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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, 040 528 0902
valmiuspäällikkö

Rautiainen Tave, 0400 263 447
varautumisen ja valmiuden asiantuntija

Karstinen Erika, 040 156 3707
Nuorisotoiminnan alueellisen kehittämisen –hanke

Mustonen Sami, 040 160 22 45
aluetyöntekijä
Omaishoitajien tukitoiminta

Savolainen Taija, 040 579 2771
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä

Laihorinne Minna, 040 1942 807
järjestötoiminnan kehittäjä

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

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

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

Rinne Anna-Kaisa, 040 868 1708
palkanlaskija

Simppala Pirjo, 040 665 9969
kirjanpitäjä

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

SPR-Kirppikset
Kalho Seija, 0400 380 658
Toimialapäällikkö 
(Kirri, Kortepohja, Seppälä, Jämsä, Keuruu)
Kinnunen Krista, 040 552 1756
Toimialapäällikkö 
(Kokkola, Kannus, Vaasa)
Rajamäki Mari, 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
Kannus, Tukkitie 8, 69100 Kannus
Vaasa, Klemetinkatu 17, 65100 Vaasa
Lapua, Härsiläntie 14, 62100 Lapua

Vastaanottokeskukset
Mujunen Henrik, 040 868 4720
Johtaja Salmirannan vastaanottokeskus
Kokko Ari, 040 132 7141
Johtaja Kauhavan vastaanottokeskus
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LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Nälkäpäivän tulevaisuus

PÄÄKIRJOITUS 31.10.2018

Nälkäpäivänä kerätyt varat menevät apuna 
perille parhaillaan. Kiitos kaikille, jotka olette 
tekemässä sitä mahdolliseksi.

SPR:n ja Tanskan Punaisen Ristin yhteisen 
logistiikkayksikön mukana Indonesiaan läh-
tee myös neljä suomalaista avustustyönteki-
jää. Yksikkö organisoi Sulawesiin saapuvaa 
apua, sekä kuljetusta ja varastointia. Pääsy 
tuhoalueille on erittäin vaikeaa tuhoutunei-
den teiden ja siltojen vuoksi.

Täällä meidän piirin alueella avustustyös-
sä viimeisin tapaus oli Laihialla sattunut tu-
lipalo, jossa paikallinen osasto organisoi 
yhteistyössä kyläläisten kanssa avustustoi-
menpiteitä. Avustustoimenpiteet olivat hyvin 
esillä paikallisessa lehdessä. Katastrofirahas-
toon kerätyt varat mahdollistaa kaiken tämä 
avustustyön.

Nälkäpäivän tulos ei ole vielä täysin selvil-
lä, meidän piirissä tulos on 17.10 mennes-
sä 116 303 euroa. Tämä tarkoittaa laskevaa 
tuloskehitystä edelliseen vuoteen verrattu-
na. Pienillä paikkakunnilla keräys on onnistu-
nut tavattoman hyvin, isoissa kaupungeissa 
meillä isoja ongelmia keräyksen organisoin-
nissa. Keräyksen valmisteluun lähdetään 
auttamattoman myöhään, jos ollenkaan. 
Meidän piirin auttamisvalmiuden osalta tä-
mä tilanne on huolestuttava ja tästä syystä 
meidän tulee pikaisesti tarttua nälkäpäivä-
keräyksen organisoinnin kehittämiseen ja 
kerääjärekrytoinnin vahvistamiseen. Nälkä-
päiväkeräys on tämän järjestön ehdoton sel-
käranka auttamisvalmiuden toteuttamiseksi, 
niin maailmalla kuin kotimaassa.

Hyvin toteutettu nälkäpäiväkeräys perustuu 
ajoissa aloitettuun suunnitteluun, keräys-
paikkojen valmisteluun ja isoimpana asiana 
kerääjien rekrytointiin. Lippaan varressa tu-
lee olla riittävästi rahan vastaanottajia, vain 
täten varmistetaan rahantulo. Nälkäpäivä 
tunnetaan kansalaisten keskuudessa, ihmi-
set odottavat nälkäpäivänä kohtaavansa Pu-
naisen Ristin iloisen kerääjän, joka samalla, 
rahaa vastaanottaessaan toivottaa lahjoitta-
jalle hyvää päivän jatkoa. Tällä haluan sanoa 
sitä, että lahjoitustilanne perustuu hyvään 
vuorovaikutukseen, tämän ominaisuuden 
varmistamme hyvissä ajoissa järjestetys-
sä kerääjäkoulutuksessa. Nälkäpäivän suun-
nittelussa meidän tulee myös miettiä uusia 
tapoja ottaa rahaa vastaan esim. korttimak-
suna, jota tälläkin kertaa testattiin.

Nälkäpäivällä on edelleen tulevaisuutta, mut-
ta meidän tulee nyt viimeistään ottaa ryhtiä 
keräyksen toteuttamisen suhteen. Piiri tulee 
järjestämään hyvissä ajoissa keväällä kerä-
ysjohtajien tapaamisia, missä käydään läpi 
keräyksen toteuttamista eri osastoissa. Toi-
von, että kukin osasto käy osaston hallituk-
sen ja työyksiköiden kanssa läpi keräyksen 
toteuttamisen omalla paikkakunnalla, samal-
la listaten onnistumiset ja epäonnistumiset. 
Tästä saamme hyvää materiaalia tuleviin ta-
paamisiin.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille piirimme 
osastoille ja vapaaehtoisille oikein hyvää ja 
toimeliasta syksyä. Teemme hienoa ja arvos-
tettua työtä kansalaisten keskuudessa, kiitos 
siitä kaikille.

Ystävällisin terveisin
Pekka Annala
Toiminnanjohtaja

Katso video Punaisen Ristin 
Länsi-Suomen piirin Youtube -kanavalta

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

KUVIA Toiminnastamme Instagramissa
instagram.com/sprlansisuomenpiiri/

KIRPPISTEN YHTEYSTIEDOT JA 
AJANKOHTAISET TAPAHTUMAT 
spr-kirppis.fi/
TAPAHTUMAT PIIRIN NETTISIVUILLA 
rednet.punainenristi.fi/lansi-suomi

Järjestötiedote 4/2018 Piiritiedotteen toimitus: Tero Hintsa Taitto: Grano Seinäjoki
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Auttaja lähellä sinua, myös kännykässä? 

Punaisessa Ristissä todetaan usein, että ha-
luamme olla läsnä ihmisten arjessa. Näin 
saamme avun perille ja voimme vastata no-
peasti avun tarpeeseen. 

”Mutta kuinka lähellä oikeasti olem-
me ihmistä, joka maksaa ostokset 
kännykkäsovelluksella, sopii harras-
tuksensa pikaviesteillä ja viettää  
vapaa-ajan vaikka kuunnellen mu-
siikkia puhelimesta?” 

Haaste ei ole ihan helppo, koska tulevaisuu-
dessa järjestön digitaalisten palveluiden on 
oltava ihan yhtä hyviä ja helppoja kuin mui-
denkin. 

Punainen Risti on lähtenyt liikkeelle reip-
paasti, ja nyt jo yli tuhat osaston luottamus-
henkilöä ja työntekijää on rekisteröitynyt 
uuteen Oma Punaiseen Ristiin, vapaaehtois-
ten digipalveluun. Heti vuoden 2019 alusta 
uudet vapaaehtoiset voivat poimia Oma Pu-
naisesta Rististä itselleen sopivan vapaaeh-
toistehtävän. Oman avulla voimme yhdessä 
varmistaa, että järjestämme Punaisen Ris-
tin liikkeen periaatteiden mukaisesti kaikille 
halukkaille mahdollisuuden osallistua toimin-
taan.

Digitaalisuudesta ei hyödy vain uusi vapaa-
ehtoinen. Osaston vastuuväelle ja Punaisen 

Ristin työntekijöille Oma on turvallinen paik-
ka säilyttää yhteystietoja ja järjestää toimin-
taryhmät. 

Oma ei ole vain uusi järjestelmä. Olemme 
samalla muuttaneet tapoja tehdä asioita yh-
dessä. Oman suunnitteluun ja testaukseen 
on osallistunut satoja vapaaehtoisia, joiden 
kädenjälki näkyy lopputuloksessa. Yhdessä 
kehitetyt palvelut kehittyvät jatkuvasti pa-
remmiksi. 

Kiitos kaikille Oman kehitykseen 
osallistuneille! 

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

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 tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Ilpo Kiiskinen 
Viestintäjohtaja

Jarkko M
ikkonen

PÄÄKIRJOITUS, KESKUSJÄRJESTÖ
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Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy 
avajaisilla Helsingin päärautatiease-
malta torstaina 22.11. Ylen aamu-tv 
tekee paikan päältä suoraa lähetystä. 
Tänä vuonna aamu-tv kertoo keräyk-
sestä jo ennen avajaisia ja jatkaa sitä 
päivittäin aina 21.12.2018 asti. Keräys-
tavoite tänä vuonna on 1 960 000 eu-
roa, jolla voidaan jakaa 28 000 lahja-
korttia. Lahjakortin arvo on 70 euroa.

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

Muutoksia korttien jakelussa
Korttien toimituksia helpottamaan tänä vuon- 
na otetaan käyttöön uusi sähköinen tilaus-
lomake, jolla osasto voi tilata kortit itselleen 
tai suoraan kumppanille. Kortit toimitetaan 
SPR:n keskustoimistolta tilauslomakkees-
sa ilmoitettuihin osoitteisiin viikoilla 44–45. 
Tätä ennen Punaisen Ristin piirit tarkistavat 
yhdessä MLL:n piirin kanssa, että kortit ja-
kautuvat tasaisesti eikä päällekkäisyyttä tule.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kor-
tit yhteistyökumppaneiden eli kunnan so-
siaalitoimen, maahanmuuttopalveluiden, 
neuvoloiden, seurakuntien diakoniatyön tai 
muun yhteistyökumppanin kautta ja tila-
ta kortit suoraan keskustoimistosta kump-

HYVÄ JOULUMIELI 22.11.–21.12.

Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy

paneille. Tällöin osastolla ei ole huolta 
henkilötietoja sisältävien lomakkeiden säily-
tyksestä eikä nimilistojen postittamista kir-
jattuna kirjeenä.

Kortit hyvissä ajoin perheille 
Perheille kortit tulee jakaa hyvissä ajoin, jot-
ta kortti ei jää matkan tai muiden joulukii-
reiden vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on 
voimassa 7.–26.12.2018. 

