aikana Punainen Risti esitteli toimintaansa Iloa auttamisesta -yleisötapahtumassa Forum Mari-
numilla Aurajoen rannalla Turussa. Nina Rossi (vas.) ja Ronja pääsivät harjoittelemaan ensiaputaitoja nukkesairaalassa, 
joka perustetaan suosionsa vuoksi myös tulevan yleiskokouksen ajaksi Kansalaistorille. 
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 

Varaa majoitus yleiskokouksen ajaksi
Helsingin yleiskokoukseen osallistuville on va-
rattu hotellihuoneita Original Sokos Hotel Pre-
sidentistä ja Radisson Blu Royalista. Lisäksi 
erityisesti nuorisojäsenille on tehty majoitus-
kiintiö Hostel Domus Academicasta. Jos tiedät 
osallistuvasi yleiskokoukseen, voit tehdä huo-
nevarauksen jo nyt, vaikka varsinainen yleis-
kokousilmoittautuminen alkaa vasta vuoden 
vaihteen jälkeen. 

Hotelli Presidentin ja Radisson Blu Royalin hin-
nat on porrastettu siten, että hinnat ovat voi-
massa 11.3.2017 saakka. Sen jälkeen hinnat 
nousevat 10 €/huone. Varaukset on tehty pe-
su 9.–11.6.2017. Nettivarauksella molemmista 
hotelleista voi varata maksimissaan neljä huo-
netta kerralla. Isomman määrän voi tarvittaessa 
varata soittamalla alla mainittuihin numeroihin.

Suomen Punainen Risti järjestää seuraavan 
yleiskokouksen 10.–11.6.2017 Finlandia- 
talossa Helsingissä.

Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mukaan ”halli-
tuksen on ilmoitettava varsinaisen yleiskokouksen 
ajankohta ja paikka viimeistään neljä kuukautta en-
nen kokousta”. 

Yleiskokouksessa jokaisella osastolla on yksi ääni-
valtainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä koh-
den. Edustajien määrä perustuu edellisen vuoden 
henkilöjäsenten määrään. Lisäksi jokaisella piirillä on 
yksi piirihallituksen valitsema äänivaltainen edustaja, 
joka on yleiskokouksen vaalitoimikunnan jäsen.

Yleiskokoukseen valmistauduttaessa on otettava 
huomioon seuraavat asetuksen määräämät asiat:

KUTSU YLEISKOKOUKSEEN

Hotellit, hinnat ja varauskoodit:

• Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet tulee jät-
tää hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta 
ennen kokousta eli 13.4.2017 mennessä. 

• Ehdokkaiden esittämisaika vaalitoimikunnalle 
päättyy 28.4.2017. 

• Hallitus lähettää käsiteltävät asiat sisältävän 
kokouskutsun viimeistään kuukautta ennen 
kokousta. 

• Kaikki käsiteltävät asiat postitetaan osastoille 
ja piireille 12.5.2017.

Osallistumismaksu kokoukseen on 40 euroa. Illal-
liskortti maksaa 50 euroa.

Tervetuloa vaikuttamaan!

Suomen Punainen Risti
Hallitus

Hotelli ja huonehinnat

Original Sokos Hotel Presidentti 
www.sokoshotels.fi
2hh (erilliset vuoteet) 110 €/huone/vrk
2hh (parivuode) 95 €/huone/vrk
3hh (erilliset vuoteet) 130 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 608

Radisson Blu Royal
www.radissonblu.fi
2hh (erilliset vuoteet)120 €/huone/vrk
Yhden hengen käytössä 105 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 701 

Hostel Domus Academica
www.hostelacademica.fi
(Hostel.Academica@hyy.fi)
1 hengen huone 50 €/huone/vrk
2 hengen huone 62 €/huone/vrk
3 hengen huone 85 €/huone/vrk 
Puhelin: +358 (0)9 1311 4334

Aamiaisen hinta hostellissa on 7,50 €

Varaustunnus internetissä

BSUO170609

SPR

SPR

Varaustunnus puhelimitse

SPR

SPR

SPR
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JOULUKALENTERIT, KORTIT JA LAHJAT 

Kalenteri virittää joulun odotukseen
Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen 
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalente-
reita on kaksi, kuvittajina Raimo Partanen ja 
Martta Wendelin. Kalentereita on lähetetty 
135 000 kotiin. Kalenterin suositushinta on 
7,90 euroa, ja sen voi ostaa myös verkkokau-
pasta punaisenristinkauppa.fi tai myynti@pu-
nainenristi.fi.

Punainen Risti ja Yle Fem ovat yhteistyössä 
tehneet BUU-klubben-kalenterin myös  
tänä vuonna. Kalenterin voi tilata Yleltä 
yleshop.yle.fi.

Avun maailmassa lisää joulukortteja ja -lahjoja. Lehti ilmestyy 9.11.

Runsas 
valikoima 
perinteisiä 
joulukortteja

Tuulilasisuoja

Tilaukset Kirjaudu osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi. 
Jos tarvitset apua, ota yhteyttä myynti@punainenristi.fi, 020 701 2211.

Lasitontut

Aineettomat lahjat ovat uudistuneet  
Merkkiteko on muuttunut ja se kulkee nyt 
Vaikuttava lahja -nimellä. Valitsemalla Vaikut-
tavan lahjan annat konkreettista apua vai-
keassa tilanteessa olevalle. Samalla osoitat 
lahjasi saajalle, että välität ja haluat auttaa. 
Vaikuttavia lahjoja ovat muun muassa: 

Puuroa koko kylälle 10 euroa 
Tämän lahjan avulla Punainen 
Risti voi viedä 30 kiloa vehnä- 
ja maissijauhoja sinne, missä 
ei ole riittävästi ruokaa. Lahjoi-
tuksen avulla koko kylän asuk-
kaat saavat puuroaterian.  

Ystävä yksinäiselle 25 euroa 
Tämä lahja muuttaa yksinäisen 
ihmisen arjen. Lahjan avulla yk-
sinäinen Suomessa saa vapaa-
ehtoisesta ystävästä seuraa, 
turvaa ja viestin, jonka jokainen 
meistä haluaa kuulla: sinusta 
välitetään.

Tilaukset ja lisätiedot: punaisenristinkauppa.fi
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VAIN ELÄMÄÄ JA RASKASTA JOULUA

Raskasta joulua -kiertue 
tuo apua nuorille

Vain elämää Goes Punainen 
Risti tulee taas!

Kiitos osallistumisesta Nälkäpäivään!

Punainen Risti ja Raskasta joulua -kiertue yh-
distävät tänä talvena voimansa auttaakseen 
nuoria. Jo 12. kerran järjestettävällä konsert-
tikiertueella on mukana Suomen kirkkaimmat 
rock- ja metallitähdet. Osa kiertueen lipputu-
loista ohjataan Punaisen Ristin Nuorten turva-
talojen toimintaan. 

Konserttikiertue alkaa 12.11.2016 Baltic Prin-
cess -laivalta ja päättyy 18.12.2016 Porin Pro-
menadi-saliin. 

Tarkka kiertueaikataulu: raskastajoulua.fi

Punaisen Ristin kotimaan toiminta on hienos-
ti esillä joulukuussa, kun Vain elämää -täh-
det tutustuvat Punaiseen Ristiin. Vain elämää 
-erikoisjaksossa tutustutaan kuuteen eri toi-
mintamuotoon ja haastetaan katsojia lahjoit-
tamaan kotimaan toimintaan ja tulemaan va-
paaehtoiseksi. 

Toni Wirtanen tutustuu Kontti-toimintaan, 
Mikko Kuustonen vastaanottokeskukseen, 
Anna Puu ensiapupäivystykseen ja Virve Ros-
ti lasten ensiapuopetukseen. Mikael Gabriel 
vierailee turvatalossa ja Erin Veripalvelussa. 

