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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: Tanja Korpilahti, 020 701 2247, tanja.korpilahti@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus:   Taitto: Grano Oy

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tunnus.  
Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. 
Suoja merkin 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

Viestintäjohtajan terveiset

KESÄKUUSSA SUOMEN PUNAISEN RISTIN
yleiskokous hyväksyi uuden toimintalinjauksen. 
Samalla kun katsomme, miten vastaamme tule-
vaisuuden haasteisiin, vietämme yhteistä juhla-
vuottamme 100-vuotiaan Suomen kanssa. 

Osastot, pienetkin, ovat lähteneet innolla järjes-
tämään juhlavuoden auttajakursseja. Auttajalas-
kuri.fi sivulta voit seurata koulutettujen määrää. 
Heti tammikuun alussa ojennamme 100-vuotiaal le 
Suomelle mitä hienoimman syntymäpäivälahjan. 

Mita useampi osasto lahtee mukaan, 
sita komeamman lahjan voimme vuoden 
lopuksi Suomelle ojentaa. 

Valtaosa uusista vapaaehtoisista ottaa meihin 
yhteyttä ensimmäisen kerran verkossa. Olemme 
kuluneen vuoden aikana käyneet lukuisia kes-
kusteluja teidän vapaaehtoisten kanssa siitä,  
millaisia digitaalisia palveluita järjestöltä toivo-
taan. Viesti on selvä: Verkkopalveluidemme on 
oltava helppokäyttöisiä, ne on löydettävä hel-
posti ja niiden on toimittava samalla Punaisen 
Ristin käyttäjätunnuksella. 

Vastaamme toiveisiin heti  
vuoden alussa julkai semalla 
uuden Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoisten verkkopalvelun. 

Verkkopalvelun tärkeimpänä tavoitteena on saa-
da uudet vapaaehtoiset mahdollisimman helposti 
mukaan Suomen Punaisen Ristin auttamistyöhön. 

Toinen yhtä tärkeä päämäärä on tarjota avain-
vapaaehtoisille nykyistä RedNetiä helpompi ja 
mukavampi tapa järjestää tapahtumia, ilmoittaa 
niistä ja pitää yhteyttä vapaaehtoisiin. Samalla  
jokainen vapaaehtoinen saa oman tunnuksen, 
jonka kanssa tulevia palveluita käytetään.

Ilpo Kiiskinen 
Suomen Punaisen Ristin viestintäjohtaja
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Vaapaehtoistoiminnasta iloa ja voimaa!

PÄÄKIRJOITUS 8.11.2017

Lämmin kiitos ja iso halaus kaikille vapaaehtoi-
sille hienosta ja hyvin hoidetusta nälkäpäiväke-
räyksestä.  Nälkäpäiväkeräyksen iloinen ja posi-
tiivinen henki tarttui ja sai hyvälle tuulelle. Kävin 
viiden osaston keräyspisteissä ja sain henkilö-
kohtaisesti tuntea ja kokea aivan loistavan ja 
lämminhenkisen keräystunnelman. Tämä tunnel-
ma antaa minulle aivan suunnattomasti voimaa 
ja iloa. Kerääjät olivat iloisia ja lämminhenkisiä, 
heidän kasvoiltaan oli nähtävissä vapaaehtoistoi-
minnan ilo. Nämä hyväntuuliset kerääjät antoivat 
hienon kuvan Punaisesta Rististä ja vapaaehtois-
työstä. Tämä positiivinen asenne tarttuu kans-
saihmisiin ja antaa laajalti hyvää mieltä meille 
jokaiselle. Säilytetään tämä positiivinen asenne 
meidän kaikessa toimessa, annetaan hyvän mie-
len kiertää tapahtumasta toiseen.

Nälkäpäivän keräystulos ei vielä valmis, mutta 
tämän hetken keräystulos koko maassa on 2,2 
milj. euroa. Meidän piirin keräystulokseen odote-
taan n. 10 %:n kasvua, joka toteutuessaan olisi 
kerrassaan mainio tulos.

Nälkäpäivän lisäksi toinen mainittava iloinen ja 
positiivinen tapahtuma oli Ähtärin järjestöpäivät. 
Paikalla oli toista sataa vapaaehtoista. Kahden 
päivän aikana kuultiin toinen toistaan parempia 
alustuksia työmme kehittämisestä, strategiasta, 
jäsenyydestä, johtamisesta ja vuorovaikutukses-
ta. Järjestöpäivät olivat aivan huippujuttu, joka 
vahvistaa työmme tulevaisuutta. Jalkautetaan ko. 
päivillä käsitellyt teemat ja hyvä fiilis osastoihin.

Kaiken tämän positiivisen ilon myötä en malta 
olla ottamatta esille jäsentilannetta. Tällä hetkel-
lä jäsentilanne koko maassa on 79 872. Uusia jä-
seniä on saatu yhteensä 3029 ja maksamattomia 

jäseniä yhteensä 4044. Länsi-Suomen piirin jä-
sentilanne on tällä hetkellä 9019. Uusia jäseniä 
on saatu 313 ja maksamattomia on 452. Vuoden 
2016 jäsenmäärä Länsi-Suomen piirissä oli 9404. 
Toisin sanoen meiltä puuttuu vielä 385 jäsentä. 
Tämä ei ole paljon Pekkaa päälle, kun meidän pii-
rin 70 osastoa päättää ryhtyä toimeen.

Jäsentilanne vaati nyt loppukirin, kannustan kaik-
kia osastoja ponnistelemaan maksamattomien 
jäsenten suhteen sekä tietysti hankkimaan uusia 
ystäviä ja kavereita seuraksemme mukaan tähän 
hienoon toimintaan. Laitetaan toimeksi hyvällä 
sykkeellä!

Iloisin terveisin

Pekka Annala   
Toiminnanjohtaja
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KIITOS OSALLISTUMISESTASI NÄLKÄPÄIVÄÄN

Kampanjoiden 2018 aikataulut
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AINO TUOMI-NIKULA ja Vilho 4 kk olivat keräämässä Kolmen 
sepän aukiolla Helsingissä.

Nälkäpäivänä kerätyt 
varat tulivat heti  
käyttöön

Järjestömme valmiuden kulmakivi Nälkäpäivä 
tuotti lippaisiin tehtyinä lahjoituksina ensim- 
mäisen arvion mukaan 1 250 000 euroa. Suuri  
kiitos kaikille keräykseen tavalla tai toisella 
osallistuneille!

Jokaisen Nälkäpäivään osallistuneen ponnistus 
on ollut äärimmäisen arvokas. Kerätyt varat tu-
livat tarpeeseen saman tien, sillä heti keräystä 
seuranneella viikolla päätimme irrottaa katast-
rofirahastosta 500 000 euroa lähettääksemme 
Bangladeshiin sairaalan satojen tuhansien  
Myanmarista paenneiden ihmisten avuksi. 

Jo Nälkäpäivän aikana Suomesta lähti kaksi avus-
tustyöntekijää auttamaan Karibian hirmumyrsky-
jen tuhoissa. Apua tarvittiin keräyksen jälkeisellä 
viikolla myös Suomessa, kun tulipalo teki tuho-
jaan muun muassa Vaasassa.

Keräyksen kokonaistulos selviää marraskuussa.  
Tulokseen lasketaan mukaan muut lahjoitus-
tavat, kuten tekstiviestillä, netissä ja mobiili-
sovelluksilla tehdyt lahjoitukset. Nälkäpäivän 
lipas keräys järjestettiin 14.–17.9.2017.

helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu heinäkuu syyskuu marras- 
joulukuu

Ystävän-
päivä 
14.2.

Rasismin 
vastainen 

viikko  
19.–25.3.

Maailman 
terveyspäivä 

7.4.

Punaisen 
Ristin viikko 

3.–9.5.

Tapaturma-
päivä 
13.7.

Maailman 
ensiapu päivä 

8.9.

Hyvä joulumieli 
-keräys  

22.11.–24.12.

Tapaturma-
päivä 13.4.

Nälkäpäivä-
keräys  

20.–22.9.

Maailman aids-
päivä 1.12.
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JÄSENYYS VUONNA 2018

Helsingissä kesäkuussa pidetyssä yleiskokouk-
sessa hyväksyttiin Punaisen Ristin jäsenyyden  
selkeyttäminen. Sen vuoksi perhejäsenyys 
poistuu ensi vuoden alusta lähtien. 