S
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H
anna Linnakko

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  

www.hyvajoulumieli.fi 
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 
• Twitter ja Instagram:  

#hyvajoulumieli @hyvajoulumieli
• RedNet (Hyvä Joulumieli)  

rednet.punainenristi.fi/hyvajoulumieli 
• Lisätietoja piiritoimistosta ja  

joulumieli@punainenristi.fi

HUOM.! Korttien jako-ohjeet on päivitetty, 
joten tutustu niihin tarkoin.
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HELPOTA YKSINÄISYYTTÄ JOULUNA JA YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ

Kannustamme osastoja ja yhdistyksiä 
järjestämään yhteisen Hyvä Joulu- 
mieli -tapahtuman. Tapahtuma tuo nä-
kyvyyttä ja lipaskeräysvaroja. Tapah-
tuman voi järjestää avajaispäivänä 
torstaina 22.11. tai myöhemmin keräys- 
aikana – silloin, kun ihmisiä on liik-
keellä. Myös media kannattaa kutsua 
paikalle.  

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen ja ma-
teriaalia löytyy RedNetistä (Hyvä Joulumie-
li) ja MLL:n Yhdistysnetistä viimeistään loka-
kuun lopussa.

Viime ystävänpäivänä 1200 uutta ih-
mistä kiinnostui ystävätoiminnasta. 

Kannustamme osastoja järjestämään tapah-
tumia ja ystäväkursseja, jotta uudet ihmiset 
pääsevät heti mukaan.  

Joulu on perinteisesti perhejuhla ja sik-
si monelle yksinäiselle vuoden pahin-
ta aikaa. Punaisen Ristin joulukahvila 
on vahva viesti siitä, että kenenkään ei 
tarvitse olla yksin. 

– Olin viime jouluaattona mukana joulukah-
vilassa Turun Halisissa ja kävijäkunta oli hy-
vin moninaista. Osalla ei ollut ketään kenen 
kanssa viettää joulua. Toiset kaipasivat te-
kemistä pitkiksi joulupyhiksi. Paljon oli myös 
niitä, jotka eivät ylipäätään vietä joulua, sa-
noo sosiaalitoiminnan suunnittelija Varpu 
Salmenrinne.

Myös Tampereella järjestettiin viime vuonna 
vaihtoehtoinen jouluaatto Sampolan kirjas-

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla  
näkyvyyttä paikkakunnilla  

Nähdään ystävänpäivänä!

Tuo joulukahvilalla iloa ja vaihtelua joulupyhiin 

Lisätietoja: 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
hyvajoulumieli 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123 
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 020 701 2199 
Viestinnän asiantuntija  
Sanni Myllyaho, p. 020 701 2223
MLL: suunnittelija Hanna Hokka,  
p. 075 2345 581, hanna.hokka@mll.fi

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä ja 
lue lisää kampanjasta!

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123 
RedNet rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva 

tossa. Kirjaston palveluiden lisäksi kävijöillä 
oli mahdollisuus nauttia jouluisista herkuista 
ja seurustella Punaisen Ristin vapaaehtoisten 
kanssa.

Vapaaehtoisena toimiminen on myös yksi 
tapa viettää joulua. Osallistua voi myös lei-
pomalla tai esiintymällä joulukahvilassa. Hy-
vien kokemusten pohjalta tavoitteena on li-
sätä joulukahviloiden määrää. Lisätietoja ja 
vinkkejä järjestämiseen RedNetistä (Ystävä-
toiminta). Aineistopankista saa ilmoitustau-
lu- ja lehti-ilmoituspohjat tiedottamiseen. 

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

Joulukalenteri tuo joulun odotuksen
Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen 
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalenterit 
ovat kuvittajien Raimo Partasen ja Martta  
Wendelinin aiheita. Kalentereita on lähetetty  
n. 130 000 kotiin. Kalenterin suositushinta  
on 12 euroa, ja sen voi ostaa myös verkko- 
kaupasta punaisenristinkauppa.fi tai  
myynti@punainenristi.fi.

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

PUUROA KOKO KYLÄLLE 10 €
Tämän lahjan avulla Punainen 
Risti voi viedä 30 kiloa vehnä-  
ja maissijauhoja sinne, missä ei 
ole riittävästi ruokaa. Lahjoituk-
sen avulla koko kylän asukkaat 
saavat puuroaterian. 

PROTEESI SYYRIAN SODAS-
SA  
VAMMAUTUNEILLE 50 €
Tällä lahjalla annat sodassa 
vammautuneelle syyrialaisel- 
le mahdollisuuden nousta  
omille jaloilleen sekä viestin, 
jonka jokainen meistä haluaa 
kuulla: Sinusta välitetään.

Tilaa tuotteet kirjautumalla osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi.  
Lisätiedot ja kysymykset: myynti@punainenristi.fi tai p. 020 701 2101.

Lisää joulukortteja ja -lahjoja löydät 7.11. ilmestyvästä Avun Maailma -lehdestä.

Seinäkalenterit 
vuodelle 2019

Kirjeensulkija-
merkit

Ilahduta 
joulukortilla

Samalla osoitat lahjasi saajalle, että vä-
lität ja haluat auttaa. Vaikuttavia lahjoja 
ovat muun muassa: 

Tilaukset ja lisätiedot:
punaisenristinkauppa.fi
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OMA PUNAINEN RISTI HELPOTTAA ARKEASI

Oma on valmis osastojen käyttöön

Vapaaehtoisten uusi sähköinen tieto-
järjestelmä Oma Punainen Risti on nyt 
kaikkien käytettävissä. Uusille ja vä-
hän vähemmän uusille vapaaehtoisil-
le Oma on selkeä ja helppo tapa löytää 
mukaan, joten sen käyttöönotto kan-
nattaa!

Omasta rakentuu kokonaisuus, josta löytyy 
kaikki osaston toiminnan kannalta oleelliset 
asiat. Ympäri Suomea järjestettävissä kou-
lutuksissa osaston hallitus ja muut vastuu-
henkilöt saavat varmuutta Oman käyttöön. 
Apua saa tarvittaessa myös digikummilta, 
joka on Oman käyttöön koulutettu vapaa-
ehtoinen, joka pystyy alueellaan tukemaan 
osastoja Oman käyttöönotossa.

Terttu Ojala osallistui Porissa järjestettyyn 
digikummi- ja digimestarikoulutukseen. Hal-
lituksen jäsenenä hän on yksi avainhenki-
löistä Oman käyttöönotossa Porin osastossa. 

– Tässähän on ajatus, että lopulta kaikki on 
samassa paikassa, Ojala tuumaili tyytyväi-
senä koulutuksen jälkeen.

Ystävävälittäjänä ja omaishoitajien tukitoi-
minnan ryhmänvetäjänä Ojala on tarttu-
massa jo innolla Oman uuteen sähköiseen 
ystävävälitysjärjestelmään. Vaikka Oma kul-
kee kätevästi mukana myös älypuhelimessa, 
se ei korvaa ihmisten välistä vuorovaikutus-

ta: Ojalalle on selvää, että ihmistä tarvitaan 
edelleen – niin välittäjinä kuin vapaaehtoisi-
na muissa tehtävissä.

– Ei tämäkään tee itsekseen mitään, Ojala 
toteaa Omasta.

Osastojen Oman käyttöönotto kannattaa 
tehdä seuraavien vaiheiden kautta:
1. Valitkaa osastoonne Oman pääkäyttäjä, 

eli digimestari.
2. Osallistukaa digikummi- ja digimestari-

koulutukseen tai johonkin Oman aloitus-
työpajaan.

3. Miettikää, mikä on kunkin vastuuhenki-
lön tehtävä ja rooli Oman käytössä.

4. Tehkää profiilinne Omaan, ilmoittakaa 
piirille, että aloitatte Oman käyttöönoton 
ja pyytäkää piiristä tarvittavat käyttäjä-
tasot (J1-henkilöille ja digimestarille).

5. Luokaa toimintaryhmät ja merkitkää nii-
hin ryhmänvetäjät.

6. Viekää osastonne tapahtumia, koulutuk-
sia jne. Omaan.

7. Sopikaa ystävävälitysjärjestelmän käyt-
töönotosta.

8. Viestikää osastollenne Omasta ja kan-
nustakaa kaikkia tekemään sinne profiili.

9. Tukekaa ja auttakaa vapaaehtoisianne 
Oman käyttöönotossa.

Lisätiedot: rednet.punainenristi.fi/oma
Oma tuki, Oma.tuki@redcross.fi

M
aija Pokkinen

Porin osaston aktiivi Terttu Ojala on innostuneena mukana ottamassa Omaa osaston käyttöön. – Tässä on paljon 
mahdollisuuksia, kun löytää oikeat polut ja täpät, hän iloitsee. 
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HIV- JA SEKSUAALITERVEYSTYÖ

Hiv- ja seksuaaliterveystyön päämää-
ränä on ollut jo 30 vuoden ajan eh-
käistä hiv-tartuntojen ja seksitautien 
leviämistä, sekä tukea ja edistää väes-
tön seksuaaliterveyttä. 

Työ aloitettiin vuonna 1988 Immuunika-
to-projektilla, jossa Punaisen Ristin tervey-
denhuoltohenkilöstö ja kouluttajat jakoivat 
hiv- ja aidstietoutta ympäri Suomen. Sama-
na vuonna aloitettiin hiv-puhelinneuvonta, 
jossa SPR:n vapaaehtoiset tukivat ja neu-
voivat ihmisiä hiv- ja seksuaaliterveysasiois-
sa. Kymmenien vuosien työhön on mahtunut 
paljon maahanmuuttajien ja turvapaikan-
hakijoiden parissa tehtävästä työstä hiv-
positiivisten naisten tukiryhmätoimintaan, 
äitiysneuvolahenkilökunnan koulutuksiin ja 
vuosittaisiin kesäkumikampanjoihin. Vuon-

Kiinnostaako vapaaehtoistyö hiv- ja 
seksuaaliterveystyön parissa? Löydä 
oma tapasi olla mukana!

Hiv- ja seksuaaliterveystoiminnan keskiös-
sä ovat Pluspistetoiminta, koulu- ja nuoris-
oyhteistyö, festarityö sekä chat-neuvonta. 
Pluspisteissä vapaaehtoiset terveydenhuol-
lon ammattilaiset tekevät anonyymiä hiv-
testausta viidessä eri kaupungissa. Koulu- ja 
nuorisoyhteistyönä Punaisen Ristin koulute-
tut vapaaehtoiset pitävät koululaisille kon-
domiajokortteja ja kumikouluja. Festareilla 
vapaaehtoiset kertovat seksuaaliterveydestä 
festarikansalle jakaen heille myös kesä- 
kumeja. 