Yhteystiedot ajan tasalle
Aiempien vuosien kokemukset osoittavat, et-
tä lähetyksen jälkeen ihmiset ovat sankoin jou-
koin ilmoittautuneet vapaaehtoiseksi kotimaan 
toimintaan. Tämä onkin hieno mahdollisuus 
meille saada näkyvyyden lisäksi uusia vapaa-
ehtoisia! Otetaan kaikki halukkaat lämpimästi 
vastaan. Ohjelma esitetään Nelosella 2.12. klo 
20, ja uusinnat 3.12. klo 18.30 sekä 5.12. klo 
19.30. Ennen lähetyksiä kannattaa tarkistaa, 
että osaston yhteystiedot RedNetissä ja muissa 
osaston kanavissa ovat ajan tasalla.

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman, p. 020 701 2201 

Koko järjestön suurponnistus onnistui erin-
omaisesti ja Nälkäpäivän keräystulokseen voi-
daan olla erittäin tyytyväisiä. Lipaskeräys 
tuotti syyskuun lopussa tehdyn arvion mukaan 
noin 1 350 000 euroa. 

– Haluan kiittää kaikkia Nälkäpäivään anta-
mastaan ajasta ja lahjoituksista. Nälkäpäivää 
järjestävien vapaaehtoisten ja kerääjien ansi-
osta Punainen Risti voi auttaa hädänalaisia eri 
puolilla maailmaa, kiittää Punaisen Ristin va-
rainhankintajohtaja John Ekelund.

Keräyksen lopullinen tulos selviää marraskuus-
sa. Tulokseen lasketaan mukaan muut lahjoi-
tustavat, kuten tekstiviestillä, netissä ja Mobi-
lePay-mobiilisovelluksella tehdyt lahjoitukset. 
Nälkäpäivä järjestettiin 15.–17.9.2016.

Ju
ssi V

ierim
aa

Reddie ja Pikachu osallistuivat Nälkäpäivään Turussa.

Nuorten turvatalosta apua saanut Samu Ronkainen (oik.) 
kertoi Raskasta joulua –tähdille Marco Hietalalle (vas.) ja 
Erkka Korhoselle tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Leen
a Ko

skela
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Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään  
7.–13.11.2016. Viikon aikana osastot ja pii-
rit järjestävät erilaisia päihdetyön tapahtumia 
ympäri Suomen. 

Tänä vuonna valtakunnallinen viesti kohdistuu 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja ta-
voitteena on rohkaista heitä puhumaan päih-
teiden käytöstä asiakkaittensa kanssa. Pu-
naisen Ristin terveyspisteet ovat saaneet 
materiaalia puheeksi ottamisen tueksi. Val-
miuksia puheeksi ottamisen taitoon vapaaeh-
toiset saavat osallistumalla Varhaisen puuttu-
misen kursseille. 

Lue lisää Ehkäisevän päihdetyön viikosta: 
www.kysyminenkannattaa.fi

Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan pii-
rin osastojen vapaaehtoiset järjestivät viime 
vuonna kolme joulukahvilaa: Lohjalla, Espoos-
sa ja Helsingissä. Kahvilat olivat sekä järjes-
täjille että osallistujille mukava tapa olla yh-
dessä jouluna. Kaikille avoimet kahvilat eivät 
tuottaneet merkittäviä kuluja, mutta iloa sitä-
kin enemmän. 

Nyt joulukahvila-mallista halutaan tehdä  
valtakunnallinen ja mallia esiteltiin piirien  
sosiaalipalvelusuunnittelijoille Toimialapäivillä 
lokakuussa.

– Hyvien kokemusten pohjalta kannustam-
me osastoja ympäri maata järjestämään joulu-
kahviloita. Kahvila voi innostaa mukaan aivan 
uusia vapaaehtoisia ja mahdollistaa yhdes-
sä tekemisen ja auttamisen, sanoo Sosiaalisen 
hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta. 

Punaisen Ristin joulukahviloissa on yhdistet-
ty ihmisten halu ja tarve olla yhdessä. HUP:n 
kokemus osoitti, että kahviloille on selvä ti-
laus kaupungistumisen ja yksinasuvien mää-
rän kasvaessa. Joulukahvila on vahva viesti, 
että kenenkään ei tarvitse olla yksin. Kahvilat 
ovat osa HOK-Elannon tukemaa Hyvän elämän 
eväät -hanketta pääkaupunkiseudulla.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123 

Ota päihteet puheeksi

Joulukahvila-mallia ollaan  
valtakunnallistamassa

LYHYESTI

Aineistoryhmän graafinen assistentti ja Täs-
sä ja nytin pitkäaikainen taittaja Liisa Åker jäi 
eläkkeelle elokuun lopussa. Järjestötiedotteen 
taitosta vastaa jatkossa aineistoryhmän tuo-
tanto-AD Laura Takatalo.

Keskustoimiston viestintäyksikössä toimi-
va aineistoryhmä auttaa muidenkin viestintä-
aineistojen toteutuksessa sekä markkinointi-
viestinnän suunnittelussa ja konseptoinnissa. 
Aineistoryhmä on toisin sanoen järjestön oma 
markkinoinnin ja mainonnan tiimi: osallistum-
me kaikkeen aineistotuotantoon painetusta 
sähköiseen, esitteistä videoihin ja yksittäisistä 
flyereista, rintamerkeistä, ilmapalloista jne. ko-
konaisiin kampanjoihin.   

Voit tilata tarvitsemasi aineiston käyttämällä 
aineistotilauslomaketta, jonka löydät aineisto-
pankista (aineistopankki.punainenristi.fi).

Lisätietoja:
Aineistoryhmän yhteyskoordinaattori  
Merja Tummunki, p. 020 701 2200

Kaikki tarpeelliset viestinnän aineistot saa nyt 
ladattua osaston käyttöön yhdeltä luukulta, kun 
Punaisen Ristin kuvapankki yhdistettiin aineis-
topankkiin. Jos sinulla ei ole entuudestaan tun-
nuksia palveluun, rekisteröidy sen käyttäjäksi 
osoitteessa aineistopankki.punainenristi.fi.

Lisätietoja:
Informaatikko Mari Vehkalahti,  
p. 020 701 2233

Tule mukaan valtakunnalliselle KOMIA! -ensi-
apuleirille 3.–6.8.2017. Leiri järjestetään Län-
si-Suomessa ja tarkka sijainti varmistuu vuoden 
loppuun mennessä. Varaa päivä allakkaasi ja il-
moittaudu mukaan marraskuusta lähtien Red-
Netissä. 

Lisätietoja: 
Terveydenhuollon suunnittelija  
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126

Tässä ja nyt sai uuden taittajan

Kuvapankki ja aineistopankki 
samaan osoitteeseen 

KOMIA! -ensiapuleiri 
elokuussa
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LYHYESTI

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat osoit-
taneet huikaisevaa kykyä ja valmiutta vas-
taanottokeskusten perustamisessa sekä tur-
vapaikanhakijoiden auttamisessa. Valmiutta 
tarvitaan edelleen, kun myönteisen luvan saa-
neet henkilöt muuttavat uusiin kotikuntiin. 

Hyvän ja turvallisen ilmapiirin luominen on tär-
keää ja osasto voi merkittävällä tavalla tukea 
kotoutumisen alkuvaihetta. Osastojen avuk-
si on suunniteltu kotoutumistarjotin, mihin voi 
koota erilaisia toimintamuotoja, joita järjes-
töillä on kotoutumisen edistämiseksi. 

Tilaa ilmainen järjestöjen kotoutumistarjotin 
Punaisen Ristin kaupasta: www.punaisenris-
tinkauppa.fi

Lisätietoja: 
Piirien monikulttuurisuustoiminnan kehittäjät

Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö 
Johanna Matikainen, p. 020 701 2179  

Vastaanottotoiminnan suunnittelija  
Kaisa Kannuksela, p. 020 701 2039 

Yksinäisyys loppuu, kun lopetamme sen. Var-
mistetaan yhdessä, että jokainen saa ystävän-
päivänä tilaisuuden kertoa toiselle ihmiselle 
kuulumisensa. Näillä teemoilla vietämme ystä-
vänpäivää 14.2. Järjestämme Iloa ystävyydestä 
-tapahtumia ja innostamme mukaan uusia va-
paaehtoisia.