Uusi valtuusto käsittelee/vahvistaa ensi vuoden 
jäsenmaksut ja niiden jakautumisen marraskuun 
kokouksessaan. Perhejäseniä on vajaa yhdeksän 
prosenttia kaikista jäsenistämme. 

Maltilliset jäsenmaksut, paikallisen Punaisen Ris - 
tin toiminnan tukeminen ja kannanotto inhimil li-
syyden puolesta ovat hyviä syitä jatkaa jäsenyyt-
tä. 

JÄSENYYSMUODOT JA JÄSENMAKSUT 2018

• Vuosijäsen 20 € / kalenterivuosi

• Vuosijäsen alle 29-vuotias  
10 € /kalenterivuosi

• Ainaisjäsen 300 €

Jäsenmaksutuotot jaetaan osastoille kuten  
ennen eli osastot saavat jatkossakin suurimman  
osan jäsenmaksuista:

• Uusien jäsenten ensimmäisen vuoden  
jäsenmaksu tulee kokonaan osastolle.

• Alle 18-vuotiaiden jäsenmaksut tulevat  
kokonaan osastolle.

• Muilta osin jaot voi katsoa RedNetistä  
(Tieto ja taito/Jäsenhankinta).

Lisätietoja:
Piiritoimistot

Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman p. 020 701 2201

CRM-suunnittelija  
Kirsi Lehtinen p. 020 701 2197 

RedNet (Tieto ja taito/Jäsenhankinta) 

Punaisen Ristin verkkosivut (Tule mukaan/ 
Liity jäseneksi) 

Uudet tiedot päivittyvät 1.12.2017. Joulukuun  
aikana netin kautta jäseneksi liittyneiden  
jäsenyys alkaa 1.1.2018.

Punaisen Ristin jäsenyyttä selkeytetään 

POISTA VANHAT  
JÄSENMATERIAALIT  
KÄYTÖSTÄ

•   Perhejäsenyyden poistuessa 
1.1.2018 alkaen mitään vanhoja  
materiaaleja ei voi käyttää (esim.  
esite, flyer, käteiskuittivihko). 
Poistathan vanhat jäsenmateriaa-
lit käytöstäsi ja paikoista, joissa 
niitä on esillä.

•   Vuodeksi 2018 tuotetaan uudet  
jäsenhankintamateriaalit. Ne ovat 
tilattavissa 1.12. alkaen verkko-
kaupasta osastotunnuksilla.

TIEDOTTAMINEN  
PERHE JÄSENYYDEN 
POISTUMISESTA

•   Osaston lähettämässä jäsen-
postissa kannattaa kertoa  
per hejäsenyyden poistumisesta  
ja kannus taa jäseniä jatkamaan  
jäsenyyttä.

•   Perhejäsenyystalouksille lähe-
tetään tietoa perhejäsenyyden 
poistumisesta. Lisäksi asiasta  
kerrotaan Avun maailma -leh-
dessä (nro 4) marraskuussa.

Lahdetaan yhdessa uusilla 
materiaaleilla ja selkeammilla 
jasenmuodoilla aktiiviseen 
jasenhankintaan!

........

.. ..

..

..
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HYVÄ JOULUMIELI 23.11.–24.12.2017

Hyvä Joulumieli -keräys alkaa päivää aikaisemmin

Keräys käynnistyy näyttävillä avajaisilla  
Hel singin päärautatieasemalta poikkeuksel-
lisesti jo torstaina 23.11. Avajaisissa esiintyy 
Pete Parkkonen. Ylen aamu-tv tekee paikan 
päältä suoraa lähetystä. 

Tänä vuonna on myös toinen avajaistapahtuma –  
SPR:n ja MLL:n järjestämä tempaus 24.11. Vaa-
sassa, missä on mukana Yle Pohjanmaa. Aamu- tv 
kertoo keräyksestä päivittäin 22.12.2017 saakka 
ja keräystulos uutisoidaan valtakunnal lisesti  
jouluaattona.

Toimita kortit hyvissä ajoin perheille
Keräystavoite on 2,1 miljoonaa euroa ja 70 euron  
arvoisia lahjakortteja jaetaan yhteensä 30 000 
kappaletta. 

Hyvä Joulumieli -kortit toimitetaan piireihin viikol-
la 44 ja piireistä osastoille viikoilla 46–47. Punai-
nen Risti ja MLL valitsevat apua tarvitsevat per-
heet yhteistyössä muun muassa diakonia työn, 
neuvoloiden ja sosiaalitoimen kanssa. 

Osas tojen ja yhteistyökumppaneiden kannattaa 
jakaa lahja kortit perheille hyvissä ajoin, jotta ai-
kaa jää osto jen tekemiseen ennen juhlapyhiä eikä 
kortti jää käyttämättä. Lisäksi on hyvä tarkastaa, 
että jokaisessa kortissa on lahjan saajan nimi. 

TÄRKEÄÄ MUISTETTAVAA

• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  
www.hyvajoulumieli.fi

• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys

• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli 

• RedNet (Hyvä Joulumieli)

• Lisätietoja piiritoimistosta  
ja joulumieli@punainenristi.fi

Lahjakortti on voimassa 7.–24.12.2017. Hyvä 
Joulu mieli -lahjakort tien jako-ohjeet on myös  
päivitetty, joten tutustu niihin tarkoin.

Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti  
yhdessä Ylen aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja 
Radio Vegan kanssa. Keräyksen kaupallisina  
partnereina ovat K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl.

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

PIPARIT JA GLÖGI maistuivat ohikulkijoille Helsingin päärautatie asemalla marraskuussa 2016.
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JOULUKAHVILA JA YSTÄVÄNPÄIVÄ-KAMPANJA

Voisitko järjestää paikkakunnallasi joulukahvilan?

Nähdään  
ystävänpäivänä!

Kaikille avoimet kahvilat ovat olleet sekä  
järjestäjille että osallistujille mukava tapa  
olla yhdessä jouluna. 

Moni kaipaa vaihtelua joulunpyhiin, joten kahvi - 
lat ovat hyvä paikka saada mukaan myös uusia 
vapaaehtoisia. Osallistua voi myös leipomalla.

– Joulu on monille yksinäistä aikaa. Joulukahvila 
tarjoaa mahdollisuuden tavata muita ja tulla mu-
kaan vapaaehtoiseksi silloin, kun kaipaa joulun-
aikana tekemistä, sanoo sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori Maaret Alaranta. 

Punaisen Ristin joulukahviloissa on yhdistetty ih-
misten halu ja tarve olla yhdessä. Joulukahvila on 
vahva viesti, että kenenkään ei tarvitse olla yksin.

Helsingin ja Uudenmaan piirin osastojen vapaa -
ehtoiset järjestivät viime vuonna joulu kahviloita 
useilla paikkakunnilla. Myös Hämeen piirin alueel-
la oli joulukahviloita. Hyvien kokemusten pohjalta 
tavoitteena on laajentaa reviiriä entisestään.

Lisätietoja ja vinkkejä järjestämiseen RedNetistä 
(Ystävätoiminta). Aineistopankista saa ilmoitus-
taulu- ja lehti-ilmoituspohjat tiedottamiseen. 

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

Jatkamme ystävänpäivän viettoa ensi vuon-
nakin Nähdään-teemalla. Torjumme yhdessä 
yksinäisyyttä ja korostamme toisten näke mistä 
ja huomaamista.

Kannustamme osastoja järjestämään Nähdään-
tapahtumia ja innostamaan uusia ihmisiä mu-
kaan vapaaehtoistoimintaan. Jokainen ystävä  
on kullan arvoinen ja tekee merkittävää työtä  
yksinäisyyden vähentämiseksi.

Ystävänpäivätapahtuman järjestämiseen osallis-
tuminen on helppo tapa tulla mukaan toimin-
taan. Markkinoikaa laajasti tapahtumia, sillä niis-
sä ystäviä kaipaavatkin saavat tietoa toiminnasta.

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

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä  
(Ystävänpäivä) ja lue lisää kampanjasta!  
Sivut valmistuvat vuoden vaihteeseen  
mennessä. 
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PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY 

Punainen Risti Ensiapu Oy on aloittanut toimintansa

Yhteensä 38 työntekijää piireistä ja keskus-
toimistosta siirtyi Punainen Risti Ensiapu  
-yhtiöön 1.9.2017, kun uusi organisaatio 
aloitti toimintansa. 