Tuoreimmassa SPR:n hiv- ja seksuaaliter-
veystyön muodossa, terveyden edistämi-
sen chatissa, kenen vain on mahdollista 
keskustella nimettömästi päihteisiin ja sek-
suaaliterveyteen liittyvistä aiheista. Chat-
keskusteluja ohjaavat Punaisen Ristin 
koulutetut päihdetyön ja seksuaaliterveys-
työn vapaaehtoiset. Terveyden edistämisen 
chat aloitetaan 1.10.2018, ja sitä järjestetään 
aina parillisina viikkoina maanantaisin klo 
19-20.30 Tukinet-sivustolla. 

Hiv- ja seksuaaliterveystyötä jo 30 vuotta

Hiv- ja seksuaaliterveystyön  
toimintamuodot vapaaehtoisille 

na 1993 SPR aloitti Pluspistetoiminnan, jossa 
tehdään anonyymia, matalan kynnyksen hiv-
testausta nykyään viidessä eri kaupungissa. 
Tänä päivänä muita toimintamuotoja Plus-
pistetyön lisäksi ovat koulu- ja nuorisoyh-
teistyö, festarityö sekä chat-neuvonta.

Hiv- ja seksuaaliterveystoimintaan pääsee 
mukaan käymällä hiv- ja seksuaaliterveys-
työn verkkokurssin ja lähiopetuksena to-
teutettavia moduulikoulutuksia. Tulevista 
koulutuksista ja eri vapaaehtoistyömuodoista 
löytyy lisää tietoa RedNetistä.

Lisätiedot:
RedNet: rednet.punainenristi.fi/hiv 
Terveyden edistämisen suunnittelija  
Marianne Hietaranta, 020 7012172,  
marianne.hietaranta@redcross.fi 

M
arianna Tarvainen

B
enjam

in S
uom

ela
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LYHYESTI TERVEYDESTÄ

Ehkäisevän päihdetyön teema- 
viikko tulee 5.–11.11.2018

Punainen Risti koordinoi jälleen tänä vuon-
na Ehkäisevän päihdetyön teemaviikon to-
teuttamista Ehyt ry:n kanssa. Puheeksiot-
tamiseen kannustaminen jatkuu, mutta nyt 
kohteena ovat nuoret ja teemana nuuska. 
Nuuskan käyttö on lisääntynyt merkittävästi 
ja se on tupakointia haitallisempaa. Osastoja 
kannustetaan toteuttamaan erilaisia tapah-
tumia yksin tai yhteistyössä muiden jär-
jestöjen kanssa. Päihdeinfovisasta tehdään 
nuuskaan painottuva versio osastojen käyt-
töön. Sen toteuttamisesta saa ohjeet piireis-
tä päihdetyön yhdyshenkilöiltä. Osasto saa 
myös pienen korvauksen visan toteuttami-
sesta. Viikon julisteita voi tulostaa viikon si-
vuilta tai noutaa piiritoimistoista.

Lisätietoja: www.ept-verkosto.fi/
kysyminenkannattaa.fi

Valtakunnallinen  
hiv-neuvontapuhelin  
eläköityi toistaiseksi

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisen 
hiv-neuvontapuhelimen toiminta on päätty-
nyt toistaiseksi. Suomen Punainen Risti halu-
aa kiittää lämpimästi kaikkia vapaaehtoisia, 
jotka ovat 30 vuoden aikana antaneet osaa-
mistaan ja aikaansa antaakseen tukea ja 
neuvontaa lukuisille ihmisille. Te olette teh-
neet hienoa työtä hiv-tartuntojen leviämi-
sen ehkäisemiseksi neuvoen ja tukien ihmi-
siä! Muut tuen ja neuvonnan muodot ovat 
ajaneet puhelinpäivystyksen ohi. Kysynnän 
laskun vuoksi neuvontapuhelimen päivys-
tysaikoja on vuosien varrella harvennettu ja 
vuosien 2017–2018 aikana neuvontapuheli-
meen on soitettu enää keskimäärin kerran 
päivystysvuoron aikana.

Valmistaudu sote- ja 
maakuntauudistukseen!

Näillä näkymin maakuntavaalit pidetään tou-
kokuussa eurovaalien yhteydessä. Onko 
osastosi valmis sote-uudistukseen? Ei huol-
ta! Sote- ja maakuntauudistukseen valmis-
tautumisessa osastoja tukee materiaalipa-
ketti, johon voi tutustua RedNetissä.

Lisätiedot:
rednet.punainenristi.fi/node/52671 
Terveyden ja hyvinvoinnin yksikön päällikkö 
Maria Viljanen,  
020 701 2165, maria.viljanen@redcross.fi

Terveyden edistämisen 
yhteyshenkilö lähiyhteisöjen 
terveyttä ja toimintakykyä 
lisäämässä

Terveyden edistäminen vahvistaa ihmisten 
terveyttä ja toimintakykyä, jotka puolestaan 
auttavat ihmisiä selviytymään paremmin 
kriisi- ja häiriötilanteissa sekä sen jälkeises-
sä palautumisvaiheessa. Tulevana vuonna 
terveyden edistämisen ohjelmassa keskity-
tään edistämään aivoterveyttä ja vähentä-
mään päihteiden käytöstä aiheutuvia hait-
toja. Kannustamme osastoja nimeämään 
yhteyshenkilöitä, jotka ohjaavat ja motivoi-
vat terveyden edistämisestä kiinnostunei-
ta vapaaehtoisia osallistumaan Terveyspis-
teiden, päihdetyön ja seksuaaliterveystyön 
toimintoihin sekä muihin terveysohjelmiin, 
kuten koti- ja vapaa-ajan tapaturmien eh-
käisyyn. Yhteyshenkilöille tarjotaan tehtä-
vään koulutusta ja lähetetään ajankohtaista 
tietoa terveyteen liittyen. Lisätietoja tehtä-
västä saa RedNetistä osastotoimistosta tai 
piiristä terveydenhuollon vastuuhenkilöltä.

RedNet:  
rednet.punainenristi.fi/node/25196 

ept-verkosto.fi
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KIITOS VAPAAEHTOISILLE

Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen 
täydennys- ja jatkokoulutus  

19.-20.1. Tampere

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 1.-3.3. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 22.-25.8. Nynäs

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

12.-14.4. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:  
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 8.-10.11. Nynäs

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Nuoriso 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

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

Kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuneille! 
Teidän ansiostanne lipaskeräys tuotti arviolta 
1 170 000 euroa. Oli hienoa nähdä, miten kä-
teisen vähetessä moni osasto oli ottanut kä-
teiselle vaihtoehtoisia maksutapoja haltuun. 
Useissa lippaissa oli käytössä mobiilimaksa-
misen mahdollisuudesta kertova mainos ja 
yhä useampi keräsi lahjoituksia nettilippaal-
la.

Käteisen väheneminen näkyy varmasti mo-
nen osaston omassa Nälkäpäivä-tulokses-
sa. Jokainen Punaisen Ristin keräysliivit 
päällensä pukenut kerääjä on kuitenkin elä-
vä mainos Nälkäpäivälle, mikä näkyy myös 
tekstiviesti- ja verkkolahjoituksissa. Lipas-
kerääjien meille tuomaa näkyvyyttä emme 
pystyisi koskaan rahalla ostamaan. Olkaa yl-
peitä itsestänne! 

PS. Nälkäpäivään voi lahjoittaa vielä loka-
kuun loppuun saakka, minkä vuoksi kerä-
yksen lopullinen tulos selviää vasta vuoden 
lopulla.

Satakunnan piirin vapaaehtoiset lähtivät roh-
keasti kokeilemaan uutta toimintamuotoa 
Porin SuomiAreenassa heinäkuussa. Sata-
kunnan piirin ja vapaaehtoisten yhteisessä 
pilotissa kehitettiin katukyselystä uutta väli-
nettä Punaisen Ristin vaikuttamistyölle. 

Vaikuttamistyö koetaan usein lobbaamiseksi, 
mutta tässä kokeilussa se tarkoittaa ihmis-
ten kohtaamista, keskustelua ja mielipiteiden 
kuulemista. Kahden tunnin pikakoulutuk-
sen saaneet vapaaehtoiset ja työntekijät ky-
syivät lähes 300 vastaantulijalta mielipiteitä 
omaan turvallisuuteensa liittyvistä asioista. 
Vastaukset talletettiin saman tien kännykällä 
tai paperilomakkeella. 

Katukyselystä kehitetään mallia avuntarpeen 
ja mielipiteiden kartoittamiseen, olipa ky-
seessä asennekampanja tai laaja sähkökat-
ko. Mallin kehittämistä jatketaan Punaisen 
Ristin viikolla. Mitä vastauksista sitten pal-
jastui? Esimerkiksi, että 85% vastaajista ker-
toi tarkistaneensa tai parantaneensa kotinsa 
turvallisuutta viimeisen vuoden aikana.

Lisätiedot: Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen, 
020 701 2015

Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti 
arviolta 1 170 000 euroa

Vapaaehtoisten katukyselystä 
väline vaikuttamistyöhön 
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JÄSENHANKINTAKAMPANJA ALKAA 2019

Ruoka-avusta on muodostunut lukui-
sille vähävaraisille elinehto. Ruoka-
apuun säännöllisesti turvautuvia on 
arvioitu Suomessa olevan yli 100 000.
 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakavat sään-
nöllisesti vähävaraisille ruoka-apua jo 9 paik-
kakunnalla. Jaettavat elintarvikkeet saadaan 
pääasiassa lahjoituksina paikallisilta yhteis-
työkumppaneilta: kaupoilta, tukuilta, elin-
tarviketeollisuudelta ja alkutuotannosta. 
Valmiita aterioita saadaan lahjoituksina kou-
luilta, keskuskeittiöiltä ja lounasravintoloilta. 
Lisäksi EU:n hallinnoiman ruoka-avun jaka-
miseen osallistuu 32 osastoa. EU ruoka-apu 
koostuu säilykkeistä ja kuivatuotteista.
 
Selvityksemme mukaan ruoka-avun ansios-
ta vähävaraiset kotitaloudet pystyivät ruu-
asta säästyneillä rahoilla ostamaan tärkeitä 
lääkkeitä, tukemaan lapsensa harrastamista 
ja maksamaan laskunsa ajoissa. Ruoka-avun 

Oletko valmiina hankkimaan uusia jä-
seniä? Tammikuussa alkaa valta-
kunnallinen jäsenhankintakampan-
ja, johon haastamme sinut ja osastosi 
mukaan.
 
Tuoreen jäsenkyselyn perusteella jäsenyys 
ja vapaaehtoisuus koetetaan vahvasti liitty-
vän toisiinsa. Ylivoimaisesti tärkein jäseneksi 
liittymisen peruste on vapaaehtoisena toimi-
minen. Toiseksi eniten vaikuttaa ystävä tai 
tuttava, joka pyytää liittymään. Kolmantena 
syynä mainittiin osallistuminen Punaisen Ris-
tin kurssille.