LähiTapiola on jo vuosia tukenut ystävätoimin-
taa ja antanut tukea tapahtumakuluihin (enin-
tään 150 euroa). Tukea voi hakea keskustoi-
miston kautta, kun tapahtuman ilmoittelussa 
ja materiaaleissa on LähiTapiolan logo ja ta-
pahtuma on viety tapahtumakalenteriin kaikil-
le avoimena tilaisuutena. 

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä (red-
net.punainenristi.fi/ystavanpaiva) ja lue lisää 
kampanjasta! Sivut valmistuvat vuoden vaih-
teessa.   

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  

Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201

Auta kotoutumisen  
alkuvaiheessa olevia 

Liity hyvissä ajoin ystävän- 
päivän ryhmään RedNetissä!

• Terveysohjelmien koulutuspäivät 11.–12.2.2017

Koulutuspäivät on tarkoitettu kaikille Punaisen Ristin terveysohjelmien toimijoille täyden-
nyskoulutukseksi (terveyspisteet, hiv/seksuaaliterveys, päihdetyö ja ea-ryhmät). Se sopii 
myös täsmäkoulutukseksi osastojen terveystoiminnan yhdyshenkilöille. 

Koulutuksessa kerrotaan terveysohjelmien sisällöstä, uusien toimijoiden rekrytoinnista, ai-
neistojen hyödyntämisestä ja yhteistyön toteuttamisesta muiden ohjelmien kanssa. Koulu-
tus on osa terveyden edistämisen promosisältöä.  

• Kouluttaja- ja promopäivät järjestetään viikkoa tavanomaista aikaisemmin eli 21.–
22.1.2017. Lisätietoa omasta piiritoimistosta ja RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
Vapaaehtoiskouluttajat

• Varsinais-Suomen promon yhteinen osa 4.–5.3.2017. 

• Maarianhaminassa första hjälpen promo 4.–5.2.2017.

Alustavaa tietoa vuoden 2017 koulutuksista
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UUSIEN KAHVIT

Uusien kahvit

Piirin toimialatyöntekijät lähtivät kierrokselle 
pitkin piiriä kertomaan Punaisen Ristin eri toi-
mintamuodoista ja toivottamaan uudet vapaa-
ehtoiset mukaan järjestöön. Ensimmäinen ilta 
pidettiin Jyväskylässä 12.10. ja paikalle oli saa-
punut kuusitoista uutta ja tulevaa Punaisen Ris-
tin vapaaehtoista. Mukana oli sekä toimintaan 
jo tutustuneita että aivan uusia kiinnostuneita 
ja kiinnostus vaihteli nuorisotoiminnasta ystä-
vätoimintaan ja monikulttuurisuustoiminnasta 
ensiapuryhmätoimintaan. Ilta olikin varsinaista 
toiminnan tykitystä.

Kun osallistujat olivat saaneet Jooelin pitämän 
Punaisen Ristin perusesittelyn, oli aika aloittaa 
toimintamuotojen esittäytyminen. Virve aloit-
ti ensiaputoiminnan esittelyllä. Viimeistään en-
siapu 3 –kurssin videon kohdalla kiinnostusta 
toimintamuotoa kohtaan heräsi ja Jyväskylän 
osaston ensiapuryhmä saikin uusia toimijoita. 
Ensiavun jälkeen luonnollista oli jatkaa valmi-
uden esittelyllä, kun Tave tyhjensi pankin 14 
vuoden kokemuksella siitä, mitä vapaaehtoiset 
Punaisessa Ristissä tai Vapepassa tekevät, kun 
tilanne todella on päällä. 

Ensiavun ja valmiuden jälkeen kuultiin ystävä-
toiminnasta kaikissa sen eri muodoissa. Esillä 
oli niin perinteistä ystävätoimintaa kuin esimer-

kiksi Terhokerhoja ja vankilaystävätoimintaa. 
Susanna kertoi kuinka tätä toimintaa tehdään 
tavallisen ihmisen taidoin ja siihen voi kuka ta-
hansa osallistua. Kuokkalan ja Jyväskylän tule-
vien peruskurssien mainoksia sekä Jyväskylän 
osaston miesten Kokeneet konkarit –ryhmän 
esitettä lähti osallistujien matkaan.  

Lopuksi Taija tarjoili makupaloja monikulttuu-
risuudesta. Paikalla oli myös muutamia henki-
löjä, jotka olivat jo toimineet vastaanottokes-
kuksissa vapaaehtoisina ja olivat kiinnostuneita 
myös muusta Punaisen Ristin toiminnasta. Lo-
puksi jaettiin myös esitettä tulevasta humani-
taarisen oikeuden peruskurssista sekä nuorten 
toiminnasta. Kaisa ei tällä kertaa ollut päässyt 
itse paikalle, mutta on mukana muissa illoissa, 
jotka pidetään Seinäjoella ja Vaasassa. Kurik-
kaan suunniteltu ilta jouduttiin perumaan, kos-
ka paikalle ei ollut löytänyt kuin muutama kiin-
nostunut. Heille laitettiin tietoa sähköpostissa 
ja kutsuttiin paikalle Seinäjoelle.

Illan yleistunnelma oli positiivinen ja jälleen 
saimme itsekin muistutuksen siitä miten moni-
puolista Punaisen Ristin toiminta on. 

Teksti: Jooel Niittynen.

Virve Karling esiintyi Uusien illassa Jyväskylässä.
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TERHOKERHOT

Siitä on nyt kaksi vuotta kun minut valittiin 
Pohjanmaan alueen leikkilähetiksi. Olin aiem-
minkin tehnyt alueellista työtä, innostanut ja 
käynnistänyt kerhoja, mutta nyt tuntui kuin 
olisin jonkun suuremman äärellä. Tavoitteet 
olivat korkealla – jokaiseen Suomen kuntaan 
halutiin Terhokerho. Minun alueeni, Pohjan-
maa kattoi Etelä- ja Keski-Pohjanmaan lisäksi 
myös Pohjanmaan ruotsinkielisen rannikon. 
Alue oli kuntamärältään suurin ja kielipohjal-
taan haastava. Ei minua silti pelottanut. Läh-
din valloittamaan aluetta kunta kerrallaan ja 
sillä asenteella että seison itse asian takana ja 
olen innostunut työstäni. 

Kymmenen leikkilähettiä toimitettiin maa-
kuntiin auttamaan ja innostamaan paikallisia 
MLL:n ja SPR:n toimijoita Terhokerhojen käyn-
nistämisessä. Tehtävämme oli yksinkertaisuu-
dessaan haastava, sillä kokonaan uudenlai-
sen toimintakonseptin istuttaminen jokaiselle 
paikkakunnalle ja toimijoiden siihen mukaan 
saaminen on puhdasta jalkatyötä. Kuntiin on 
mentävä, ihmisiä tavattava, vastattava väsy-
mättä toistuviin kysymyksiin ja uskottava itse 
viestiin jonka sanansaattajana toimii. 

Asia, jonka takana seisoin silloin ja seison 
vankasti edelleen, on sukupolvien kohtaami-
nen leikin kautta. Olen nähnyt matkan varrella 
hienoja kohtaamisia, kokenut riemua ikäih-
misten ja lasten yhteisestä tekemisestä sekä 
oivaltanut itse jälleen uusia asioita leikistä ja 
sukupolvien kohtaamisesta. Olen tavannut 
sadoittain MLL:n ja SPR:n sekä muiden järjes-
töjen upeita vapaaehtoisia. Olen nähnyt usei-
ta palvelutaloja ja olen vakuuttunut että sillä 
sektorilla tehdään erittäin hienoa työtä, jotta 
vanhuus olisi arvokasta. 

Terhokerhoja nyt ja aina

Kannuksen Terhokerhossa iloisia ilmeitä.