Tavoitteena ollut sujuva ja huomaamaton muutos 
suhteessa asiakkaisiin on toteutunut pääpiirteit-
täin, joskin haasteita ja viivettä on ollut tuote-
myynnissä sekä verkkokaupan toiminnassa. 

Mistä voi ostaa ensiaputuotteita?
Punainen Risti Ensiavun verkkokauppa löytyy 
osoitteessa www.ensiaputuote.fi. Asiointia ensi - 
aputuotteisiin tai -kortteihin liittyen voi entiseen 
tapaan hoitaa myös piiritoimistojen yhteydessä  
sijaitsevissa koulutuskeskuksissa ja myyntipis-
teissä Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, 
Kuo piossa, Mikkelissä, Oulussa, Porissa,  
Seinä joella, Tampereella ja Turussa. 

On hyvä muistaa, että valikoimat toimipisteis-
sä ovat kuitenkin verkkokauppaa suppeam-
mat ja aukioloajat rajatut. Myyntipisteistä han-
kintoja tehtäessä maksu onnistuu pankki- ja 

luottokortilla tai laskutuksella Y-tunnuksella. 
Osastot saavat totuttuun tapaan alennusta  
ensiapuotteista. 

Miksi hinnat nousevat? 
Yhtiöittämisen myötä Punainen Risti Ensiavun  
toiminnot siirtyivät arvonlisäverolain piiriin ja  
jatkossa kaikkien ensiapukoulutustemme ja tuot-
teidemme hintaan lisätään arvonlisävero 24 % 
(kirjat alv 10 %). Tämä tarkoittaa käytännössä 
myös sitä, että muun muassa ensiaputodistusten 
hintaan lisätään 24 % ALV, jolloin myynti hinta 
jatkossa on 10 € (sis. alv 24 %).

Lisätietoja:
Etelä-Suomen aluepäällikkö  
Mirja Sjöberg, p. 0400 787 135

Länsi-Suomen aluepäällikkö  
Anne Heiskanen, p. 0400 775 479

Itä-Suomen aluepäällikkö  
Annamari Komulainen, p. 0400 158 397

Toimitusjohtaja  
Pertti Saarela, p. 040 577 2417

PUNAINEN RISTI ENSIAPU aloitti toimintansa vakinai sen henkilöstön yhteisellä seminaarilla Nynäsissä 4.–5.9.2017.
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JOULUKALENTERIT, KORTIT JA LAHJAT  

Kalenteri virittää joulun odotukseen

Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen  
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalentereita  
on kaksi, kuvittajina Raimo Partanen ja Martta 
Wendelin. 

Kalentereita on lähetetty 135 000 kotiin. Kalen-
terin suositushinta on 7,90 euroa, ja sen voi  
ostaa myös verkkokaupasta punaisenristin-
kauppa.fi tai myynti@punainenristi.fi.

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

Vaikuttavat lahjat
Valitsemalla Vaikuttavan lahjan annat konk-
reettista apua vaikeassa tilanteessa olevalle. 

Samalla osoitat lahjasi saajalle, että välität 
ja haluat auttaa. Vaikuttavia lahjoja ovat  
esimerkiksi: 

PUUROA KOKO KYLÄLLE  
10 €
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 €
Tämä lahja muuttaa yksinäisen 
ihmisen arjen. Lahjan avulla 
yksinäinen Suomessa saa va-
paaehtoisesta ystävästä seu-
raa, turvaa ja viestin, jonka jo-
kainen meistä haluaa kuulla: 
sinusta välitetään.

Tilaukset ja lisätiedot:  
punaisenristinkauppa.fi

Tilaa tuotteet kirjautumalla osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi.  
Lisätiedot ja kysymykset: myynti@punainenristi.fi tai p. 020 701 2211.

Lisää joulukortteja ja -lahjoja löydät 8.11. ilmestyvästä Avun Maailma -lehdestä.

Kalenterit
Nostalgiset seinä- 
kalenterit lämmittävät 
mieltä ympäri vuoden.

Kynttilänjalka
Ajaton kynttilänjalka  
on taidokasta koti - 
maista taontatyötä.

Joulukortit
Ilahduta joulukortilla! 
Korteissa valmiiksi 
postimaksu maksettu 
-merkki.
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UUSI MENTOROINTI-OHJELMA ALKAA VAPAAEHTOISILLE

Punainen Risti edistää turvapaikanhakijoiden  
kotoutumisvalmiuksia tarjoamalla mahdolli-
suuksia tutustua suomalaiseen työelämään. 

Accenturen tukeman valtakunnallisen hankkeen 
avulla kartoitetaan vastaanottoyksiköissä asuvien 
turva paikanhakijoiden osaamista ja tuetaan hei-
dän työelämävalmiuksiaan 1–3 viikon työelä-
mään tutustumisjaksojen (TET) avulla. 

– Tähän mennessä hanke ei ole näkynyt juuri  - 
kaan Punaisen Ristin paikallisosastoissa, mutta 
nyt tilanne muuttuu. Aloitamme mentorointioh-
jelman, joka on aivan uudenlainen vapaaehtois-
toiminnan muoto, kertoo projektipäällikkö Miska 
Keskinen.

Vapaaehtoisilla tärkeä rooli 
Mentorointi ei edellytä pitkää työuraa, vaan  
tahto tilaa. Työelämässä olevat Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset voivat tarjota osaamistaan ja tu-
kea turvapaikanhakijoille tai jo kuntaan asettu-
neille myönteisen oleskeluluvan saaneille. He 
voivat avata ovia suomalaiseen työelämään ja 

kertoa työnhakuun, työelämäkulttuuriin ja työ-
paikkoihin liittyvistä käytännöistä.

– Auttamishaluinen ihminen voi toimia men to - 
 rina lyhyenkin ajan. Mentorointi on keino siirtää 
omaa tietotaitoa maahanmuuttajille ja syrjäytymis-
vaarassa oleville, kertoo ideaa eteenpäin ajanut 
Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja  
Pauli Heikkinen.

Mentorointiohjelman rakentaminen ja pilotointi  
on alkamassa. Ohjelman ympärille rakennetaan 
Punaisen Ristin sähköistä osaamismerkkiä. Työ-
elämähankkeella on kolme osa-aikaista työnteki-
jää Punaisen Ristin piireissä: Varsinais-Suomessa, 
Oulussa sekä Helsingin ja Uudenmaan piirissä. 

Jokaisessa Punaisen Ristin vastaanottokeskuk-
sessa tehdään osaamisen kartoituksia ja työ-
elämään tutustumisjaksoja.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori  
Miska Keskinen, p. 040 546 6440 

TURVAPAIKANHAKIJAT – osaamisen kartoitus ja työelämään tutustuminen (TET)

Mentori jakaa tietoa  
työelämästä maahanmuuttajille

Yli 90  
turvapaikanhakijaa  

työllistynyt  
toiminnan tuella

1500
turvapaikanhakijan 

osaaminen  
kartoitettu

650 
toteutunutta  

TET-jaksoa

”  
 

“Tiedän nyt 
suomalaisesta 

työelämäkulttuurista 
enemmän, kiitos!”

”Joustava ja 
positiivinen  
työyhteisöä 
rikastuttava 
kokemus” 

”Innostava 
mahdollisuus  
oppia uutta”

”Asiantuntijuuden  
vaihtamista  

puolin ja toisin”Kaksi 

 
 

 

valtakunnallista  
ja monta paikallista 
työelämäkumppania
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STARTTIVOIMAA-HANKKEELLA AUTETAAN MAAHANMUUTTAJIA JA KIINTIÖPAKOLAISIA

Tuki arjen askareissa vauhdittaa kotoutumista  

Maahanmuuttajien ja kiinteistöpakolaisten  
kotoutumista edistävällä Starttivoimaa-hank-
keella on takanaan ensimmäinen vuosi. Sel-
keästi vahvin kotoutumista tukeva toiminto  
on arjen apu. 

Käytännössä arjen apu jakaantuu kolmeen vai-
heeseen. Ensimmäisessä tapaamisessa vapaa-
ehtoinen ja kotoutuja käyvät läpi kotiin ja asumi-
seen liittyviä asioita. Toisella kerralla tutustutaan 
yhdessä lähialueen palveluihin ja arkeen liittyviin 
asioihin. Kolmannella tapaamiskerralla osallistu-
taan yhdessä johonkin lähialueen toimintaan. 