Toimintalinjauksessa päätetty kasvutavoi-
te jäsenille, vapaaehtoisille ja nuorille on 
mahdollista saavuttaa vain, jos kaikki läh-
tevät mukaan. Tilatkaa siis Punaisen Ristin 
kaupasta uudistettuja jäsenflyereita ja va-

tarvitsijoista yli kolmasosalla on toimeentu-
loon vaikuttava pitkäaikaissairaus, viides-
osalla mielenterveysongelmia ja jopa 40 
prosentilla on velkaongelmia. Ruoka-apu on 
välttämätöntä niille, joita julkinen auttamis-
järjestelmä ei ole onnistunut tukemaan.
 
Ruoka-aputoiminnalla päästään tekemään 
arvokasta auttamistyötä kaikkein heikoim-
massa asemassa olevien hyväksi, mikä on 
tuonut osastoille jopa kymmenittäin uusia 
aktiivisia vapaaehtoisia. Olisiko osastonne 
kiinnostunut jakamaan ruoka-apua? Ota yh-
teyttä!
 
Lisätietoa:
Jari-Pekka Hietsilta  
(jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi) 
sekä rednet.punainenristi.fi/ruoka-apu 
Sivustolle on koottu ohjeita ja tietoa ruoka-
aputoiminnasta sekä perehdytysmateriaaleja 
vapaaehtoisille.
 

rautukaa jakamaan kampanjaa omissa ja 
osastonne Facebook-profiileissa.

Kasvaakseen 100 jäsenen osaston tulee saa-
da 8–10 uutta jäsentä, 300 jäsenen osaston 
vastaavasti 25–30 jäsentä. Miten tähän pääs-
tään? Jäsenmestareilta kootun kokemuksen 
mukaan vastaus on kiteytetysti tämä: pyytä-
mällä, kertomalla toiminnasta ja pyytämäl-
lä uudestaan.

Nyt on aika kääntää jäsenmäärä nousuun 
omassa osastossasi ja koko Punaisessa Ris-
tissä!

Lisätietoja: 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/node/1666
Projektipäällikkö Tapani Tulkki,  
0400 933 966

Ruoka-apu on kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien auttamista

Jäsenhankintakampanja avaa vuoden 2019
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LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myön-
si kesäkuussa Harri Jokirannalle sosiaali-
neuvoksen arvonimen. Pitkän ja ansiokkaan 
uran sosiaalipalveluiden eri tehtävissä teh-
nyt Harri Jokiranta toimii tällä hetkellä muu-
tosjohtajana Etelä-Pohjanmaan sote- ja 
maakuntarakenneuudistuksessa. Punaisella 
Ristillä hän kuuluu Länsi-Suomen piirin halli-
tukseen ja valtakunnallisen valtuustoon.

Törnävän kartanossa kuultiin mielen-
kiintoisia puheenvuoroja ja Arto Melle-
rin runoja
Sosiaalineuvoksen arvonimestä annetta-
va avoin kirje luovutettiin yhteiskuntatie-
teiden tohtori Harri Jokirannalle 28.9.2018 
Seinäjoella Törnävän kartanossa järjeste-
tyssä juhlassa. Tilaisuuden alussa Seinäjo-
en kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi 
Kivisaari kertasi kiitospuheessaan Harrin 
monipuolista uraa ja ansioita sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden kehittämisessä. Tilaisuudes-
sa kuultiin myös muita mukaansatempaavia 
tervehdyksiä. Punaisen Ristin puheenvuoron 
käytti Länsi-Suomen piirin puheenjohtaja Al-
po Tanskanen. Kaikista puheenvuoroista 
välittyi vahva viesti Harrin lämpimästä suh-
tautumisesta kaikkeen auttamistyöhön ja vil-
pittömästä halusta auttaa. 

Sosiaalineuvosjuhla täynnä auttamisen
halua ja välittämistä 
- Presidentti myönsi Harri Jokirannalle arvonimen

- Yhdessä olemme saaneet kehittää vaikut-
tavaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Työ ei 
ole vielä lopussa. Maailmaa voidaan ja pitää 
muuttaa, Harri tiivisti tunnelmiaan pitämäs-
sään kiitospuheessa.

Tuija Ahola lausui tilaisuudessa Arto Mel-
lerin runoja. Mellerin runot, kuten Syvän 
Etelän yöt, lumosivat yleisön. Vuonna 2005 
menehtynyt Melleri ja Harri Jokiranta ovat 
kumpikin syntyneet Lappajärvellä.

Sosiaalineuvoksen arvonimen myöntää 
tasavallan presidentti
Sosiaalineuvos on tasavallan presidentin 
myöntämä arvonimi. Arvonimi myönnettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 1950. Sosiaa-
lineuvoksen arvonimen on saanut aiemmin 
esimerkiksi vähäosaisten auttaja Veikko 
Hursti. Länsi-Suomen piirissä aiemmin pit-
kään työskennellyt Hanna Mäkynen sai so-
siaalineuvoksen arvonimen vuonna 2014. 

Harri Jokirannalle sosiaalineuvoksen arvo-
nimeä hakivat Seinäjoen kaupunki, Ete-
lä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Suomen Pu-
naisen Ristin Länsi-Suomen piiri, Eskoon so-
siaalipalvelujen kuntayhtymä, Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu oy ja Kuntien eläkeva-
kuutus. 

Tero Hintsa

Olet tärkeä ja eteenpäin vievä voima Punaisessa Ristis-
sä, totesi Länsi-Suomen piirin puheenjohtaja Alpo 
Tanskanen Harrille pitämässään onnittelupuheessa. 

Tero H
intsa

Harri Jokiranta (vas) ja Länsi-Suomen piirin vara-
puheenjohtaja Hannu Kuokkanen (oik) Törnävän 
kartanolla. 

Tero H
intsa

SOSIAALINEUVOSJUHLA
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VALMIUSPÄÄLLIKÖN TERVEISET

Valmiuspäällikön terveiset

Maakuntien varautuminen
Maakuntien varautumisen ja valmiuden työ-
ryhmät, sihteeristöt ja toimikunnat koko-
ustavat parhaillaan tulenpalavasti kaikissa 
maakunnissa, tavoitteena saada maakun-
nalliset riskiarvioskenaariot aukikirjoitettua 
ja toimitettua eteenpäin ministeriöihin vie-
lä marraskuun aikana. Vapepa on aktiivisesti 
mukana jokaisessa maakunnassa edusta-
massa tasapuolisesti kaikkia pelastuspalve-
lujärjestöjä ja tuomassa järjestöjen yhteistä 
viestiä maakuntien varautumisen tueksi. Jär-
jestöjen mahdollisuudet tuottaa maakuntien 
varautumisen ja valmiuden tukitoimintoja on 
huomioitu hyvin, ja kiinnostus laajaan järjes-
töjen ja viranomaisten poikkihallinnolliseen 
yhteistyöhön on rakentavaa ja tuottaa tule-
vaisuudessa vapaaehtoisille varmasti uusia 
tapoja olla mukana tukemassa eri turvalli-
suustoimijoita, riippumatta siitä miten maa-
kuntauudistuksessa lopulta käy.

Maakuntatoimikunnan kokoontuvat
Vapepa-toiminnan käytännön toteuttami-
nen siirtyy tulevaisuudessa enemmän ja 
enemmän maakuntatoimikunnille, jotka jär-
jestävät ja suunnittelevat mm. koulutuksia 
maakunnan alueella, apunaan vapaaehtois-

ten muodostamat työryhmät. Piirin roolina 
vahvistuu kaikkinainen toiminnan mahdol-
listaminen ja tukeminen huolehtimalla riit-
tävästä johtaja- ja kouluttajakoulutuksesta, 
toiminnan rahoituksesta sekä sopimuksellis-
ten suhteiden kehittämisestä yhteistyökump-
paneihin, viranomaisiin ja kuntiin. Lisäksi 
piiri huolehtii valtakunnallisten Vapepa-linja-
usten jalkauttamisesta maakuntiin.

Syksyn maakuntatoimikuntien kokouk-
set ovat tuota pikaa ovella. Keski- Suomen 
maakuntatoimikunta kokoontuu Jyväskyläs-
sä SPR:n piiritoimistolla keskiviikkona 17.10. 
klo. 18.00, Ailakinkatu 5, Jyväskylä. Poh-
janmaalla maakuntatoimikunta kokoontuu 
viikkoa myöhemmin Lapualla keskiviikkona 
24.10. klo. 18.00 SPR Lapuan osaston toimi-
tiloissa, osoitteessa Kauppakatu 6 C. Lapua. 
Molempien kokousten asialistalla on Vapepan 
toimintasuunnitelmat, hälytyskorvausrahan 
maakunnalliset käyttöesitykset, jäsenjär-
jestöjen ajankohtaiskatsauksia sekä huomi-
onosoitusesityksiä. Uutena maakunnallisten 
työryhmien esittelyt ja esitykset mm. ensi 
vuoden koulutuskalenterista. Muina asioina 
uusien kouluttajien ja Vapepa-johtajien esit-
tely.

Poliisin puheenvuoro Saukonkylä -valmiusharjoituksessa syksyllä 2015.

Tero H
intsa
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Keski-Suomessa esitellään lisäksi mm. uusi 
pelastuslaitossopimus sekä mahdollisesti tu-
tustutaan myös Keski-Suomen maakunnalli-
sen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan sekä 
sen sihteeristön tehtäviin. 

Vapaaehtoisten palkitseminen on ajankoh-
taista. Molempien maakuntien Vapepa-net-
tisivuilla on lomake, jonka kautta voi esittää 
toiminnassa kauan mukana olleita tai muu-
ten ansioituneita henkilöitä palkittavaksi, 
saapuneet esitykset käsitellään maakunta-
toimikuntien kokouksissa.

Kokouskutsut lähtevät kaikille maakun-
nan alueella toimiville Vapepan jäsenjär-
jestöille viikoilla 40 ja 41. Kokoukseen ovat 
lämpimästi tervetulleita kaikki Vapepa-toi-
minnassa mukana olevat Vapepa-toimijat, 
ennakkoilmoittautumiset allekirjoittaneel-
le 15.10. mennessä (Keski-Suomi) ja 22.10. 
mennessä (Pohjanmaa) kahvitarjoilujen mi-
toittamiseksi.

Syksyn ja alkuvuoden 
koulutuksia ja tapahtumia
Valtakunnallinen valmiuskouluttajien täy-
dennyskoulutukseen Heinolaan 13.-14.10. 
on lähdössä alueeltamme 5 etsinnän ja 
ensihuollon valmiuskouluttajaa ja Vape-
pa-johtajakoulutukseen 26.-28.10. 4 uutta 
Vapepa-johtajaa. VAK-täydennyksessä esi-
tellään mm. uusi valtakunnallinen 8 h- et-
sinnän peruskurssin koulutusohje.