Leikki on tärkeä osa Terhokerhoa. Ilmajoella kuroteltiin 
kohti kattoa. 

Matka on kuitenkin vasta alussa. Kerhot alka-
vat olla nyt perustettu, osa on jo lopettanut 
toimintansa ja toiset vasta aloittavat. Jokai-
sessa kunnassa on tapahtunut tai tapahtuu 
kuitenkin jotain ja matka jatkuu. Terhokerhois-
ta tulee pysyvä osa MLL :n ja SPR:n toimin-
taa. Myös yhteistyön toivotaan jatkuvan niin 
valtakunnallisesti ja alueellisesti kuin myös 
paikallisesti osastojen ja yhdistysten välillä. 
Tällä hetkellä työmme keskittyy siihen, miten 
vapaaehtoisten on helpointa jatkaa toimintaa 
ja saada sille tukea. 

Suomen kulttuurirahasto on ollut aikaansa 
edellä hanketta käynnistäessään. Leikin nos-
taminen keskiöön on ollut niin hieno oivallus, 
että työn tekeminen ja asiasta puhuminen ei 
juurikaan ole tuottanut vaikeuksia. Ideologia 
on otettu hyvin vastaan. ”Terhokerhot ovat 
paikkoja, joissa lapset, eläkeläiset ja muut 
aikuiset viettävät kiireetöntä aikaa yhdessä 
leikkien.” Tämä on sisäistetty hyvin Terholais-
ten keskuudessa. mistään vaikeasta asiasta ei 
ole kyse. Leikki tekee hyvää kaikille! Leikki ei 
lopu, vaan se on vasta alussa. Leikin tärkey-
destä puhutaan yhä enemmän ja se alkaa olla 
yhä sallitumpaa myös aikuisille. Ja hyvä niin, 
sillä leikin tuomaa iloa jos jotakin tässä ajassa 
tarvitaan. 

Teksti ja kuva: Anna Granlund.
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KOKO SUOMI LEIKKII

Lystillä leikkipolulla

Jyväskylässä otettiin varaslähtö Koko Suomi 
leikkii - hankkeen Leikkipäivään kauniina syys-
sunnuntaina 18.9., kun Sukupolvien Lysti Leik-
kipolku kutsui aikamatkalle jääkaudesta nyky-
päivään sekä oman suvun juurille. Mäki-Matin 
perhepuisto sekä Harjun ympäristö tarjosi-
vat upeat - yhtä aikaa luonnonläheiset sekä 
urbaanit puitteet – erilaisille toimintapisteil-
le. Lisäksi leikkipolun varrelta löytyi leikki-ide-
oita, runoja, loruja sekä puulajien tunnistus-
tehtäviä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä 
Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston, 
Keski-Suomen Hevosjalostusliiton sekä usei-
den vapaaehtoisten ja yhteistyökumppanei-
den kanssa. 

Jääkausi-teemaisessa toimintapisteessä teh-
tiin luolamaalauksia, ratkaistiin suunnistusar-
voitusta sekä visailtiin jääkausitietämyksellä 
(paljastuipa samalla sekin, ettei Harju olekaan 
nimestään huolimatta harju). Menninkäisen 
pesässä kuultiin metsäaiheisia satuja, maistel-
tiin puolukoita sekä testattiin puujaloilla käve-
lyä, lisäksi arvioitiin perheenjäsenten korkeut-
ta mäntyinä. Aistirasti haastoi tunnistamaan 
luonnonmateriaalit pelkän tuoksun tai koske-
tuksen perusteella. Lastipyörät, keppihevosten 
maastoesterata sekä hevosenkenkien etsin-
tä maastosta tarjosivat sopivaa vipinää kir-
pakkaan syysaamuun. Askartelupajat kutsui-
vat käsillä tekijöitä käpyeläinten ja juureksilla 
korttipainannan pariin, viereisellä valokuvaus-
pisteellä sai ikuistaa itselleen hyväntuulisen 
muiston tapahtumasta. Tutut lastenlaulut Tuo-
mo Rannankarin johdolla ilahduttivat kävijöitä 
ikään ja kokoon katsomatta. 

Leikkipolku-tapahtumassa tiivistyivät kauniil-
la tavalla Koko Suomi leikkii - hankkeen ja Ter-
hokerhon johtoajatukset sukupolvien koh-
taamisesta sekä leikin ja kulttuuriperimän 
jakamisesta. Isovanhemmat tiesivät kertoa 
lapsenlapsilleen, kuinka sokerisaksia käyte-
tään, käpylehmä saadaan parhaiten pysymään 
jaloillaan ja puun vuosirenkaat lasketaan. Vas-
taavasti lapset pääsivät näyttämään vanhem-
milleen, kuinka Aikamatkaajan äkillisesti ha-
jonnut aikakone korjataan ja aarretta etsitään. 

 Ponien bongaaminen ja rapsuttaminen oli kivaa!

Lastenlaulut tuovat hymyn pienten ja isojen kasvoille

Jyväskylän osasto esitteli tapahtumassa vanhoja esinei-
tä, kahvipapujen jauhanta omin käsin myllyllä oli kävijöi-
den suosikki.
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KOKO SUOMI LEIKKII

Leikki jatkuu

Yhteiset satu-, askartelu-, leikki-, liikunta- ja 
laulutuokiot ovat myös Terhokerhoissa tärkei-
tä yhdessäolon hetkiä. Vuodesta 2014 Ter-
hokerhot ovat toimineet kaikille avoimina ja 
maksuttomina sukupolvien kohtaamispaik-
koina. Kolmen merkittävän toimijan, Suomen 
Kulttuurirahaston, Suomen Punaisen Ristin se-
kä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, yhteinen 
suurhanke on osoittanut, että näille kohtaami-
sille on aito tarve. Yli 300 Terhokerhoa ympäri 
Suomen ovat kukin omanlaisiaan, sillä kerho-
jen teemat ja lempipuuhat vaihtelevat leivon-
nasta metsäretkiin ja kaarnalaivoista rollaat-
toriviestiin. Yhteistä kaikille on kohtaamisen 
tärkeys: keskustelu, katse, kosketus, pilke sil-
mäkulmassa, aito läsnäolo. 

Leikki jatkuu myös hankkeen päätyttyä. Ter-
hokerhot ovat Punaisessa Ristissä osa moni-
muotoista ystävätoimintaa, ja syksyn 2016 ai-
kana koulutetut vapaaehtoiset leikkilähetit 
toimivat piirien, osastojen ja Terhokerhojen 
tukena. 

Leikki tekee hyvää meille kaikille!

Leikkimielisyys rikastuttaa ja ilahduttaa arjes-
sa. Voit kulkea omalla leikkipolullasi karhunkä-
velyä, hiirenhipsutusta tai salaista sipsutusta, 
tyyli on vapaa! Kokeilepa vaikka olla astumat-
ta lattialaattojen liitoskohtien päälle tai as-
tua suojatiellä vain valkoisten viivojen pääl-
le, kurkkia naapurin lapsia talon kulman takaa, 
viedä tuntemattoman postilaatikkoon hyvän 
mielen tervehdys tai sanoa mahdottoman no-
peasti: ”Istuukos käki koskaan keskellä keski-
oksaa?”. 

Tiedätkös muuten, mikä on vuoren ja laak-
son välissä? Onko koira kotona? Mitä kaptee-
ni käskee? Onko sinulla vettä kengässä tai 
osaatko tipoteerata? 

Teksti: Ritva Vallinkoski.

Kivi-paperi-sakset on hyvä syy pysähtyä leikkipolulla. 
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Vapaaehtoistoimintaa Britannian 
Punaisessa Ristissä

Taas oli se aika vuodesta, jolloin pakkaan kassini ja suuntaan Lontoon hulinaan. Sydämeni sykkii 
Lontoolle ja sen monipuoliselle tarjonnalle: loistavia teatteriesityksiä ja musikaaleja, ihanaa ruo-
kaa ja puhumattakaan ikimuistoisista kohtaamisista tuntemattomien ihmisten kanssa. Tällä 
kertaa matkaani antoi lisämausteen mahdollisuus tutustua British Red Crossin vapaaehtoistoi-
mintaan.