Tällä hetkellä Arjen apu -ryhmiä toimii jo 13 
paikka kunnalla ja apua annetaan kotoutujille  
aina paikkakuntakohtaisesti. 

Miten oma osastosi voi tulla mukaan?
Hanke toimii neljän piirin alueella ja jo ensimmäi-
sen vuoden aikana on saatu hyviä kokemuksia 
toiminnan käynnistämisestä ja yhteistyön raken-
tamisesta. 

Liikkeelle voi lähteä esimerkiksi ottamalla yhteyt-
tä kunnan kotoutumisesta vastaavaan henkilöön, 
jonka myötä yhteistyö alkaa mukavasti. Helppo  
ja hyödyllinen keino on esimerkiksi Arjen apu 
-toiminnan aloittaminen, jos paikkakunnalle on 
tulossa uusia kuntalaisia. Arjen apu on konkreet-
tista ja lyhytkestoista toimintaa, mihin uusienkin 
vapaaehtoisten on helppo tulla mukaan. 

Mitä seuraavaksi tapahtuu? 
Kotoutumismallien kehittäminen ja vapaaehtois-
ten tukeminen on tärkeää, jotta kotoutumisen 
tukemisessa onnistutaan mahdollisimman hyvin  
ja haasteisiin voidaan reagoida. Painotusta lisä-
tään nyt etenkin vapaaehtoisten työnohjauksen  
kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tärkeää on 
myös verkostojen ja sopimuskäytäntöjen luomi-
nen sekä viranomaisten että järjestöjen välille. 

H
A

N
N
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LLIKA
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MIKÄ STARTTIVOIMAA-HANKE?

• Kohderyhmänä on oleskeluluvan  
saaneet kolmansien maiden turva-
paikanhakijat ja kiintiöpakolaiset.

• Kehittää malleja kotoutumiseen ja 
vahvistaa yhteistyötä järjestöjen,  
kuntien ja viranomaisten kesken.

• Hanketta toteutetaan 34 kunnan  
alueella. Mukaan on lähtenyt jo 25  
järjestöä ja paikallistapaamisiin on 
osallistunut yli 500 ihmistä.

• Rahoitus EU:n turvapaikka-, maahan-
muutto- ja kotouttamisrahastosta.

Lue lisää RedNetistä (Tieto ja taito/
Starttivoimaa).

ARJEN AVUN TEEMA-ILTAA vietettiin Tampereelta keväällä 2017.

Lisätietoja:
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija Ismo Nuutinen, p. 020 701 2160 • Hämeen aluetyöntekijä  
Hanne-Miia Ollikainen, p. 0400 170 237 • Savo-Karjalan aluetyöntekijä Piia Jounila, p. 040 737 
2179 • Kaakkois-Suomen aluetyöntekijä Ulla Laakso, p. 040 860 1053 • Varsinais-Suomen alue-
työntekijä Miska Keskinen, p. 040 546 6440 
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LYHYESTI

Tervetuloa Kouluttajapäiville
Jyväskylään

Kouluttajapäivät 2018 järjestetään hotelli  
Laaja vuoressa Jyväskylässä 20.–21.1.2018. 

Ohjelmassa on oman koulutuslinjan sisältöjen  
päivitystä ja laaja kattaus erilaisia kouluttajatai-
toja ylläpitäviä sekä lisääviä osioita. Tarjolla on 
myös tietoa vapaaehtoisten koulutusjärjestelmän 
kehittämistyön etenemisestä. Lisäksi pääsemme 
ensimmäisinä testaamaan uusia, kaikille vapaa-
ehtoisille yhteisiä koulutusmoduuleja. 

Ilmoittautumislinkki, tarkemmat tiedot ja päi - 
vien ohjelma löytyy RedNetistä (Vapaaehtois-
kouluttajat).

Haluatko auttaa vaikeassa  
tilanteessa olevia nuoria verkossa?

Nuorten turvatalot etsivät joukkoonsa vapaa-
ehtoisia päivystäjiä Sekasin-chatiin, missä nuo-
ret keskustelevat mistä tahansa heitä askarrutta-
vasta asiasta nimettömästi ja luottamuksellisesti. 
Yhteydenoton syitä ovat muun muassa ahdistus, 
ihmissuhdeongelmat ja masennus. 

Päivystäminen on joustavaa ja siihen voi osal - 
l istua missä vain. Halutessasi päivystysvuoron 
voit tehdä lähimmällä turvatalolla tai vaikka ko-
toa käsin. Suomen Mielenterveysseuran koordi-
noimassa Sekasin-chatissa päivystysajat sijoit-
tuvat pääosin iltaan, ja yksi vuoro kestää noin 
tunnin. 

Vapaaehtoiselta vaaditaan 23 vuoden ikää ja 
koulutusta, jota järjestetään toistaiseksi turvata-
lopaikkakunnilla. Tukena ja apuna ovat Nuorten  
turvatalojen kriisi- ja perhetyön ammattilaiset.

Nuorten turvatalot sijaitsevat Espoossa, Helsin-
gissä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Toivo-
tamme uudet vapaaehtoiset mukaan verkkotyön  
lisäksi kaikkeen toimintaamme!

Lisätietoja: 
Kriisi- ja perhetyöntekijä  
Petri Laiho, p. 040 726 1307

Kiinnostuitko muusta vapaaehtoisuudesta  
Nuorten turvatalolla? Ota yhteys lähimpään  
turvataloosi www.nuortenturvatalo.fi.

Näin nimeät osaston  
Facebook-sivun

Keskustoimiston viestintäyksikkö suosittelee,  
että osastojen Facebook-sivut nimetään muo-
toon Suomen Punaisen Ristin (paikkakunta) 
osasto. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin  
Liedon osasto. 

Sosiaalisen median kanavien profiilikuvana  
osaston EI tule käyttää:

• Punaisen Ristin logoa

• ympyrän muotoista tuotelogoa 

• suojamerkkiä.

Sopivia profiilikuvia voi esimerkiksi kopioida  
Suomen Punaisen Ristin Facebook-sivulta.

Lisätietoja: 
Verkkotuottaja  
Seppo Kujanpää, p. 020 701 2226

M
A
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Henkilövaihdoksia  
Aineistoryhmässä

Keskustoimiston viestintäyksikössä toimiva  
Aineistoryhmä on järjestön oma markkinoinnin  
ja mainonnan tiimi, joka suunnittelee ja toteuttaa 
viestintäaineistot kaikkiin kanaviin.

Tiimissä työskentelevät yhteyskoordinaattori
Merja Tummunki, AD Suvi Hämäläinen, teksti-
suunnittelija Hanna-Leena Karjalainen, graafi-
nen suunnittelija Tanja Korpilahti, graafisen 
suunnittelun harjoittelija Ella Koponen sekä 
kääntäjä Riia Johansson-Rouvinen.
 
Kerro, kuinka voimme auttaa!
 
Ota yhteyttä sähköpostilla aineistot@punai-
nenristi.fi. Käytä työtilauksessa aineiston 
tilausloma ketta, jonka löydät aineistopankista: 
aineistopankki.punainenristi.fi.

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

LYHYESTI

Ilmi –harjoituksessa vauhtia maalla 
ja ilmassa

ILMI -suurharjoitusviikonvaihde elävöitti Kau-
havan entisen Lentosotakoulun aluetta viikon-
loppuna. Suomi 100 -juhlavuoden hengessä 
Kauhavalla kouluttauduttiin ja harjoiteltiin. Lau-
antaipäivä täyttyi monipuolisista koulutuspake-
teista. Osallistujille oli tarjolla esimerkiksi vies-
tintä- ja monipuolista etsintäkoulutusta.

TER
O

 H
IN

TSA

Vapaaehtoiset kokoontuivat kuuntelemaan harjoituksen 
alkubfiiffiä.

Sunnuntaipäivään herättiin kesälle 2017 tyypil-
liseen pilviseen säähän. Kauhavan taivaan al-
la käynnistyi aamutuimaan Poliisin johtajamana 
etsintäharjoitus. Kuvitteellisessa tilanteessa ka-
donnutta 77-vuotiasta henkilöä etsittiin maas-
tosta jalkaisin ja yläilmoista. Suoraan maastosta 
kadonnutta etsivät Punaisen Ristin ja Vapepan 
hälytysryhmät, kuten pelastuskoirat. Lentope-
lastajat suorittivat etsintää yläilmoista. 