Valmiuspäivystäjien tehtäväkenttä laa-
jenee. Valmiuspäivystäjäkoulutuksia 
järjestetään uusille ja vanhoille päivys-
täjille 3.11. Jyväskylässä, sekä vielä en-
nen vuodenvaihdetta Keski-Pohjanmaalla. 
Tarkoituksena on, että kaikki päivystäjä-
tehtävissä toimivat käyvät em. koulutuk-
set.

Ohton käyttöön opastetaan vielä kahdes-
sa Ohto-klinikassa 7.11. Jyväskylässä sekä 
4.12. Saarijärvellä

Eteläisen Suomen Vapepa-foorumi pide-
tään Helsingissä 24.11. Foorumin aiheina 
mm. öljyntorjuntahankkeen loppuselvitys, 
viranomaispuheenvuorot pelastusopistol-
ta, merivartiostolta sekä sisäministeriön 
pelastusosastolta. Lisäksi Vapepan 2018 

Lisätietoa:

Aki Valonen
Valmiuspäällikkö

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
SPR Länsi-Suomen piiri
p. 040 528 0902
aki.valonen@redcross.fi

kokemuksia kentältä, mukana raportteja 
Nousiaisten vesikriisistä, Kuopion bussitur-
masta ja Kaakkois-Suomen sukellustehtä-
vistä. Mukana myös Vapepa-johtaja Tero 
Mustonen kertomassa Vapepan kokemuk-
sia kesän maastopalotehtäviltä Pohjan-
maalta. Foorumiin ilmoittautuminen 25.10. 
mennessä, foorumin majoituspakettien 
hinnat ja ilm. linkki: https://www.lyyti.in/
Vapepa-foorumi-20181126

Valmiusvuoden 2019 avaus kannattaa 
laittaa jo kalenteriin. Länsi-Suomen pii-
rin yhteinen valmiusavaus pidetään viime 
vuoden malliin Ähtärissä, Honkiniemen lei-
rikeskuksessa 2.-3.2. 2019. Varsinainen 
valmiusavaus on lauantaina 2.2., sunnun-
taina kehitellään koulutusuudistukseen liit-
tyviä koulutusmoduuleita työryhmissä.

Kohti seuraavaa vuotta
Kiireinen vuosi alkaa kääntyä loppua kohti 
ja seuraavan vuoden suunnittelu on täydes-
sä vauhdissa. Koulutusten ja tapahtumi-
en suunnittelussa pyritään jatkossa aiempaa 
pidempiin jaksoihin, joka helpottaa kaikki-
en toimijoiden ajankäytön suunnittelua se-
kä myös toiminnan budjetointia. Työryhmien 
kautta tarjotaan edelleen kaikkien jäsenjär-
jestöjen vapaaehtoisille kanavia vaikuttaa 
Vapepa-toiminnan kehittymiseen omalla alu-
eella.

Yhteisestä harrastuksesta pitää aina saa-
da vähän enemmän kuin mitä sille anne-
taan. Vain siten jaksetaan päivästä, viikosta 
ja vuodesta toiseen olla mukana ja kehittää 
harrastusta, jolla on tarkoitus  – saada olla 
mukana pelastamassa ihmishenkiä!

VALMIUSPÄÄLLIKÖN TERVEISET
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Punainen Risti tiiviisti mukana 
maakunta- ja soteuudistuksessa 
Osastojen sekä Vapepan kuuleminen ja valmiuden 
ylläpitäminen välttämätöntä

Suomessa on käynnissä mittava alueelli-
nen ja palvelurakenteiden uudistaminen. Uu-
distukseen liittyvien lakiesitysten mukaan 
Sote- ja maakuntauudistuksessa peruste-
taan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaa-
li- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja 
rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia 
tehtäviä. 

Muutosjohtaja Heli Seppelvirta kertoi muu-
toksen etenemisestä syyskuussa Seinäjoella 
järjestetyssä järjestöjen ja maakunnan yh-
teistyötilaisuudessa. Valtakunnallinen sote-
valiokunta jatkaa uudistukseen liittyvien 

lakien käsittelyä. Eduskuntakäsittelyyn laki-
paketti etenee marras-joulukuussa. Varmuus 
lakien hyväksymisestä saadaan tämän vuo-
den aikana. Maakuntavaalit on suunniteltu 
eurovaalien yhteyteen 26.5.2019. Järjestä-
misvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2021.  Uu-
distus etenee joka tapauksessa.

- Sellaista vaihtoehtoa ei liene olemassa, et-
tä palataan ennalleen missään toiminnoissa, 
Seppelvirta pohti puheenvuorossaan.

Punainen Risti vaikuttaa 
valtakunnallisesti
Laki ja asetus Suomen Punaisesta Rististä 
antavat järjestölle oman tärkeän roolinsa ja 
erityisasemansa varautumisessa ja valmiu-
dessa sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisessä.

Valmiustoiminnasta Punaisella Ristillä on ol-
lut pitkään useita valtakunnallisia sopimuk-
sia. Sisäministeriön kanssa on allekirjoitettu 
yhteistyöpöytäkirja valmius- ja varautu-
misyhteistyöstä. Poliisi ja Vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu (Vapepa) ovat sopineet kes-
kinäisestä yhteistyöstä yhteistoiminta -so-
pimuksella. Maahanmuuttovirasto (Migri) ja 
Punainen Risti ovat sopineet maahanmuutto-
varautumisesta. Sosiaali- ja terveysministe-
riön kanssa on sovittu ensiaputoiminnasta ja 
varautumisesta. Punainen Risti koordinoi Va-
pepan koulutus- ja harjoitustoimintaa sekä 
tukee järjestöjen yhteistä varautumista nor-
maali- ja poikkeusoloissa toimimista varten.

Länsi-Suomen piiri mukana maakuntien 
uudistustyössä
Maakunta- ja sote-uudistus on valtaisa orga-
nisaatiomuutos alueellisesti ja paikallisesti. 
Punaisen Ristin valtakunnallisesti tunnus-
tetun roolin toteutuminen maakunnissa 
edellyttää mukana oloa julkisen sektorin or-
ganisaatiouudistuksessa.

Länsi-Suomen piirillä on yhteistyösopimuk-
set Vapepan toiminnasta Etelä-Pohjanmaan 

Tero H
intsa

Uudistus tulee etenemään todennäköisesti joka tap-
auksessa, muutosjohtaja ja Länsi-Suomen piirin hal-
lituksen jäsen Harri Jokiranta totesi. Perusteet muu-
tokselle ovat yhä vahvasti olemassa. Uudistus toteutuu 
joko nykyisen hallituksen suunnitteleman organisaatio-
rakenteen mukaisesti tai kunnat sekä maakunnat ete-
nevät itsenäisesti.
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ja Keski-Suomen Pelastuslaitosten kans-
sa. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveys-
palvelukuntayhtymä Soiten kanssa on tehty 
yhteistyösopimus Ystävätoiminnan koordi-
noimisesta Keski-Pohjanmaan alueella.

- Meillä on tärkeä rooli Vapepan koordinaat-
torina edustaa koko jäsenkenttää tasaver-
taisesti. Työryhmien ja maakuntatoiminnan 
kautta Vapepan jäsenjärjestöjen ehdotuk-
set saadaan vietyä maakuntien turvallisuus-
johdolle asti, valmiuspäällikkö Aki Valonen 
avaa organisaatiouudistusta Vapepan näkö-
kulmasta.

Maakuntiin on syntymässä julkisen sektorin 
ja järjestöjen yhteistyörakenteita. Ensimmäi-
senä maaliin ehti Keski-Pohjanmaa. Maakun-
taan on perustettu järjestöneuvottelukunta. 
Punaisen Ristin edustajaksi siihen on valittu 
sosiaalipalveluiden asiantuntija Susanna Ki-
visalo. Etelä-Pohjanmaalle on perutettu jär-
jestöjen monialainen yhteistyöryhmä EMMY. 
Pienemmässä järjestöneuvostoa valmistele-
vassa työryhmässä on jäsenenä apulaistoi-
minnanjohtaja Tero Hintsa. Pohjanmaan 
järjestöneuvottelukuntaan on ehdolla Ös-
terbottenin piirin edustaja. Keski-Suomeen 
ei tällä tietoa ole syntymässä neuvostoa. 
Maakuntien ja järjestöjen valmiusyhteistyö 
lisääntyy neuvottelukuntien ohella turval-
lisuus- ja valmiustoimikuntatyössä. Länsi-
Suomen piirin alueella toimikunta käynnistyi 
ensimmäisenä Keski-Suomessa. Toimikun-
nassa järjestöjen edustajana toimii jär-
jestöpäällikkö Jooel Niittynen sekä 
sihteeristössä Aki Valonen ja varautumisen 
asiantuntija Tave Rautiainen.

Länsi-Suomen piirin alueella ei sijaitse 
yhtään yliopistollista sairaalaa
Sairaanhoidon yliopistollisten keskussairaa-
loiden toiminta-alueisiin perustuvat erityis-
vastuualueet ovat hyvin laajoja. Piirit ovat 
valtakunnallisesti sopineet ERVA alueiden 
yhteistyön päävastuun määräytyvän keskus-
sairaalan paikkakunnan mukaan.

Länsi-Suomen piirin alueella ei ole yliopis-
tollista keskussairaalaa, mutta olemme 
toissijaisena toimijana peräti neljällä ERVA-
alueella (OYS, KYS, TAYS, TYKS). HYKS on 
ainoa ERVA alue, missä piiri ei ole toissijaise-
na toimijana.

Valmiuteen liittyvät 
työryhmät:

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoi-
mikunta. Edustaja järjestöpäällikkö Joo-
el Niittynen. Keski-Suomen turvallisuus- ja 
valmiustoimikunnan sihteeristö. Edustajat 
valmiuspäällikkö Aki Valonen ja varautumi-
sen asiantuntija Tave Rautiainen.

Keski-Pohjanmaan Alueellinen henkisen 
ensiavun johtoryhmä. Edustaja terveyden 
edistämisen asiantuntija Janne Säilä. 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin häi-
riö- ja poikkeusolojen yhteistyötoimikunta. 
Edustajat varautumisen asiantuntija Tave 
Rautiainen sekä terveydenhuollon suunnit-
telija Virve Karling.

Keski-Suomen operatiivisen johtamisen 
työryhmä. Edustajat varautumisen asian-
tuntija Tave Rautiainen, järjestöpäällikkö 
Jooel Niittynen ja valmiuspäällikkö Aki Va-
lonen.