Tutustumiseni Britannian Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan alkoi vierailulla Wimbledonin 
paikallistoimistolla. Siellä minut vastaanotti Betty Constable ja hänen Independent Living (IL) 
Service tiiminsä. IL Service on itsenäisesti asuvien henkilöiden auttamista ja tukemista. 
Betty kertoi heidän käytännöistään vapaaehtoisten rekrytointiin, heidän kouluttamiseen sekä 
miten vapaaehtoiset tukevat itsenäisesti kotona asuvia avuntarvitsijoita. Yhtäläisyyksiä Suomen 
Punaisen Ristin ystävätoimintaan löytyi, kuten yhteiset periaatteet, mutta myös eroavuuksia. 
Näinhän se on – vapaaehtoistoiminta lähtee alueellisesta ja paikallisesta tarpeesta. Merkittä-
vimpinä eroavuuksina oli se, että IL Service tekee yhteistyötä Suur-Lontoon alueen sairaaloiden 
kanssa. Niiden kautta löytyvät avuntarvitsijat. Lisäksi vapaaehtoisten koulutus on laajempi kuin 
meillä Suomessa.

VAPAAEHTOISTOIMINTAA

Vapaaehtoisten koulutus kestää yhteensä 31 tuntia. Se koostuu e-learning modulesta, joka teh-
dään verkko-opintoina. Siinä perehdytään mm. Punaisen Ristin historiaan ja moninaiseen toimin-
taan. Verkko-opinnot on pitänyt suorittaa ennen 18 tunnin Foundation Training Programme:ä, 
joka on melko laaja peruskoulutus vapaaehtoistoimintaan. Sain upean tilaisuuden, kun pääsin 
osallistumaan tähän peruskoulutuksen ensimmäiseen koulutuspäivään. Koulutus oli hyvin osal-
listavaa ja teimmekin useita ryhmätöitä päivän aikana. Peruskoulutuksen jälkeen osallistujat käy-
vät vielä kohdennetun koulutuksen sille toiminta-alueelle (kuusi erilaista), jossa he tulevat toimi-
maan vapaaehtoisina. Tämän koulutuksen osallistujat suorittavat vielä Person Centred Care and 
Support in Independent Living –kurssin, joka antaa eväät itsenäisesti asuvan henkilön hoivaan 
ja tukemiseen. Hoivaaminen ei ole hoitotyötä vaan huolenpitoa esimerkiksi siitä, että henkilö on 
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Lähdössä Reddien kanssa Wimbledoniin, jossa meidät vastaanotti Catia Fernandes (vas.), Emma Spragg (johtaja), Betty 
Constable ja Melody Barreau.
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syönyt tai ottanut lääkkeensä; vapaaehtoinen ei jaa lääkkeitä tai muutenkaan puutu lääkityk-
seen. Huolenpito voi olla myös kohdistuvat niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin hy-
vinvointiin. Toiminta on siis hyvin samantapaista kuin Suomessa. Vapaaehtoisille on tarjolla lisä-
koulutuksia mm. Understanding Grief and Loss (Surun ja menetyksen ymmärtäminen) tai Mental 
Capacity (Henkinen/psyykkinen kapasiteetti).

VAPAAEHTOISTOIMINTAA JA LAITOSYSTÄVÄKURSSI
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Kurssimateriaalia Tulevia vapaaehtoisia
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Kun tarkastelen vapaaehtoistoimintaa Lontoon ja meidän Länsi-Suomen piirin välillä, niin mitta-
suhteet ovat todella suuret mm. asukas- ja avuntarvitsijoiden määrän suhteen tai toimintaympä-
ristön suhteen. Mutta kummassakin paikassa tehdään vapaaehtoistyötä ihmisten kanssa eikä sil-
loin mittasuhteilla ole merkitystä. Toisen ihmisen kohtaaminen on joka kerta ainutkertaista eikä 
sillä ole väliä missä maassa tai ympäristössä se tapahtuu. Tämä on varmasti yksi syy siihen miksi 
ihmiset haluavat olla mukana vapaaehtoistoiminnassa - antamassa aikaansa ja samalla tuomas-
sa iloa niin toiselle ihmiselle kuin itselleen.

Teksti: Anne Pälve
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Ensimmäinen laitosystäväkurssi 
maahanmuuttajille järjestettiin Vaasassa
Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiris-
sä järjestettiin ensimmäinen laitosystäväkurs-
si maahanmuuttajille elokuussa yhteistyössä 
Vaasan suomalaisen osaston, Vaasan aikuis-
koulutuskeskuksen (Oy EduVakk Ab) ja Kirk-
kopuistikon palvelutalon kanssa. Koulutus on 
osa opiskelijoiden suomenkielen opiskelua 
ja siihen osallistui viisi innokasta opiskelijaa, 
jotka vierailevat Kirkkopuistikon palvelutalos-
sa tämän vuoden loppuun.

Laitosystävätoiminta Kirkkopuistikon palve-
lutalossa alkoi heti koulutuksesta seuraaval-
la viikolla ja nyt kolmen kerran jälkeen koke-
mukset ovat olleet hyviä. Maahanmuuttajille 
suunnattu laitosystäväkoulutus oli Vaasan 
suomalaisen osaston pilottiprojekti, jonka va-
paaehtoisena vetäjänä toimii Raijaleena Jo-
kinen yhdessä Kirkkopuistikon palvelutalon 
vastaavan sairaanhoitaja Anu Aholan kanssa.

Ensimmäinen laitosystäväkurssi maahanmuuttajille jär-

jestettiin Vaasassa: Keskittyneitä ryhmätyöntekijöitä. 

 - Yhteisistä toimintatuokioista bingo 
on ollut suosituin, mutta ulkoilu, kynsien lak-
kaus ja seurustelu koetaan myös mukavaksi 
vaihteluksi arkeen, kertoo Raijaleena Jokinen.

Teksti: Anne Pälve
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SYYSKAUDEN TOIMINTAA

Väläyksiä syyskauden toiminnasta

Eila, Maija, Päivi, Merja ja Rauha leipoivat 500 karjalan-
piirakkaa Multian osaston Nälkäpäivää vauhdittamaan. 

Seinäjoella turvapaikanhakijat osallistumassa keräykseen.

Ilmajoen osaston kerääjät Riikka Karjanlahti (vas) ja Liisa 
Erkkilä (oik) vaihtoivat vahtivuoroa. Riikka on ollut lapses-
ta asti kerääjänä, nyt jo lähes 20 kertaa.
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Valtakunnalliseen Omaishoitajien tukitoiminnan kutsuse-
minaariin Laukaan Peurungassa 10-11.10. osallistui 68 va-
paaehtoista. Kuvassa Saarijärven osaston Leena Heinäsen 
(vas) toivottaa Peurunkaan tervetulleeksi keskustoimiston 
Sisko Aalto (oik). 

Punaisen Ristin esittelypiste Kokkolassa Kpedun hyvinvointipäivässä. 

SYYSKAUDEN TOIMINTAA

Keuruun Kirpparin uuden toimitilan avajaisia vietettiin syyskuun 
alussa. Asiakkaat ovat löytäneet uuden tilan ja työntekijät ovat 
enemmän kuin tyytyväisiä Kirpparin siirtymiseen pääkadun varteen.

Ryhmänohjaajakoulutus järjestettiin Jyväskylässä syyskuussa ja täl-
lä kertaa osallistujia oli Jyväskylän, Kivijärven ja Konneveden osas-
toista. Ryhmänohjaajakoulutus on tarkoitettu vapaaehtoisille, jotka 
ohjaavat tai alkavat ohjata ystävätoiminnan asiakkaille suunnattu-
ja ryhmiä. Ryhmät voivat olla suunnattuja ikäihmisille, nuorille tai 
omaishoitajille. Koulutus ei vaadi aikaisempaa ryhmänohjaajakoke-
musta, mutta kokeneetkin ohjaajat saavat uusia ideoita ryhmien 
ohjaamiseen.