- Monialaisuus harjoituksessa oli hienoa. Hä-
täkeskuksen mukanaolosta olen hyvin tyyty-
väinen. Hätäkeskus on keskeinen lenkki häly-
tysryhmiemme toiminnassa, pohti harjoituksen 
tiimellyksestä tavoitettu Suomen Punaisen Ris-
tin keskustoimiston Melinda Palomaa.

Tero Hintsa

TER
O

 H
IN

TSAEtsintäryhmät jakautuivat kukin määrätylle alueelle etsimään 
kadonnutta.

TER
O
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Lentopelastajat starttaamassa tehtävälleen.
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PIPOT PÄÄSSÄ 140-VUOTTA!

Pipot päässä 140-vuotta!

Hyllykallion kirppiksen työntekijät pipokuvassa.

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin työntekijät 
pukeutuvat syksyn ja talven aikana valkoisiin pi-
poihin. Pipokampanjalla muistutetaan Punaisen 
Ristin jo 140-vuotta kestäneestä toiminnasta 
haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseksi.

Kokkolan kirppiksellä pipoja testattiin pakettiautossa.

Seinäjoen keskustan kirpparilla musisoitiin pipot päässä.
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Jämsän kirppiksellä pipot pääsivät näyteikkunaan.

Salmirannan vastaanottokeskuksen nallekin sai oman pipon.

PIPOT PÄÄSSÄ 140-VUOTTA!
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NÄLKÄPÄIVÄ

Kuvakavalkadi Nälkäpäivän tunnelmista
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Palokan keräystapahtuman tunnelmia

Saarijärvellä kerättiin iloisissa merkeissä.
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Laukaan osaston aktiivisia kerääjiä

PEK
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Pitkänlinjan Nälkäpäivä-keräysaktiivit Outi Oinonen ja Sari Mus-
tamäki Jyväskylässä keräyslauantaina.
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NÄLKÄPÄIVÄ
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Kerääjiä Vaasan torilla

Joutsassa keräys onnistui loistavasti. Pullat ja pasteijat tekivät 
kauppansa ja rahaa lahjoitettiin hyvin.

Alavuden osaston keräystapahtuma Tuurissa.
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JÄRJESTÖPÄIVÄT

Ämpärikaupalla järjestöintoa 
Mesikämmenestä

Länsi-Suomen piirin osastoja johtavat vapaaeh-
toiset kokoontuivat Ähtäriin syyskuun ensim-
mäisenä viikonloppuna. Järjestöpäivät vietettiin 
todella innostavassa ilmapiirissä. Inspiroivia ja 
hauskoja puheenvuoroja kuultiin osastojen va-
paaehtoisilta sekä piirin ja keskustoimiston työn-
tekijöiltä. Pääpuhujina toimivat Raimo Vakku-
ri ja Outi Mäenpää. Päivien materiaali jaettiin 
osallistujille aidoissa Punaisen Ristin ämpäreissä.

- Ämpäri toimii sekä jäsenhankinnassa että mar-
jametsässä, Pekka Annala hehkutti.

TER
O
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IN

TSA

Outi Mäenpää lumosi yleisön. Mahtavilla esimerkeillä ja haus-
koilla harjoituksilla pureuduttiin vuorovaikutukseen vapaaeh-
toistoiminnassa. 

Punainen Ristissä yhtenä rintamana
Suomen Punaisen Ristin järjestöpäällikkö Mari-
ta Salo kannusti osastoja toteuttamaa Toiminta-
linjausta omalla paikkakunnallaan. Länsi-Suomen 
piirin osastoissa on erinomaisen hyvä tilanne Toi-
mintalinjauksen toteuttamiseksi. Esimerkiksi Ea-
ryhmäläisten ja Ystävätoiminnan vapaaehtoisten 
määrä on kasvanut. 

Vuorovaikutus vapaaehtoistoiminnan 
keskiössä
Näyttelijä Outi Mäenpää viihdytti Järjestöpäivien 
yli 120 osallistujaa sunnuntaina. Railakas nau-
ru raikui Hotelli Mesikämmenen kokoussiivessä 
osallistujien harjoitellessa vuorovaikutusta. Har-
joituksessa vaihdeltiin asentoja ja ilmaisutapaa 
kuvitelluissa tilanteissa, kuten uuden vapaaeh-
toisen vastaanottamisessa.

- Vuorovaikutus on monipuolinen ilmiö. Vuorovai-
kutuksesta 16% on puhetta, 55% eleviestintää ja 
38% äänenpainoja sekä kasvojen ilmeitä, Mäen-
pää kertoi.

Tero Hintsa

TER
O
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TSA

Yli 120 osastojen aktiivia nautti ohjelmasta.

Järjestöintoa jaettiin Ähtärissä ämpärikaupalla.

TER
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Piirin hallitus esittäytyy

1. Kuka olet ja mistä osastosta tulet?

2. Mikä sai sinut lähtemään mukaan 
    Punaiseen Ristiin?

3. Minkä asian koet itsellesi tärkeäksi 
    piirin hallituksen jäsenenä? Mitä 
    asiaa haluat piirin hallituksen jäse-
    nenä edistää?

4. Missä tai minkälaisena näet Länsi-
    Suomen piirin viiden vuoden 
    päästä?

5. Haluatko sanoa jotain muuta Tässä 
    ja Nytin lukijoille?       

1. Alpo Tanskanen Jyväskylän osastosta

2. Palasin Suomeen opiskelemasta v -75 ja etsin 
töitä – minut valittiin silloisen Keski-Suomen pii-
rin toiminnanjohtajaksi, jossa ajattelin viihtyväni 
jonkin aikaa, kunnes löydän ”oikean työn” – täs-
sä ollaan!

3. Piirin kokonaisvaltainen kehittäminen, tarkoit-
taa järjestön tehtävien ja tavoitteiden mukaisten 
toimintojen edistäminen. Perusasiat on pidettävä 
kunnossa, jotta toimintaa voitaisiin kehittää ny-
kyajan ja tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. On 
tunnistettava ydintehtävät ja liitettävä niihin jär-
jestön tavoitteiden mukaiset linjaukset. 
Merkittävä panostaminen nuorison osallistumi-
seen ja nuorten jäsenmäärän lisäämiseen. Siellä 
ovat meidän työmme jatkajat. Piirin toimihenkilöt 
ja luottamushenkilöt ”matkasaarnaajina” nuor-
ten tilaisuuksissa, järjestöissä, kouluissa ja oppi-
laitoksissa.

4. Piiri on kaikin tavoin johtava piiri Suomessa – 
esimerkillinen ja aktiivinen toimija, jossa iloinen 
ja palkitseva osallistuminen tuo turvallisuutta ja 
elämäniloa omaan ympäristöönsä.
Jäsenmäärä nousee aktiivisen toiminnan ansios-
ta 15 000 jäseneen, joka on seurausta positiivi-
sesta ja näkyvästä toiminnasta lähiympäristössä 
ja koko maailmassa. Nuoria on paljon mukana ja 
heidän osallistumisensa vetää uusia voimia mu-
kaan. Kaikesta paistaa tekemisen ja osallistumi-
sen ilo. Se antaa uutta voimaa ja uusia ideoita 
sekä vastaanottajille että osallistujille itselleen.

5. Nyt on nähtävä ja panostettava tulevaisuu-
teen – tietenkin unohtamatta tätä päivää. Kon-
taktien puute ja syrjäytyminen ovat yhteiskun-
nan kuluttava syöpä. Samalla kun suojelemme 
elämää ja terveyttä ja autamme onnettomuusien 
uhreja, voimistamme myös arjen turvallisuutta ja 
koko yhteiskunnan hyvinvointia. Parempaa elä-
mänlaatua jokaisena päivänä.
Pannaan hihat heilumaan, tehdään työtä yhdes-
sä, ilolla. Pyydä rohkeasti ystäviä, sukulaisia, per-
heenjäseniä, naapureita ja työtovereita mukaan 
Punaisen Ristin työhön – harva kieltäytyy, jos 
kauniisti pyydetään – mutta harva tulee mukaan, 
jos kukaan ei pyydä. Ole rohkea ja aktiivinen toi-
mija – se antaa elämälle merkitystä ja uutta si-
sältöä.