Länsi-Suomen AVI Kokonaisturvallisuuden 
yhteistyöryhmä. Edustajat varautumisen 
asiantuntija Tave Rautiainen, järjestöpääl-
likkö Jooel Niittynen ja valmiuspäällikkö Aki 
Valonen.

Kuntayhteistyö tärkeää osastoille
Osastoille on ensiarvoisen tärkeää tuntea 
oman kuntansa keskeiset yhteistyökumppa-
nit. Uudistuksesta huolimatta kunnan tär-
keimpänä tehtävänä säilyy, ja entisestään 
vahvistuu, kuntalaisten hyvinvoinnin edistä-
minen. 

- Osastoillemme keskeisiä kysymyksiä ovat 
kuntien myöntävät toiminta-avustukset se-
kä maakunnan ja kunnan tilojen käyttö-
oikeus. Osastojen ja kuntien yhteistyö on 
välttämätöntä valmiudessa. Osastomme ovat 
keskeisiä vapaaehtoistoiminnan organisoi-
jia poikkeusoloissa suurissa kaupungeissa ja 
pienillä kylillä, järjestöpäällikkö Jooel Niitty-
nen tiivistää.

Tero Hintsa
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Eräskylä Chemichals Ltd:n ympärillä 
olevan asuinalueen väki nukkuu aamu-
yön lempeää unta. Yöllä on hieman sa-
tanut ja aamuaurinko alkaa jo hieman 
valaista yksinäisen yövartijan rutiini-
kierrosta. Vahvan verkkoaidan takana 
varastoidaan kemianteollisuuden erilai-
sista prosesseista ylijääneitä, hävitettä-
väksi tarkoitettuja, räjähdysvaarallisia 
aineita. 

Usvaa nousee jätekonttien lomasta ja 
vartijan taskulamppu tekee sumuun va-
lokeiloja ja jossain kohtaa, aivan alueen 
perukoilla, sumu näyttäisi muuttuvan 
oudon vihertäväksi?

 Vartija menee lähemmäksi ja toteaa 
yhden konteista olevan jonkinlaisessa 
käymistilassa, sillä se on selvästi läm-
pimämpi kuin muut ja siitä nousee kit-
kerän hajuista, hengityksen salpaavaa 
höyryä. Jotain on vialla, nyt on tehtävä 
nopeita päätöksiä!

Räjähdysvaara Eräskylässä

Alkuasetelmat Hilla 2018 -yhteistoimintahar-
joitukselle olivat jännittävät. Tärkeimpänä 
tehtävänä oli evakuoinnin järjestäminen ku-
vitteellisen Eräskylän asukkaille, joita uhkasi 
teollisuusalueella oleva räjähdysvaara.

Evakuoinnin johtopaikkaa alettiin perustaa 
sunnuntaiaamuna Suomen Punaisen Ristin 
Länsi-Suomen piirin Taija Savolaisen joh-
dolla ja Kauhavan entisen lentosotakoulun 
lennonjohtorakennus sai toimia evakuointi-
keskuksena. Evakuoidut kyläläiset kirjattiin 
sisään ja osaa jouduttiin parsimaan ensi-
avussa niin fyysisesti kuin henkisestikin. 
Kaikkiaan evakuoituja oli pitkästi toista sa-
taa.

Harjoituksessa suureksi avuksi olivat omia 
kurssejaan viikonlopun aikana pitävät ke-
hitysvammaisten leiriläiset ja partiolaiset, 
heidän osallistumisensa toi viikonloppuun 
mukavaa vaihtelua. 

Erityismaininnan ansaitsevat partiohuivi kau-
lassaan ilmoittautumiseen tulleet Munamies 
ja James Bond, taisipa joukossa olla yksi 
Lauri Törnikin.

Kadonnut henkilö
Sunnuntaipäivän yhteisharjoitukseen otti-
vat osaa evakuointijärjestelyistä huolehtivan 
Länsi-Suomen piirin valmiusryhmäläisten li-
säksi vapepalaiset, joille oli tehtäväksi an-
nettu kadonneen, muistisairaan miehen 
etsintä.

Terho Kuusisto ja Ilkka Kuusisto 
(Pohjanmaan Partiolaiset) maskeerattuina.

Tero H
intsa

Hilla -harjoitus järjestettiin yhtaikaisesti Kauhavalla ja 
Tikkakoskella. Kuva Tikkakoskelta.

Panu M
oilanen
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Kauhajokinen Terhi Lindqvist pääsi Hil-
la18 -viikonloppuna kouluttamaan Tero 
Mustosen parina uusia maastojohtajia. 
Sama parivaljakko oli myös tarkkailemassa 
harjoituksen johtoryhmän työskentelyä yh-
teisharjoituksessa.

– Kurssin pitämisestä jäi hyvä fiilis, poruk-
ka oli hyvin mukana ja piti keskustelua yl-
lä, Lindquist kehui kurssilaisiaan ja jatkaa:

– Jatkossa voisi harkita sitä, että harjoi-
tuspäivän tehtävä annettaisiin johdolle jo 
edellisenä päivänä. Nyt kiireessä jaetut 
lohkot jäivät turhan suuriksi eivätkä maas-
tojohtajat saaneet harjoitusta uuden alu-
een hakemisesta.

Samoilla linjoilla harjoituksen kulusta olivat 
Vapepan johdossa olleet Henna ja Seppo 
Pohjanoksa, jotka pitivät harjoitusta so-
pivan haastavana ja molemmat saivat itse-
varmuutta tuleviin etsintätehtäviin. 

– Poliisin mahdollisuus osallistua koko päi-
vän harjoitukseen oli todella hieno resurs-
si, kiitteli Seppo Pohjanoksa ja hänellä oli 
myös muutosehdotus:

– Harjoituksen johtajistoa voisi vaihtaa len-
nosta niin, että henkilöiden tehtävänkuvat 
muuttuvat. Eli uusi henkilö jatkaisi siitä, 
mihin edellinen jäi, näin saataisiin useam-
pi johtaja harjoittelemaan päivän aikana. 
Näin kaikki saisivat arvokasta kokemusta 
yhteistyöstä eri henkilöiden kanssa.

Eija Pippola

Pelastuskoira Tora ja Lapualainen koiranohjaaja 
Liisukka Kattelus metsään kadonneen henkilön luona.

MPK Pohjanmaan muonitusryhmä muonitti harjoitus-
väkeä, ruokaa hakemassa alajärveläiset Sari ja Pekka 
Yli-Juuti Etelä Pohjanmaan Pelastuskoirat ry:stä.

Tero H
intsa

Jouko Liikanen

Harjoitusjohdon Vapepa-johtajina toimivat 
lapualaiset Henna ja Seppo Pohjanoksa. Joh-
topaikalle oli saatu myös poliisin edustajat, 
jotka ennättivät välillä selvittelemään myös 
”evakuointikeskuksessa” esiintyviä kärhä-
miä. 

Etsinnässä apuna käytettiin jalkapartioiden 
lisäksi koirakoita, jotka tällä kertaa tulivat 
Suupohjan ja Etelä-Pohjanmaan pelastus-
koirayhdistyksistä. Myös lentoetsintään saa-
tiin kaksi konetta miehistöineen ja viestin 
välittymisestä eri ryhmien ja johdon välil-
lä huolehti erillinen viestiryhmä. Tämä toi-
mintamalli takasi sen, että etsinnän johto sai 
mahdollisimman rauhassa tehdä omaa työ-
tään.

Yhteisharjoituksen kuvioita oli sekoittamaan 
keksitty erityinen peliryhmä, joka syötti tie-
toa viranomaisille ja harjoitusjohdolle. Se 
myös huolehti harjoituksen kulun rytmittä-
misestä ja toiminnasta siihen malliin, että 
harjoitus saatiin läpikäytyä ennalta suunni-
tellussa aikataulussa.

Harjoitusviikonlopun muonituksesta vastasi 
tuttuun, taattuun tapaansa MPK Pohjanmaan 
muonitusryhmä ja se sai laajasti kiitosta 
ysärihittien säestyksellä jaetuista sapuskois-
taan.

Kaiken kaikkiaan Hilla18 -viikonlopun aika-
na pidettiin yhdeksän varautumiseen ja val-
miuteen liittyvää kurssia ja niille osallistui 
130 henkilöä. Yhteensä harjoituksen vahvuus 
oli noin 180 henkeä. Ensi vuonna sama tee-
ma jatkuu ja silloin harjoitellaan yhdessä Ii-
da2019 -harjoituksen puitteissa.

Eija Pippola

HILLA 2018
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ALUEELLINEN VALMIUS

Parannamme osastojen välistä yhteistyötä 
varmistaaksemme valmiuden alueellisen 
kattavuuden

Auttaminen äkillisissä onnettomuuk-
sissa ja kriiseissä perustuu arjen 
toimintaan, jatkuvaan läsnäoloon ja val-
miuden ylläpitoon ja varautumiseen 

Punaisen Ristin auttamisvalmiuden perus-
ta ovat koulutetut vapaaehtoiset ja osastot, 
jotka yhteistyössä ovat varautuneet aut-
tamaan äkillisissä onnettomuustilanteissa. 
Auttamisvalmius rakentuu osaston kaikki-
en toimintamuotojen ja niissä toimivien va-
paaehtoisten toiminnalle. Ajan tasalla olevilla 
valmiussuunnitelmilla osastot varmistavat, 
että ne pystyvät nopeasti auttamaan äkilli-
sissä tilanteissa. Valmiussuunnitelmien läh-
tökohtana ovat paikalliset riskit ja tarpeet. 
Osasto ylläpitää yksin tai yhdessä muiden 
osastojen kanssa alueen tarpeita vastaa-
vaa hälytysryhmää. Punaisen Ristin hälytys-
ryhmät ja vapaaehtoiset toimivat aktiivisesti 
myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun häly-
tystehtävissä.

Lähde: Toimintalinjaus 2018-2020
Päätavoite 1. Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla

Alueellinen valmius Suomen Punaises-
sa Ristissä 
Suomen Punainen Risti on valmiusjärjestö, 
joka on varautunut auttamaan hädässä ole-

vaa ihmistä. Auttamisvalmiudella tarkoite-
taan toimenpiteitä, joiden avulla yksilöt ja 
yhteisöt varautuvat ennalta suunnitellusti oi-
kea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi, niiden vai-
kutusten lieventämiseksi ja seurauksista sel-
viämiseksi. 