Jyväskylässä Jani Sirkka oli lähdössä ensimmäistä kertaa 
elämässään kerääjäksi. Jani kertoi huomanneensa netistä, 
että kerääjiä tarvitaan ja päättänyt viettää vapaapäivänsä 
keräämällä. 
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ÄKKILÄHTÖ 2016

Äkkilähtö –harjoitus testasi evakuointivalmiutta

Äkkilähtö 2016 oli Punaisen Ristin valtakun-
nallinen valmiusharjoitus, jossa vahvistet-
tiin koulujen ja yläkouluikäisten nuorten kriisi-
valmiutta. Harjoitus toteutettiin yhteistyössä 
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetus-
hallituksen kanssa. Harjoituksia järjestettiin 
valtakunnallisesti ympäri Suomen yläkouluja 
syys-lokakuun vaihteessa. Länsi-Suomen pii-
rin alueella Äkkilähtö -harjoitukseen osallistui 
seitsemän osastoa.

Säiliörekan liikenneonnettomuudessa va-
pautui myrkyllisiä kemikaaleja Joutsan kes-
kustaan

Joutsan osaston harjoitus käynnistyi iltapäiväl-
lä 29.9.2016. Osaston kotimaanavun yhdys-
henkilö Markku Arpiainen kertoi koulun au-
ditoriossa 7-9 -luokkien oppilaille kuvitellusta 
tilanteesta, jossa säiliörekan jouduttua liiken-
neonnettomuuteen Joutsan keskusta-alueel-
le vapautui myrkyllisiä kemikaaleja. Kuviteltu 
tilanne sopi hyvin Joutsan oloihin, koska kun-
nan läpi kulkee yksi Suomen vilkkaimmin lii-
kennöidyistä teistä. 

Oppilaat olivat harjoituksessa evakuoitu kou-
lulle, jossa osasto yhdessä Poliisin, Pelastus-
laitoksen, Joutsan kunnan, Vapepan ja Mart-
tojen kanssa järjesti rastiradan. Harjoitukseen 
osallistui lähes 140 oppilasta.

Joutsan osaston rastilla EA-ryhmän Sinikka ja 
Markku Riipinen kertoivat ensiaputehtävistä, 
joihin saatetaan joutua myrkyllisten kaasujen 
vapauduttua ilmaan. 

- Hätätilanteessa voi esimerkiksi hengittää 
kostutetun nenäliinan läpi, Riipinen totesi.

Joutsan Marttojen Liisa Heinosen ja Maija 
Lahtisen rastilla pohdittiin ruokahuollon toi-
mivuutta poikkeustilanteessa. 

- Sähkönsaanti on merkittävä tekijä ratkais-
taessa miten ruokaa tehdään. Kaasukeitti-
miä ei välttämättä voi käyttää, jos ilmanvaih-
to on katkaistu kemikaalien takia ja happea 
pyritään kuluttamaan mahdollisimman vä-
hän, Heinonen kertoi. 

Joutsan osaston Markku Arpiainen avasi harjoituksen. 

Joutsan EA-ryhmän Markku Riipinen jakoi 
Äkkilähtö tarroja.

Jyväskylän harjoituksen vapaaehtoisia. 
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ÄKKILÄHTÖ 2016

Jyväskylässä evakuoitiin Kuokkalan koululle

Jyväskylän ja Kuokkalan osastot järjestivät 
harjoituksen Kuokkalan koululla 1.10.2016.
Harjoitukseen osallistuvat koululaiset ja van-
hemmat evakuoitiin Kuokkalan koululle. Kou-
lulle paikalle tulleet kirjattiin, jonka jälkeen 
jatkettiin ryhmissä eri toimintapiseille. Toi-
mintapisteillä harjoiteltiin ensiapua, kuultiin 
henkisestä tuesta ja harjoiteltiin kadonneen 
henkilön etsintää yhdessä Vapaaehtoisen pe-
lastuspalvelun kouluttajien kanssa. Ensihuol-
toryhmä oli järjestänyt välipalaa harjoitukseen 
osallistuneille. Myös Punaisen Ristin toiminta-
muotoja esiteltiin. Punaisen Ristin Jyväskylän 
osaston päivystyspalveluauto oli avoinna ylei-
sölle.

Harjoitukseen osallistui 16 vapaaehtoista Pu-
naisesta Rististä ja Vapaaehtoisesta pelastus-
palvelusta. Lisäksi paikalla oli kaksi työnteki-
jää kriisikeskus Mobilesta. Koululaisia, heidän 
vanhempiaan ja sisaruksiaan oli paikalla yh-
teensä 26.

- Harjoitukseen osallistuneilta kerättiin kirjal-
lista palautetta. Niissä kiitettiin mm. asiantun-
tevasta koulutuksesta ja palaute oli muutenkin 
myönteistä, kertoo Henna Hämäläinen Punai-
sen Ristin Jyväskylän osaston ensihuoltoryh-
mästä. Palautetta hyödynnetään kun toimin-
taa kehittään jatkossa.

Kurikassa luottamusoppilaat harjoituksen 
vastuutehtävissä

Kurikan Äkkilähdön evakuointiin osallistui 350 
oppilasta ja 40 opettajaa. Evakuointi käynnis-
tyi kello 9.05 koululla annetulla hälytyksellä. 
Vapepan ja Kurikan osaston vapaaehtoiset oh-
jasivat oppilaat alle puolen kilometrin päässä 

sijaitsevaan Monnarin urheilusaliin. Vapaaeh-
toisten lisäksi harjoituksessa pelastuslaitok-
sella oli erittäin tärkeä rooli. Palomestari Matti 
Hietalahden johdolla harjoitukseen osallistui 
viisi pelastuslaitoksen työntekijää. 

Jyväskylässä kirjattiin evakuoituja. 

Evakuoitujen saapuessa Monnarille tukioppi-
laat alkoivat välittömästi kirjata paikalle saa-
puvien tietoja Vapepan evakuointikortteihin. 
Kirjaaminen tapahtui todella ripeästi. Kel-
lo 9.45 kaikki oppilaat olivat kirjattuina ja siir-
tyneet liikuntasaliin odottamaan harjoituksen 
jatkumista. 

- Harjoitus on sujunut erinomaisesti. 40 mi-
nuuttia ja olemme tässä! Tämä osoittaa, että 
jokainen voi toimia vapaaehtoisena ja että to-
sitilanteessa kaikkia tarvitaan, totesi harjoi-
tuksesta tavoitettu rehtori Jari Ketola. 

Kurikassa harjoitukseen osallistui lähes 400 henkilöä

Harjoitus jatkui liikuntasalissa rauhallisessa 
tunnelmassa. Oppilaat pohtivat ryhmätöinä; 
Mitä evakuointikeskuksessa tulisi olla järjes-
tettynä, jotta siellä mukana olevilla tavaroil-
la ja vaatteilla selviäisi kolme vuorokautta? Ja 
mitä kotoa kannattaa ottaa mukaan jos aikaa 
lähtöön on vain muutama minuutti?

Teksti: Tero Hintsa ja 
Jyväskylän harjoituksesta Marko Tervo.