Alpo Tanskanen,
puheenjohtaja

PIIRIN HALLITUS ESITTÄYTYY
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1. Hannu Kuokkanen, 69 vuotias, eläkkeellä nyt 
toista vuotta, tällä hetkellä neljän ja vielä tämän 
vuoden puolella yhteensä kuuden lapsenlapsen 
ukki. Vaasan suomalaisesta osastosta.

2. Ryhdyin perheeni kanssa v. 1990 Vaasaan tul-
leiden ensimmäisten Iranista tulleiden kiintiö-
pakolaisten ystäväperheeksi ja liityin SPR: n ai-
naisjäseneksi saman tien. Perheellämme oli yksi 
perhe ja toisaalta kolme nuorta miestä ystävinä.

3. Luottamuksen ja yhteistyön rakentaminen/yl-
läpitäminen piirin työntekijöiden, vapaaehtoisten 
ja piirin hallituksen kesken. Piirin hallituksen teh-
tävänä on myös ensisijaisesti luoda niitä edelly-
tyksiä, joiden perusteella piirin työntekijät, osas-
tot ja vapaaehtoiset niissä toimivat vaikuttavasti 
ja tehokkaasti.

4. Uskon, että Länsi-Suomen piiri on edelleen 
alueellisesti saman suuruinen. Piirimme mukau-
tuu edelleen joustavasti ennakoimattomiinkin ta-
pahtumiin. Piirillä on tällä hetkellä monta talou-
dellista tukijalkaa, joten on myös syytä uskoa, 
että piirin työntekijöiden määrä ja resurssit pysy-
vät riittävinä. Edellä mainittu vaatii piirissä hyvää 
johtamista, luottamusta ja yhteistyötä kaikkien 
toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisten merkitys ja 
halu toimia yhteiseksi hyväksi ei häviä.

5. Länsi-Suomen piiri ja sen alueella tapahtuva 
vapaaehtoistyö on tällä hetkellä toiminnan sisäl-
lön kannalta hyvin arvostettu piirien joukossa. 
Osastojen vapaaehtoisten arvokkaat, lukematto-
mat tunnit kanssaihmistemme hyvinvoinnin edis-
tämiseksi auttavat järjestömme periaatteiden 
mukaisesti juuri heikoimmassa asemassa olevia.

Hannu Kuokkanen,
varapuheenjohtaja

1. Kuka olet ja mistä osastosta tulet?

2. Mikä sai sinut lähtemään mukaan 
    Punaiseen Ristiin?

3. Minkä asian koet itsellesi tärkeäksi 
    piirin hallituksen jäsenenä? Mitä 
    asiaa haluat piirin hallituksen jäse-
    nenä edistää?

4. Missä tai minkälaisena näet Länsi-
    Suomen piirin viiden vuoden 
    päästä?

5. Haluatko sanoa jotain muuta Tässä 
    ja Nytin lukijoille?       

Erkki Hietala

1. Olen Erkki Hietala Jyväskylästä ja olen Jyväsky-
län osaston hallituksen varapuheenjohtaja
sekä osaston Vapepa vastaava. Ja olen eläkeläi-
nen.

2. 30 vuotta on takana Spr:n toimintaa kertoo 
varmaankin sen, että harrastus on ollut mielei-
nen ja mielenkiintoinen joka sai minutkin kouk-
kuun.

3.Tärkeänä pidän osaston ja piirin välistä kanssa-
käymistä, sitä haluaisin vieläkin parantaa.

4. Viisi vuotta on pitkä aika harrastustoiminnas-
sa, koska jäsenistön vaihtuvuus on suuri, mutta 
toisaalla piirillä ja varsinkin osastoilla on tarjota 
uusia toimintamuotoja joihin uskon löytyvän uu-
sia harrastajia.

5. Toivotan kaikille Tässä ja Nyt lehden lukijoille 
antoisia hetkiä hyvän harrastuksen parissa

PIIRIN HALLITUS ESITTÄYTYY
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PIIRIN HALLITUS ESITTÄYTYY

1. Juha Turkulainen Kurikan osastosta. Päätyö-
ni teen tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan pelas-
tuslaitoksella asemaryhmän 4 palopäällikkönä. 
Toimenkuvaani sisältyy pelastuslaitoksen valmi-
ussuunnitteluasiat ja sitä kautta vapaaehtoistoi-
minta on mukana myös työtehtävissä.

2. Alkusysäys taisi olla Vapepan aluetoimikun-
nan jäsenyys, johon minut kutsuttiin mukaan vi-
ranomaisedustajaksi. SPR Kurikan osastossa oli 
paljon tuttuja jo entuudestaan, mutta yhteistyön 
lisääntyessä jotenkin vain ajauduin tiiviimmin 
mukaan toimintaan ja tässä sitä nyt sitten ollaan 
kaulaa myöden Spärrässä.

3. Piirin hallitusta voisi verrata näkötorniin, jos-
ta asioita pääsee näkemään paljon laajemmin ja 
hallituksen jäsenyys auttaa verkostojen rakenta-
misessa. Nämä asiat ovat minulle tärkeitä omien 
työtehtävienikin hoitamisessa. Mielestäni piirin 
tärkein tehtävä on osastojen toiminnan tukemi-
nen, ja tätä asiaa haluan edistää. 

4. Piirin toimihenkilöt ovat tehneet haastavissa-
kin tilanteissa erittäin hyvää työtä, joten halli-
tuksessa on ollut aikaa kehittäville keskusteluil-
le. Uskon, että näin tulee myös jatkumaan, joten 
näen piirin tulevaisuuden siinä mielessä valoisa-
na
. 
5. Olisi paljonkin sanottavaa, joten on pakko 
tiivistää. Suomalainen yhteiskunta elää suur-
ta murroskautta. Kaikkialla on toimintoja te-
hostettu niin, että mikään ei tunnut enää kan-
nattavan. Digitalisaatio periaatteessa parantaa 

monien palvelujen saatavuutta, mutta ei välttä-
mättä helpota elämää. Ihmiset muuttavat kas-
vukeskuksiin ja monien sosiaalinen verkosto jää 
uusissa oloissa kehittymättä. Muuttotappioalu-
eilla sosiaaliset verkostot hajoavat väen vähen-
tyessä.  Näissä myllerryksissä moni ihminen on 
”kuin höyhen myrskytuulessa”  ja toivoo jotain 
tuttua ja turvallista. Vapaaehtoistyöstä saattai-
si muodostua monelle se kaivattu arjen tukiver-
kosto. Toinen ulottuvuus vapaaehtoistyössä on 
yhteiskunnan kriisinsietokyky. Kilpailukykyiseksi 
viritetty yhteiskunta on entistä haavoittuvampi, 
joten aktiivisten, osaavien ja organisoituneiden 
järjestöjen rooli on entistä tärkeämpi. SPR on Va-
pepan toimintaa koordinoivana järjestönä tässä 
työssä suunnan näyttäjä. Osastoissa on varmas-
ti mietitty jäsenasioita, mutta olisi varmaan vie-
lä syytä porukalla tarkemminkin miettiä, millä me 
saadaan ne ”höyhenet” turvaan ja turvaamaan 
100-vuotiasta. 

Ps. ”Kuin höyhen myrskytuulessa” on hyvä kirja 
kiinalaistytön elämästä kulttuurivallankumouksen 
pyörteissä. Suosittelen lukemaan.

Juha Turkulainen

Marko Järvenoja

1. Olen Marko Järvenoja 38- vuotias osastoaktiivi 
Toholammilta. Toimin osaston puheenjohtajana, 
ensiapuryhmässä ja vapepassa.  Lisäksi koulu-
tan ystävätoimintaa, henkistä tukea ja valmiutta. 
Työskentelen koulukuraattorina ammatillisessa 
perusopetuksessa. Tulen SPR Toholammin osas-
tosta.

2. Toholammilla järjestettiin Henkisen tuen kou-
lutus. Kouluttajana toimi Raimo Vakkuri. Keskus-
teltiin Raimon kanssa useaan otteeseen ja innos-
tuin toiminnasta. 

3. Koen tärkeäksi vapaaehtoistoiminnan kehit-
tämisen vastaamaan tämän päivän haasteisiin.  
Haluan edistää vapaaehtoistoiminnan ja osasto-
jen toiminta edellytysten parantaminen.