Suomen Punaisessa Ristissä alueellisella val-
miudella tarkoitetaan yhden piirin alueella 
olevaa osastojen yhteistoiminta aluetta, jol-
la on yhteinen valmiudellinen tavoite, sekä 
kyky ja halu toimia yhteistyössä. Jokainen 
osasto hallinnoi edelleen omia resurssejaan 

Tero H
intsa

Tero H
intsa
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ja piiri tukee ja koordinoi alueellista valmi-
utta. Toimiva kotimaan valmius edellyttää 
osastojen, piirin ja Vapepa-järjestöjen sekä 
muiden alueellisen toimijoiden yhteistyötä ja 
kokonaisvalmiutta.

Alueellisen valmiuden tavoitteena on jaet-
tujen resurssien avulla taata tasalaatuisem-
pi auttamiskyky koko Suomen alueella, sekä 
vastata alueellisiin uhkiin alueen erityispiir-
teiden mukaisesti. Arkipäivän auttamistyö on 
osastojen valmiuden perusta, jota voidaan 
hyödyntää äkillisissä auttamistilanteissa. 
Osaston valmius muodostuu eri toiminta-
ryhmien ja niissä toimivien vapaaehtoisten 
osaamisesta. Punaisen Ristin osastoilla on 
alueelliset valmiussuunnitelmat, joihin osas-
tojen hallitukset sitoutuvat. Osastojen val-
miussuunnitelmat yhdistetään yhteisiksi 
alueellisiksi suunnitelmiksi. Valmiussuunni-
telmat valmistellaan, päivitetään ja arvioi-

Lisätietoa:

Tave Rautiainen
varautumisen asiantuntija

0400 263 447 
tave.rautiainen@redcross.fi

daan yhteistyössä kaikkien osastojen kesken 
avoimiin keskusteluin perustuen ja paikalli-
set riskit huomioidaan. Osastot huolehtivat 
tasapuolisesta johtajuudesta ja jatkuvuudes-
ta.

Alueellinen 
valmiussuunnittelumalli 2019
Alueellisen valmiustoiminnan toteuttami-
nen aloitetaan Länsi-Suomen piirissä vuoden 
2019 aikana, niin että alueelliset valmius-
suunnitelmat ovat käytössä ja testattavissa 
vuoden 2019 valtakunnallisen valmiusharjoi-
tuksen aikana lokakuussa 2019.

Käytännössä jalkautus Länsi-Suomen piirissä 
tapahtuu osastoille suunnattujen kokoontu-
misten kautta. Kokoontumisiin tullaan kut-
sumaan osastojen valmiustyössä mukana 
olevat henkilöt ja asiasta kiinnostuneet. Ko-
koontumisten aikataulu tarkentuu syksyn ja 
alkutalven 2018 aikana. Tarkentuneesta aika-
taulutuksesta, koulutussisällöistä ja paikois-
ta tiedotetaan osastoja ja Vapepa toimijoita 
myöhemmin.

Tero H
intsa

Tero H
intsa
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TERVEYDENEDISTÄMINEN

Tervehdys ja hyvää alkanutta syksyä myös 
terveydenedistämisen puolelta!
Terveydenedistämisen toiminta
Terveydenedistämisen kokonaisuuteen piiris-
sämme kuuluu tällä hetkellä ohjelmat, jotka 
koskevat päihdetyötä, seksuaaliterveystyö-
tä, terveyspisteitä ja psykososiaalista tukea. 
Näihin kaikkiin ohjelmiin liittyvissä asioissa 
voi olla yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Ensivuodesta osastot valitsevat terveyde-
nedistämisen yhteyshenkilön, joka ilmoite-
taan J2-kortissa muiden vastuuhenkilöiden 
joukossa. Nämä henkilöt ovat avainase-
massa osastoissa, kun piiristä ja keskustoi-
mistosta tiedotetaan terveydenedistämisen 
uusista tuulista. Minulta saa lisätietoa kysei-
sestä hommasta.

Mikäli osastoissa on kiinnostusta perustaa 
terveyspisteitä, neuvon mielelläni myös nii-
den perustamisessa ja toiminnan aloittami-
sessa.

Terveydenedistämisen toimintoihin ollaan 
suunnittelemassa myös oman toimintaryh-
män perustamista. Ryhmä kokoontuu muu-
taman kerran lukukaudessa vaihtuvilla 
terveydenedistämisen aiheilla. Tämä ryhmä 
on oiva tapaamispaikka myös osastojen ter-
veydenedistämisen yhteyshenkilöille!

Seksuaaliterveystyö
Seksuaaliterveystyön koulutus on siirtynyt 
osittain verkko-opiskeluksi. Näin on mahdol-
lista suorittaa koulutus joustavasti siinä tah-
dissa, kun itselle sopii. Koulutukseen kuuluu 
verkko-opintoja ja mahdollinen lähijakso, 
mikäli kiinnostut toiminnasta esim. festareil-
la tai toiminnasta pluspisteellä HIV-pikates-
tauksen parissa.

Pluspisteet kaipaavat myös uusia vapaaeh-
toisia terveydenhuollon ammattilaisia mu-
kaan testaustoimintaan. Eli sairaanhoitajat, 
terveydenhoitajat, lähihoitajat… tarjolla toi-
mintamuoto joka ei jätä ketään kylmäksi.

Psykososiaalinen tuki
Henkisentuen perus ja jatkokursseja pyri-
tään järjestämään toiveiden mukaan ympä-
ri piiriä. Mikäli osastoissa löytyy 8-15 hengen 

ryhmä niin koulutus voidaan järjestää osas-
tossa. Yleisiä henkisen tuen kursseja tu-
lee ainakin yksi per ”lääni”. Kursseja voidaan 
kohdentaa myös toimintaryhmittäin, esim. 
VAPEPA tai ystävätoimijoille.

Psykososiaalisentuen hälytysryhmä starttaa 
syksyllä Etelä-Pohjanmaan alueella ja vas-
taavanlainen on suunnitteilla Keski-Suomen 
alueelle. Mikäli toiminta tämän sorttisessa 
ryhmässä kiinnostaa niin ota yhteyttä allekir-
joittaneeseen. Ryhmäläiset koulutetaan teh-
tävään ja liitetään OHTO-hälytysryhmään, 
kun valmistava koulutus on käytynä.

Mikäli sinulla, toimintaryhmälläsi tai osastolla 
tulee jotain kysymyksiä yllä oleviin asioihin 
liittyen, olkaa rohkeasti yhteydessä minuun. 
Sähköposti on varmin tapa tavoittaa, mutta 
myös esim. facebookista löyty nimellä Janne 
Säilä Punainen Risti. 

Jyväskylän Pluspiste

Petteri K
ivim

äki

Terveisin

Janne Säilä
Terveydenedistämisen asiantuntija

p. 040-5352118 
janne.saila@punainenristi.fi
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ENSIAPU

Ensiauttajat ja nuorten ensiapuryhmät
Nuorten ensiapuryhmät
Länsi-Suomen piirin alueella oli 80-90 luvulla 
aktiivinen nuorisotoiminta ja esim. nuorten 
ensiapuryhmiä oli paljon.

Olisiko nyt aika elvyttää takaisin nuorten 
ryhmät ja tarjota nuorille mielenkiintoinen 
sekä hyödyllinen harrastus? 

Jos osastonne vastaus on kyllä, olkaa yhte-
ydessä tänne piiriin, vaikka Erikaan erika.
karstinen@punainenristi.fi tai allekirjoit-
taneeseen. Perustettaville nuorten ensi-
apuryhmille tarjotaan samat edut, kun 
perustettaville uusille ensiapuryhmille, eli 
EA1 ja starttipaketti harjoitusvälineisiin, 
myös ryhmän vetäjä saa piiristä neuvontaa 
ja tukea ryhmän luotsaamiseen.

Ryhmä voi olla monialainen nuorten toimin-
taryhmä, jossa opiskellaan myös muita Pu-
naisen Ristin asioita aina luottamustoimista 
monikulttuurisuuteen.

Lisätietoa:

Janne Säilä
Terveydenedistämisen asiantuntija

040-535 2118
janne.saila@punainenristi.fi

Piirimme alueella oli 80-90 luvulla aktiivinen nuorisotoiminta ja esim. nuorten ensiapuryhmiä oli paljon. Kuvassa 
Kokkolan osaston Keijo Wallinin ryhmä.

Otetaan koppi tulevaisuuden toimijoista, 
nuorista. Tulevaisuutta tehdään jo tänään!

Ensiauttajat
Ensiauttajien osaamisen varmistamistilai-
suuksia pyritään järjestämään arki-ilta-
na Jyväskylässä, Seinäjoella ja Kaustisella 
(Keski-Pohjanmaa), ensiapuryhmien hark-
kaviikonloppujen lisäksi. Näistä ilmoitetaan 
ryhmille tarkemmin sähköpostitse. Osaami-
sen varmistaminen tuo ”luvat” ensi vuodelle, 
mikäli muuten harjoitusmäärä (neljä kertaa / 
vuosi) on ryhmässä toteutunut.
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SYYSKOKOUS

Kauhavan vastaanottokeskus jatkaa uudella 
sopimuksella ja uusi hanke käynnistyy
Piirin hallituksen syyskokouksessa esillä useita asioita

Länsi-Suomen piirin kokoontui Seinäjoel-
la 29.9.2018. Hallituksessa keskusteltiin Näl-
käpäivä -keräyksestä, kirppistoiminnasta, 
välitilinpäätöksestä, Kauhavan vastaanot-
tokeskuksen uudesta vuokrasopimuksesta, 
Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkees-
ta, maakunta- ja soteuudistuksesta, huomi-
onosoituksista sekä muista ajankohtaisista 
asioista.

Piirin hallituksen puheenjohtajana toimii Al-
po Tanskanen Jyväskylän osastosta ja va-
rapuheenjohtajana Hannu Kuokkanen 
Vaasan suomalaisesta osastosta. Hallituksen 
jäsen ovat Mauno Heikkilä Härmäin osas-
tosta, Taina Hämäläinen Karstulan osas-
tosta, Harri Jokiranta Seinäjoen osastosta, 

Harri Koivisto Keuruun osastosta, Markku 
Kyllönen Saarijärven osastosta, Tero Mård 
Joutsan osastosta, Johanna Peltokoski Il-
majoen osastosta, Sari Saarikoski Vaasan 
suomalaisesta osastosta, Nita Sammalis-
to Jyväskylän osastosta, Juha Turkulainen 
Kurikan osastosta, Eeva Vuorimies Lau-
kaan osastosta ja Juha Vähänen Pietarsaa-
ren osastosta. Esittelijänä piirin hallituksessa 
toimii toiminnanjohtaja Pekka Annala ja 
sihteerinä järjestöpäällikkö Jooel Niittynen. 