Luottamusoppilaat kirjasivat kaikki Monnarille evakuoidut.
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SOSIAALIPALVELUT

Hyvää Joulumieltä viemässä

Hyvä Joulumieli – keräys viettää tänä vuon-
na 20. juhlavuotta. Keräys on käynnistynyt ai-
kana, jolloin suomalaiset perheet yrittivät sel-
viytyä 90-luvun lamasta ja sen vaikutuksista. 
Vaikka 90-luvusta on aikaa kulunut, eletään 
monessa suomalaisessa lapsiperheessä täl-
läkin hetkellä taloudellisten vaikeuksien kes-
kellä. Iloinen asia on se, että meillä on tänä 
vuonna jaettavaksi ennätysmäärä lahjakort-
teja ja Teillä on siis mahdollisuus jakaa apua 
useammalle perheelle kuin esim. viime vuon-
na. Hyvä Joulumieli-kampanja on osastolle hie-
no mahdollisuus näkyä paikkakunnalla ja olla 
viemässä hyvää joulumieltä oman paikkakun-
nan lapsiperheille. Korttien jakamisessa tulee 
tehdä yhteistyötä MLL paikallisosaston kans-
sa, että vältytään päällekkäisyyksiltä korttien 
jakamisessa. Perheitä valittaessa osasto voi 
tehdä yhteistyötä esim. sosiaalitoimen, neu-
volan tai seurakunnan kanssa. Kannattaa olla 
hyvissä ajoin yhteydessä esim. oman paikka-
kunnan sosiaalitoimeen ja sopia yhteistyöstä 
heidän kanssaan. Lähestyn teitä viestillä kort-
tien määrästä lähiaikoina.

Viedään yhdessä Hyvää Joulumieltä mahdolli-
simman moneen perheeseen!

Länsi-Suomen piirin sosiaalivaliokunta ha-
kee uusia jäseniä kaudelle 2017-2018

Sosiaalivaliokunnan kaksivuotinen toimikau-
si tulee päätökseen tämän vuoden lopussa 
ja näin ollen ensi vuoden alusta sosiaalivalio-
kunnan kokoaminen on jälleen ajankohtainen. 
Oman työni näkökulmasta sosiaalivaliokunnal-
la on merkittävä rooli Länsi-Suomen piirin so-
siaalipalvelutoimintojen suunnittelussa, laa-
dullisessa kehittämisessä ja tulevaisuuden 
painopisteiden linjaamisessa. Sosiaalivaliokun-
ta on parhaimmillaan loistava tuki ja työväline 
minulle työntekijänä.

Toivoisinkin teiltä osastojen vastuuihmisiltä 
nyt ehdotuksia jäseniksi sosiaalivaliokuntaan. 
Ehdotuksenne voitte lähettää minulle sähkö-
postilla 30.11.16 mennessä. Pyrin saamaan 
valiokuntaan mukaan myös 1-3 soste-yhteis-
työtahojen edustajaa.

Täyttä elämää eläkkeellä

Punainen Risti on kehittänyt eläkkeelle siir-
tyville ja lähiaikoina siirtyneille Täyttä elämää 
eläkkeellä -muutos- ja hyvinvointivalmennuk-
sen. Valmennuksessa keskitytään eläkkeelle 
siirtymiseen liittyvien muutosten käsittelemi-
seen ja itselle tärkeisiin asioihin ja arvoihin. Li-
säksi valmennuksessa annetaan työkaluja hy-
vinvoinnin – erityisesti mielen hyvinvoinnin 
– edistämiseen sekä sosiaalisten verkostojen 
ja uuden merkityksellisen elämänsisällön löy-
tämiseen. Eläkkeelle siirtyvillä on osana val-
mennusta mahdollisuus saada tietoa Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoiminnasta ja halutessaan 
tutustua siihen käytännössä. 

Täyttä elämää eläkkeellä – valmennukset ovat 
käynnistyneet Länsi-Suomen piirissä keväällä. 
Meillä on piirin alueella nyt kuusi koulutettua 
valmentajaa ja seuraava valmennus on Jyväs-
kylässä loka-marraskuun taitteessa. Kaikkiaan 
valmennuksia on pidetty ympäri Suomea noin 
viisikymmentä, joissa osallistujia on ollut reilut 
400. Valmennuksia järjestetään sekä kaikille 
avoimina yleisövalmennuksina että yhteistyös-
sä työnantajien kanssa. 

Osastoilla on nyt loistava mahdollisuus esitellä 
toimintojaan ja saada uusia vapaaehtoisia val-
mennuksen kautta! Meillä on useita innostavia 
esimerkkejä siitä, kuinka valmennuksen kautta 
on saatu uusia vapaaehtoisia mukaan osaston 
jo olemassa olevaan toimintaan ja käynnistä-
mään uusiakin toimintamuotoja. 

Yhteistyöterveisin

Susanna Kivisalo

Sosiaalipalvelusuunnittelija
susanna.kivisalo@redcross.fi
Puh. 040-1431255
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HENKISEN TUEN PERUSKURSSI

Henkisen tuen peruskurssilta valmiuksia 
ihmisen kohtaamiseen
Jyväskylässä järjestetylle Henkisen tuen perus-
kurssille osallistui lähes 30 henkilöä. Lauantai-
na ja sunnuntaina pidetty koulutus toteutettiin 
kahdessa ryhmässä ja kahden kouluttajan voi-
min. Henkisen tuen kurssilta saa perustietoja 
onnettomuustilanteiden jälkeisistä kriiseistä, 
niiden aiheuttamista reaktioista ja niistä sel-
viytymisestä. Koulutus myös kehittää osallis-
tujien henkisen tuen taitoja.

- Mielestäni tällä kurssilla opetettavat asiat 
ovat tärkeä osa kansalaistaitoja, sanoo 
Punaisen Ristin kouluttaja Päivi Salovaara.

Henkisen tuen vapaaehtoiset auttavat kuuntelemalla ihmisiä, jotka ovat erittäin vaikeassa tilan-
teessa. Äkillisen elämänmuutoksen, esimerkiksi onnettomuuden, kohdatessa pelkkä vapaaehtoi-
sen läsnäolokin auttaa ihmisiä jaksamaan eteenpäin.

- Aina ei löydy sanoja eikä sanoja usein tarvitakaan, Salovaara kuvailee.

Henkisen tuen vapaaehtoiset tukevat onnettomuuksien uhreja ja keskustelevat heidän kanssaan 
kriisipaikalla tai sen jälkeen. Henkisellä tuella ehkäistään ja lievitetään kriisitilanteiden mahdollisia 
jälkivaikutuksia. Koulutuksen järjestivät Punaisen Ristin Jyväskylän osasto ja Länsi-Suomen piiri.

Teksti: Erja Salmela

Pienryhmissä vaihdettiin ajatuksia ja kokemuksia

Kouluttajat Marja-Liisa Valli ja Päivi Salovaara.

Erja Salm
e
la

Erja Salm
e
la
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YSTÄVÄTOIMINTAA

Ystävätoiminnan kehittämisprojektin kuulumisia

Ystävätoiminnan alueellisen tuen ke-
hittämisprojekti jatkuu vuoden 2017 
kevääseen asti. Projektin aluetyönteki-
jät tukevat osastojen ystävätoimintaa 
monin tavoin: tarjoamme ystävätoi-
minnan koulutuksia, teemme osasto-
käyntejä ja autamme esim. markki-
noinnissa ja tiedottamisessa. 

Ystävätoiminnan koulutukset:

Ystävätoiminnan lyhytkurssi (3 tun-
tia): Lyhytkurssi voidaan järjestää esi-
merkiksi tilanteessa, jossa perus-
kurssille ei ole saatu riittävää määrää 
osallistujia. Lyhytkurssi helpottaa va-
paaehtoisten mukaantuloa ystävätoi-
mintaan ja toimii kiinnostuksen he-
rättäjänä. Lyhytkurssi toimii myös jo 
ystäväkurssin käyneiden kertauksena, 
jos edellisestä koulutuksesta on aikaa.

Ystävävälittäjäkoulutus (6 tuntia): 
On tarkoitettu osastojen vapaaehtoi-
sille, jotka toimivat ystävävälitykses-
sä tai aikovat ryhtyä ystävävälittäjäksi. 
Osallistujat saavat ystävävälittäjäkan-
sion, jossa on monipuolisesti työka-
luja ystävävälitystehtävän hoitami-
seen. Olisi hyvä, että mahdollisimman 
monesta osastosta löytyisi muuta-
ma vapaaehtoinen, jotka kävisivät ys-
tävävälittäjäkoulutuksen. Paikallinen 
välitysosaaminen edistää sekä ystävä-
välittäjien että vapaaehtoisten ystävi-
en jaksamista ja tukee osaston ystävä-
toimintaa.