4. Piiri on merkittävä kolmannen sektorin toimija 
alueella. Osastojen määrä on vähentynyt yhdis-
tymisten myötä, mutta nämä yhdistymiset ovat 
uutta toimintaa myös alueilla joissa aiemmin ei 
ole ollut aktiivista toimintaa.

5. Aktiivisesti mukaan osaston toimintaan. Aktii-
visella osallistumisella kehitetään ja ylläpidetään 
paikallista toimintaa.
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Sari Saarikoski

1. Kuka olet ja mistä osastosta tulet?

2. Mikä sai sinut lähtemään mukaan 
    Punaiseen Ristiin?

3. Minkä asian koet itsellesi tärkeäksi 
    piirin hallituksen jäsenenä? Mitä 
    asiaa haluat piirin hallituksen jäse-
    nenä edistää?

4. Missä tai minkälaisena näet Länsi-
    Suomen piirin viiden vuoden 
    päästä?

5. Haluatko sanoa jotain muuta Tässä 
    ja Nytin lukijoille?       

1. Sari Saarikoski ( os. Annala ). SPR Vaasan suo-
malainen osasto.

2. n. vuonna 1990 osallistuin ”pyydettynä, mut-
ta yllättäen” mahdollisuuksien tori tapahtumaan, 
jossa osastomme paitsi esitteli toimintaansa ja-
koi keittoa. Soppakauhasta kaikki siis alkoi. Val-
mistuin v. 1991 sairaanhoitajaksi ja liityin ensi-
apuryhmään. Kansainväliset (katastrofi) tehtävät 
siintivät mielessä, mutta niihin tehtäviin, en ole, 
ainakaan vielä päätynyt.

3. Yhteisten asioiden seuraamisen ja tiedon vä-
littämisen omaan osastoon. Piirin henkilöstön 
työn tukemisen työtehtävien ymmärtämisen 
kautta. Mitä asiaa haluat piirin hallituksen jäse-
nenä edistää? Jäsenten äänen kuuluminen on 
tärkeää samoin yhteistyön kehittäminen.

4. Elinvoimaisena auttajana, toiminnan koordi-
noijana alueellaan.

5. Ottakaa yhteyttä piirin hallituksen jäseniin, 
olemme jäsenten valitsemia, siis jäseniäkin var-
ten.

Tero Mård

1. Tero Mård Joutsan osasto

2. Hain itselleni hyvää harrastusta, sitten sitä 
kautta pikkuhiljaa syvemmälle järjestöön. Aloitin 
nuoriso yhteyshenkilönä ja Reddie Kids ohjaaja-
na.

3. Koen tärkeäksi sen että voin vaikuttaa. Osas-
tojen yhteistyötä.

4. Vetovoimainen piiri, yhteistyö muiden piirien 
kanssa toimivaa

5. Jaksamista kaikille meille vapaaehtoisille.

Mauno Heikkilä

1. Mauno Heikkilä SPR:n Härmäin osastosta

2. Kiinnostus Punaisen Ristin toiminnasta ja ha-
lu auttaa.

3. Tiedotus on mielestäni erittäin tärkeää. Var-
sinkin keräysten kohdalla haluaisin painottaa si-
tä, että autamme kaikkialla, niin kotimaassa kuin 
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Harri Jokiranta 

PIIRIN HALLITUS ESITTÄYTYY

1. Harri Jokiranta Seinäjoelta. Olen ollut pitkään 
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä ja samal-
la yhteistyön piirissä SPRn kanssa. 

2. Yhteinen näky paremmasta maailmasta kaikil-
le ja SPR osaaminen tehdä työtä ihmisten kanssa 
lähellä ja kansainvälisesti.

3. Osallisuuden lisääminen ja yhdessä tekemi-
sen vahvistaminen arkipäivässä. Kenenkään ei 
pidä jäädä yksin elämän myllerryksissä. Tätä työ-
tä SPR on tehnyt ja tätä työtä haluan omalla 
osaamisella tukea. Piirin toiminnan kehittäminen 
yhdessä jäsenistön, vapaaehtoisten ja tekijöi-
den kanssa niin, että piiri ja myös SPR on entistä 
vahvempi maailman muutoksissa. 

4. SPR Länsi-Suomen piiri on aktiivinen alueelli-
nen vapaaehtoistyön toimija, sosiaali- ja tervey-
denhuollon vaikuttaja ja kiinteä osa järjestötoi-
mijoiden verkostoa. Kansallisesti piiri on SPR:n 
toiminnan kehittämisen asiantuntija, luotettava 
ja vastuullinen järjestön toimija. 
5. Kun maailma muuttuu yhä nopeammin ja 
usein arvaamattomasti, on hyvä varmistaa vas-
tuun ja turvallisuuden verkkoa lähellä ja olla val-
mis auttamaan kauempana. SPR on tässä työssä 
ylivoimainen!

Markku Kyllönen

1. Markku Kyllönen, pj SPR- Saarijärven osasto /
Hyvä elämä, Hyvä Mieli-hanke

2. Jäädessäni pois yritysmaailmasta ja työelä-
mästä, jäin pohtimaan mitä haluaisin tehdä jat-
kossa, kenen kanssa ja kenelle.                     
Pian minulle tuli selväksi, että haluni oli tehdä 
työtä pehmeimpien  arvojen kanssa.
Punainen Risti tuli valituksi järjestöksi  ja toimin-
takentäksi, lähteä auttamaan apua tarvitsevia.

3. Kiinnostava näköalapaikka nähdä ja kokea ko-
konaisuuksia, jonka pohjalta saan olla tekemäs-
sä päätöksiä.
Haluan edistää ja vahvistaa Punaisen Ristin toi-
mintakykyä olemassa oleviin ja tuleviin haastei-
siin.

4. Jossain määrin uudistuneena, yhteistyö- ja toi-
mintakykyisenä voimakkaana piirinä jonka talous 
on kunnossa.

ulkomailla.

4). En näe tarvetta suurille muutoksille.  Avun-
tarve kotimaassa ja maailmalla ei tunnu ainakaan 
vähenevän. Päinvastoin.

5. Lähtekää mukaan toimintaan ! Mielekästä te-
kemistä riittää ja kynnys on matala.     

5. Nöyrä kiitos luottamuksesta, että saan olla 
mukana piirin hallitustyöskentelyssä!
Lämmin kiitos lukijoille, Te teette arvokasta työtä 
alueillanne!
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Eeva Vuorimies

1. Eeva Vuorimies Laukaan osasto. Puheenjoh-
taja, pitkäaikainen toiminta punaisessaristissä ja 
vapepassa

2. Tulin mukaan Laukaan ea-toimintaan vuonna 
1978, silloisen kouluttajan mukana.

3. Koen omakseni kaikkien osastojen hyvinvoin-
nin ja varsinkin pienten osastojen puolesta pu-
humisen. Osastojen yhteistyön lisääminen ja pii-
rin tuki toiminnalle on tärkeitä. 

4. Länsi-Suomen piirillä menee kohtalaisen hy-
vin.  Vapaaehtoisten avuntarve  kunnissa on kas-
vanut lasten, nuorten ja vanhusväestön palve-
lujen osalta. Väestö ikääntyy joka näkyy myös 
osastoissa.
Osastojen toiminnassa mukana  olevien keski-ikä 
on korkea.

5. Osastojen jäsenmäärät laskee ja toiminta on 
enemmän kertaluonteista.
 Mikä on se foorumi jossa saadaan nuoria mu-
kaan toimintaan.

Onni Nikoskinen

1. Olen Onni Nikoskinen Keuruun osastosta

2. Naapuri toimi ensiapuryhmässä ja houkutte-
li mukaan

3. Koen tärkeäksi sen, että pieniä osastoja kuul-
laan Piirin hallituksessa.

1. Kuka olet ja mistä osastosta tulet?

2. Mikä sai sinut lähtemään mukaan 
    Punaiseen Ristiin?

3. Minkä asian koet itsellesi tärkeäksi 
    piirin hallituksen jäsenenä? Mitä 
    asiaa haluat piirin hallituksen jäse-
    nenä edistää?

4. Missä tai minkälaisena näet Länsi-
    Suomen piirin viiden vuoden 
    päästä?

5. Haluatko sanoa jotain muuta Tässä 
    ja Nytin lukijoille?       

Haluaisin sitä, että Piirillä olisi mahdollista tukea 
jokaista osastoa, osaston tarpeiden mukaan.

4. Näen Länsi-Suomen piirin viiden vuoden pääs-
tä sellaisena, joka on enmmän SPR:n ”perus” toi-
mijana

5. On ollut hyvä nähdä se, että mitä kaikkea pii-
rissä ”touhutaan”, ja se on todella monipuolista 
tekemistä. Ei ole ihme, jos päivät välillä venäh-
täisi pitkäksi.
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Taina Hämäläinen

Johanna Peltokoski

PIIRIN HALLITUS ESITTÄYTYY

1. Olen Taina Hämäläinen ja tulen Karstulan 
osastosta. Olen 42-vuotias kahden lapsen äi-
ti. Työskentelen ikäihmisten palveluohjaajana ja 
koulutukseltani olen sairaanhoitaja.

2. Verenluovutustilaisuuksiin paikkakunnallamme 
tarvittiin avustajia ja toiminta kiinnosti minua, 
koska haaveilin ammatista terveydenhuollon pa-
rissa. Olin myös jonkin verran mukana ea-toimin-
nassa. Olen liittynyt Punaisen Ristin jäseneksi v. 
1998.

3. Olen uusi jäsen piirin hallituksessa, vasta yh-
dessä kokouksessa ollut mukana. Hallitustyös-
kentelyn kokonaisuus on siksi vasta hahmot-
tumassa minulle. Näen tärkeäksi tuoda esille 
pienten osastojen ääntä.

4. Nähdäkseni piirissä on nyt hyvä ”tekemisen 
meininki”. Viiden vuoden päästä piirimme järjes-
tötiimin vahvistaminen näyttäytyy osastojen toi-
mintaan niin, että Länsi-Suomen alueella Punai-
nen Risti pystyy edelleen tarjoamaan mielekkään 
ja ihmisiä kiinnostavan vaihtoehdon vapaaeh-
toistoimintaan. Piirin toiminta seuraa aikaansa ja 
mukautuu toimintaympäristön muutoksiin, kehit-
tyy ketterästi. Piirin osastojen toiminnan kehittä-
miseen kohdentamat resurssit auttavat osasto-
ja suuntaamaan omaa toimintaansa niin, että se 
vastaa paikallisia tarpeita. 
Toivon osastojen välisen yhteistyön lisääntyvän 
erityisesti pienten osastojen kesken. Myös osas-
tojen yhdistymisiä ehkä tapahtuu.
Vaikka sote-palvelujen järjestäminen siirtyy-
kin kunnilta maakunnille, tulevaisuuden kunnil-
le jää edelleen tärkeäksi tehtäväksi asukkaiden 

1. Olen Johanna Peltokoski, tulen Ilmajoen osas-
tosta. Olen valtion virkamies, Punainen Risti on 
vielä 27 vuoden jälkeenkin rakas harrastus, hy-
vää vastapainoa työlle.

2. Teini-iästä saakka olen ollut kiinnostunut eri-
tyisesti ensiapuryhmätoiminnasta ja vuonna 
1989 rohkaisin mieleni ja menin ensimmäisen 
kerran Ilmajoen osaston ensiapuryhmän kokoon-
tumiseen. Se oli menoa samantien. Siitä saakka 
olen ollut ryhmätoiminnassa mukana, myöhem-
min myös oman osaston toiminnassa, erilaisissa 
koulutustehtävissä, piirin valiokuntatyössä ja ny-
kyään piirin valmiusryhmässä.

3. Ennenkaikkea vapaaehtoisten toimintaa pitää 
kehittää ja kannustaa ja  pitää huolta, sillä ilman 
vapaaehtoisia tämä homma ei toimi.

4. Länsi-Suomen piiri on iso ja toiminta tässä pii-
rissä on monipuolista ja kattavaa. Toivottavas-
ti piirimme ammattitaitoiset työntekijät jaksavat 
jatkaa suurenmoista työtään vapaaehtoisten pa-
rissa.

5. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Me 
kaikki teemme arvokasta työtä!   

terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tässä 
vapaaehtoistoimijoilla on nähdäkseni erityinen 
merkitys. Vapaaehtoistyön tarjoama osallisuuden 
ja yhteisöllisyyden kokemus on tärkeää myös tu-
levaisuudessa.

5. Lähetän terveiset kaikille lukijoille ja toivotan 
mukavaa syksyä!

Hyvää syksyistä viikonvaihdetta!
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Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin kirp-
pisten nettisivut ovat uudistumassa. Kirp-
pikset ovat kuvanneet tilojaan uusia net-
tisivuja varten. Ohessa muutamia otoksia 
kirppareilta.

LÄNSI-SUOMEN PIIRIN SPR KIRPPIKSET

LÄNSI-SUOMEN PIIRIN SPR KIRPPIKSET
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LÄNSI-SUOMEN PIIRIN SPR KIRPPIKSET

LÄNSI-SUOMEN PIIRIN SPR KIRPPIKSET
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Jyväskylän aluetoimisto
Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä
p. 020 701 2840, f. 020 701 2841
lansisuomi.jyvaskyla@punainenristi.fi

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

Annala Pekka, 0400 263 559
toiminnanjohtaja

Hintsa Tero, 040 512 1726
apulaistoiminnanjohtaja

Niittynen Jooel, 040 588 1988
järjestöpäällikkö

Karling Virve, 0400 261 004
terveydenhuollon suunnittelija

Kivisalo Susanna, 040 143 1255
sosiaalipalveluiden asiantuntija

Valonen Aki, 040 194 7949
valmiuspäällikkö

Rautiainen Tave, 0400 263 447
varautumisen ja valmiuden asiantuntija

Tauriainen Kaisa, 040 538 9892
nuorisotoiminnan suunnittelija

Erika Karstinen, 040 156 3707
Nuorisotoiminnan alueellisen kehittämisen –hanke

Mustonen Sami, 040 160 22 45
aluetyöntekijä

Omaishoitajien tukitoiminta

Savolainen Taija, 040 579 2771
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä

Minna Laihorinne, 040 1942 807
järjestötoiminnan kehittäjä

Ylönen Saija, 040 197 8115
projektityöntekijä
Hyvä Elämä, Hyvä Mieli –Projekti (Saarijärven osasto) 

Meeri Jaatinen, 040 683 1138
Projektisuunnittelija
Digieko, keskustoimiston valtakunnallinen projekti

Heiskanen Anne, 0400 775 479
ensiapukoulutuksen päällikkö

Reinikainen Sari, 040 352 2020
kurssimyynti ja -koordinointi

ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Karvo Sakari, 040 569 3390
kurssisihteeri

Oksanen Sirpa, 045 638 7477
toimistosihteeri

Torvinen Ulla, 040 658 8399
taloussihteeri

Laitila Mervi, 040 868 4786
reskontranhoitaja

Salin Tuija, 040 147 7200
toimistosihteeri

SPR-Kirppikset

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

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

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

Kirri, Kirrinpolku 5, 40270 Palokka 
Kortepohja, Isännäntie 1 G, 40740 Jyväskylä
Seppälä, Ahjokatu 14-16, 40320 Jyväskylä
Jämsä, Koskentie 9, 42700 Jämsä
Keuruu, Keuruuntie 10, 42700 Keuruu
Hyllykallio, Laturitie 2, 60510 Hyllykallio
Seinäjoen keskusta, Kalevankatu 18, 60100 Seinäjoki
Karstula, Taka-Wetkantie 1, 43500 Karstula
Kokkola, Vaunumiehenkatu 4 B, 67100 Kokkola
Himanka  Pajalantie 2, 68100 Himanka
Kannus, Tukkitie 8, 69100 Kannus
Vaasa, Klemetinkatu 17, 65100 Vaasa
Lapua, Härsiläntie 14, 62100 Lapua

Osaamisella on merkitystä -projekti

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

Iloa Työstä -Hanke

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

Vastaanottokeskukset

Mujunen Henrik, 040 868 4720
Johtaja Salmirannan vastaanottokeskus

Mäki-Rajala Juha, 040 868 2456
Johtaja Kauhavan vastaanottokeskus 

Plus-Pisteet (avoinna ti 17.00-19.00) 

Jyväskylä, Ailakinkatu 5, 040 583 3054
 • Sihvo Minna

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

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

LÄNSI-SUOMEN PIIRI YHTEYSTIEDOT

Rinne Anna-Kaisa, 040 868 1708
palkanlaskija

Pirjo Simppala, 040 665 9969
kirjanpitäjä