Ryhmänohjaajakoulutus (6 tuntia):  
Koulutus on tarkoitettu vapaaehtoisil-
le, jotka ohjaavat tai alkavat ohjata ys-
tävätoiminnan asiakkaille suunnattuja 
ryhmiä. Ryhmät voivat olla suunnat-
tuja ikäihmisille, nuorille tai omaishoi-
tajille. Koulutus ei vaadi aikaisempaa 
ryhmänohjaajakokemusta, mutta ko-
keneetkin ohjaajat saavat uusia ideoi-
ta ryhmien ohjaamiseen.

Laitosystävätoiminnan koulutus (6 
tuntia): Koulutuskokonaisuutta voi 
soveltaa erilaisissa laitoksissa tapah-
tuvaan vapaaehtoistoimintaan. Jo-
kainen laitosystäväkoulutus järjeste-
tään yhteistyössä paikallisen laitoksen 
kanssa. Koulutuksessa sovitaan va-
paaehtoisten ja laitoksen henkilökun-
nan kesken pelisäännöistä ja käytän-
nöistä.

Ystävätoiminnan alueellisen tuen 
kehittämisprojekti:

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

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

Muistathan palauttaa J1 ja J2-lomakkeet 
sekä toiminta- ja koulutustilastot 31.1. 
mennessä Jyväskylän aluetoimistoon! 

Lomakkeet palautuskuorineen lähetetään 
loppuvuodesta postitse osastoille. 

Lomakkeet löytyvät myös RedNetin osas-
totoimistosta (osoite alla) ja toimintatilas-
ton voi täyttää siellä sähköisesti. 

Vuosi 2017 on jälleen yleiskokousvuo-
si. Punaisen Ristin yleiskokous järjestään 
Helsingin Finlandia-talossa 10.–11.6.2017. 

Piirin vuosikokous puolestaan järjeste-
tään 22.4.2017 ja vuorostaan Pohjanmaan 
puolella. 

Piirin vuosikokouksessa osastolla on yk-
si virallinen edustaja alkavaa sataa jäsen-
tä kohden ja yleiskokouksessa yksi viralli-
nen edustaja alkavaa kahtasataa jäsentä 
kohden. 

Epäviralliset edustajat ovat myös terve-
tulleita mukaan. Laittakaa päivämäärät jo 
valmiiksi 
kalenteriin.

Piiri järjestää myös kevään aikana alueelli-
sia yleiskokousiltoja, joissa keskustellaan 
tulevasta toimintalinjauksesta ja yleisko-
kouskäytännöistä. Lisää tietoa 
näistä sekä kokouksista tulee kevään ai-
kana. 

Paljon hyvää tietoa näistä ja muista Punai-
sen Ristin asioista sekä lomakkeet löydät 
netistä 

https://rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto

Osaston tiedot kuntoon 
31.1. mennessä!

Yleiskokous ja piirin vuosikokous

Ansiomerkkejä ansiokkaasta ja epäitsek-
käästä työstä järjestön ja sen tarkoituksen 
hyväksi voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 
15.9. ja 31.1. mennessä. 

Käytössä ovat myös pronssinen, hopeinen 
ja kultainen ansiomitali. 

Mitalien hakuaika on vain kerran vuodes-
sa 31.10. mennessä. 

Mitaleista päättää Punaisen Ristin hallitus 
ja ansiomerkeistä piirin hallitus. Kaikki an-
siomerkkihakemukset voi lähettää Jyväs-
kylän aluetoimistoon Sirpa Oksaselle.

Huomionosoitukset

Muistathan käydä lukemassa piirin ystävä-
toiminnan blogia osoitteessa ystavat.net, 
jossa piirin työntekijät ja vapaaehtoiset 
jakavat kokemuksia ja näkökulmia ystävä-
toimintaan, monikulttuurisuuteen, vapaa-
ehtoisuuteen yms. 

Ystävätoiminnan blogiin otetaan mielel-
lään vastaan vapaaehtoisilta kirjoituksia. 
Kirjoitukset lähetetään Tero Hintsalle; te-
ro.hintsa@punainenristi.fi.

Monimuotoisen 
ystävätoiminnan blogi



26

LÄNSI-SUOMEN PIIRI YHTEYSTIEDOT

Jyväskylän aluetoimisto
Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä
p. 020 701 2840, f. 020 701 2841
lansisuomi.jyvaskyla@punainenristi.fi

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

Annala Pekka, 0400 263 559
toiminnanjohtaja
Hintsa Tero, 040 512 1726
apulaistoiminnanjohtaja
Heiskanen Anne, 0400 775 479
ensiapukoulutuksen päällikkö
Niittynen Jooel, 040 588 1988
järjestöpäällikkö
Karling Virve, 0400 261 004
terveydenhuollon suunnittelija
Karvo Sakari, 040 569 3390
kurssisihteeri
Kivisalo Susanna, 040 143 1255
sosiaalipalvelusuunnittelija
Oksanen Sirpa, 045 638 7477
toimistosihteeri
Paasonen Anne, 040 775 1622
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja
Rautiainen Tave, 0400 263 447
valmiuspäällikkö
Savolainen Taija, 040 579 2771
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Säilä Janne, 040 535 2118
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja
Tauriainen Kaisa, 040 538 9892
nuorisotoiminnan suunnittelija
Torvinen Ulla, 040 658 8399
Taloussihteeri
Laitila Mervi, 044 420 5470
Reskontranhoitaja
Salin Tuija, 040 147 7200
Taloussihteeri
Rinne Anna-Kaisa, 040 868 1708
Palkanlaskija
Marja-Liisa Valli 040 526 8662
Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja
Sari Reinikainen 040 352 2020
Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Koko Suomi leikkii
Ritva Vallinkoski, leikkilähetti, Keski-Suomi
ritva.vallinkoski@punainenristi.fi - 044 975 8696
Granlund Anna, leikkilähetti, Pohjanmaa
anna.granlund@mll.fi - 044 591 9941
Omaishoitajien tukitoiminta
Sami Mustonen, 040 160 2245
Asenteella Ammattiin -projekti
Natri Kaisa, 0400 380 657
projektikoordinaattori
Tuunanen Maria, 040 178 5375
työnsuunnittelija
Kalho Seija, 0400 380 658
vt. toimialapäällikkö

SPR-Kirppis

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

Kirrinpolku 5, 40270 Palokka, 040 146 0641

Ahjokatu 10, 40320 Jyväskylä, 040 145 8807

Keskussairaalantie 1, 40600 Jyväskylä, 040 146 0441

Koskentie 9, 42100 Jämsä, 040 832 5446

Keuruuntie 10, 42700 Keuruu, 040 593 7953

 • Kalho Seija, vt. toimialapäällikkö
 0400 380 658

Keskustie 6, 43500 Karstula, 040 180 4693

Laturitie 2, 60510 Hyllykallio, 06 412 8549

Kalevankatu 18, 60100 Seinäjoki, 06 414 4066

 • Rajamäki Mari, toimialapäällikkö
 040 524 4009

Pajalantie 2, 68100 Himanka, 040 151 3486

Vaunumiehenkatu 4 B, 67100 Kokkola, 040 552 1298

Leppäojantie 7, Kannus, 0400 882 019

 • Kinnunen Krista, toimialapäällikkö
 040 552 1756

Klemetinkatu 17, 65100 Vaasa, 06 317 2700

 • Kinnunen Krista, toimialapäällikkö
 040 518 9745

Plus-Pisteet (avoinna ti 17.00-19.00)

Jyväskylä, Ailakinkatu 5, 040 583 3054
 • Reinikainen Sari

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

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

Ystävätoiminnan kehitysprojekti
Pälve Anne, aluetyöntekijä, 040 197 1551
Salmela Erja, aluetyöntekijä, 040 7712 183
KaMu-projekti (Kaveriksi Mulle)
Pienimäki Elsi, 050 438 8362