Hallitus vastaa piirin toiminnasta
Tasavallan presidentin asetuksessa Suomen 
Punaisessa Rististä määritellään piirit alueel-
lisen toiminnan toteuttajiksi ja vastaavas-
ti paikallinen vastuu osastojen tehtäväksi. 

Takarivissä vasemmalta Jooel Niittynen, Mauno Heikkilä, Hannu Kuokkanen, Alpo Tanskanen, Juha Turkulainen, 
Pekka Annala ja Harri Jokiranta. Eturivissä vasemmalta Markku Kyllönen, Eeva Vuorimies, Taina Hämäläinen, Sari 
Saarikoski, Johanna Peltokoski ja Harri Koivisto. 
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VUOSIKOKOUS

Piirin hallituksen sihteeri Jooel Niittynen, esittelijä Pek-
ka Annala ja puheenjohtaja Alpo Tanskanen.

Asetuksen mukaisesti piirin toimieliminä ovat 
piirin kokous ja piirin hallitus. Piirin hallituk-
sen jäsenet valitsee piirin kokous kahden 
vuoden pituiseksi toimikaudeksi.

Piirin hallituksella on lukuisia tärkeitä teh-
täviä. Ne ovat määritelty Suomen Punaisen 
Ristin piirien johtosäännössä. Hallitus esi-
merkiksi hyväksyy piirin toimintasuunnitel-
man ja talousarvion.  

Länsi-Suomen piiri on suurimpia piirejä Suo-
messa. Piirissä toimii 69 osastoa, 12 kirppis-
tä, 2 vastaanottokeskusta ja 2 piiritoimistoa. 
Punaisen Ristin ja Vapepan vapaaehtois-
tehtävissä toimii piirin alueella lähes 6000 
aktiivista henkilöä. Piirissä on lähes 250 
työntekijää.

Kiltapäivät 2020
Piirin hallituksessa keskusteltiin alustavas-
ti Kiltapäivistä. Nynäsin Kilta on 1973 perus-

Osastoilta toivotaan 
ehdotuksia piirin 
hallitukselle.
Piirin vuoden 2018 vuosikokouksessa ase-
tettu vaalitoimikunta pyytää osastoilta eh-
dotuksia piirin hallituksen puheenjohtajaksi, 
varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi 
kuuden erovuoroisen tilalle kaksivuotiskau-
delle 2019 -2021 sekä kahdeksi varsinaiseksi 
tilintarkastajaksi ja kahdeksi varatilintarkas-
tajaksi vuodelle 2019.

Vaalitoimikunta toivoo, että osastot tekevät 
runsaasti perusteltuja, yksilöityjä esityksiä. 
Pyydämme, että varmistatte ehdokkailta 
etukäteen, ovatko he käytettävissä esitettyi-
hin tehtäviin. 

Osastojen tulee huomioida asetus § 19 
ja § 20 esityksiä tehdessään.

Ehdotukset tulee toimittaa 19.3.2019 
klo 16.00 mennessä osoitteella:
SPR Länsi-Suomen piiri
Vaalitoimikunta
Laturitie 2
60510 Hyllykallio

tettu ensiapuryhmänjohtajakurssin käyneille 
lisäkoulutusta järjestäväksi toimijaksi.  Ryh-
mänjohtajat kokoontuvat vuosittain yhteisille 
koulutuspäiville, Kiltapäiville. Päivät järjeste-
tään vuonna 2020 Länsi-Suomen piirin alu-
eella.

Tero Hintsa

Vaalitoimikunta valmistelee ehdotuksensa 
kokouksessaan 27.3.2019. Vaalitoimikunnan 
ehdotus toimitetaan osastoille piirin vuosiko-
kouksen kokousmateriaalin yhteydessä. Pii-
rin vuosikokous pidetään 27.4.2019.

Erovuoroiset jäsenet:

Puheenjohtaja 
Alpo Tanskanen, Jyväskylän osasto
Varapuheenjohtaja 
Hannu Kuokkanen, Vaasan osasto

Jäsenet:
Mauno Heikkilä, Härmäin osasto
Taina Hämäläinen, Karstulan osasto
Tero Mård, Joutsan osasto
Johanna Peltokoski, Ilmajoen osasto
Sari Saarikoski, Vaasan osasto
Eeva Vuorimies, Laukaan osasto

Tilintarkastajat:
Maija Keurulainen, KHT (PWC)
Riitta Ulvinen, KHT (PWC)

Varatilintarkastajat:
Riia Torkko, KHT (PWC)
Mika Rantanen, KHT (PWC)

Leena Jokinen
Puheenjohtaja

Pekka Annala
Toiminnanjohtaja
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SPR-KIRPPIKSET

SPR-Kirppisten talventunnelmia 
ja joulunodotusta

Loppuvuosi SPR-Kirppiksillä, kuten kau-
panalalla yleisesti, on kiireistä aikaa. Moni 
tapahtuma ja juhlapyhä osuu juuri loppuvuo-
den ajankohtaan, mm. halloween, isänpäivä, 
pyhäinpäivä ja kaiken kruunaa tietysti joulu.

Sesonkimuutokset vievät Kirppiksillä pal-
jon aikaa ja energiaa. Tämä ei toivottavas-
ti näyttäydy asiakkaille sellaisena hektisenä 
ja hallittuna kaaoksena mitä se kulisseissa 
on. Lahjoitusvirta, varsinkin isoimmilla Kirp-
piksillä, on jatkuvaa ja joulua kohti mentäes-
sä vain kiihtyy entisestään. Ihmiset siivoavat 
kaappejaan perin pohjin raivaten tilaa talven 
tulolle ja joululle. Kirppiksillä loppusyksyn ai-
ka on kiireisintä aikaa, kun samaan aikaan 
on purettava kesän aikana varastoitua talven 
ja joulun tavaraa sekä vaatelahjoitusta laati-
koista ja säkeistä pois.

Ekologisesta näkökulmasta kiireisimpinä ai-
koina myös varsinkin vaatejätettä syntyy 
paljon. Onneksi esimerkiksi Vaasan SPR-
Kirppiksellä on erilaisia määräaikaisia kerä-
yksiä, kuten Afrikka-keräys, jossa kerätään 
konttiin tekstiiliä vietäväksi Afrikkaan.

Ihmiset haluavat puhdistautua kaikesta huo-
nosta ja turhasta perusteellisesti, joka on 
ihan ymmärrettävää. Haluamme kuitenkin 
muistuttaa asiakkaitamme sekä lahjoittajia 
HYÖTYJÄTEASEMISTA, joita löytyy jokai-
sesta kunnasta ja suotavaa on, että jätteet 
viedään niihin, eikä mm. SPR-Kirppiksille. 
PUHDASTA ja EHJÄÄ tavaraa, vaatetta 

ja tekstiiliä otamme ilomielin vastaan, 
myymme ja kierrätämme eteenpäin! Kii-
tokset siitä!

Talventunnelma ja joulunodotus täyttävät 
sydämen ja mielen meillä SPR-Kirppiksillä jo 
lokakuussa. Joka vuosi SPR-kirppiksille rai-
vataan tilaa jouluosastoille. On tärkeää, että 
osastot ovat hallittuja, eikä joulutavaran an-
neta levitä koko myymälään. Näin siksi, et-
tä myymälä pysyy siistinä asiakkaillemme 
varsin moninaisen ja sekalaisen joulutavaran 
osalta.

Joulunaikaan haluamme muistutella ih-
misiä hankkimaan ekologisia joululahjoja 
SPR- Kirppiksiltä. Joulun lahjakortit tulevat 
myyntiin marraskuun alussa. SPR-Kirppiksen 
lahjakortti on lahjana arvo pohjaltaan mo-



27

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

nin tavoin kestävä ja ilahduttaa asiaan omis-
tautunutta lahjansaajaa ihan varmasti! Tänä 
vuonna markkinoimme lahjakortteja entistä 
näkyvämmin, joten seuraa tiiviisti facebook 
sivujamme sekä instagramia, joiden avulla 
olet myös ajan tasalla loppusyksyn ja koko 
joulunajan tarjouksistamme! 

Raikasta ja reipasta loppusyksyä kaikille asi-
akkaillemme – talven tulon tunnelmia ja jou-

SPR-KIRPPIKSET

SPR-Kirppis mukana Rakenna, Sisusta ja Asu 
messuilla Kokkolassa

Suomen Messupromoottorit Oy järjestää 
vuosittain ympäri Suomen Rakenna, Sisusta 
ja Asu messuja. Messuilla on näytteilleaset-
tajia nimensä mukaisesti rakentamiseen, 
sisustamiseen sekä asumiseen erikoistuneil-
ta yrityksiltä ja organisaatioilta. Kokkolassa 
messut järjestetään perinteisesti joka syksy, 
syyskuun lopussa.

SPR-Kirppis Kokkola ilmoittautui mukaan tä-
män vuoden messuille jo hyvissä ajoin vii-
me vuonna. Halusimme ehdottomasti olla 
mukana messuilla ja kokeilla Kirppikselle 

lunodotusta! Tervetuloa kokemaan mukavia 
ostoshetkiä SPR-Kirppiksille!

Ohessa kuvia Vaasan SPR-Kirppiksen joulu-
osastolta sekä työntekijöistämme Hildasta 
ja Ullasta. Joulua kohden osastojen sisäl-
tö tulee runsaammaksi, kun esille laitetaan 
myös joulutekstiilit ja -kuuset.

Krista Kinnunen

uudenlaista tapaa olla näkyvillä asiakkaillem-
me, entisille sekä tuleville ja uusille. Messut 
ovat myös mukava ja sosiaalinen tapa teh-
dä markkinointia ja myynninedistämistä suo-
raan asiakkaiden keskuudessa. Välillä on 
kiva mennä suoraan asiakkaiden luokse esit-
telemään, kertomaan ja näkymään! Näin siis 
myös teimme!

Perinteisesti Kirppisten ei varmasti ole ajatel-
tu voivan olla mukana messuilla esittelemäs-
sä käytettyä, second-hand tavaraa, tekstiiliä 
tai vaatetta, mutta me SPR-Kirppiksellä ajat-
telimme tehdä poikkeuksen sääntöön! Eko-
logisuus, kierrättäminen ja kiertotalous on 
koko ajan kasvava ja yleistyvä trendi – ja 
hyvä niin! SPR-Kirppikset kierrättävät hyvää 
eteenpäin! 

Messuille osallistuminen onnistui todella hy-
vin. Ensikertalaisena saimme paljon ke-
hitettävää ja oppia myös ensi vuodelle. 
Tiedämme mitä messumarkkinoinnissa pa-
rannamme, kehitämme ja säilytämme! Pal-
jon saimme myös kiitosta, mielenkiintoa 
sekä uusia asiakkaita ja kontakteja. Ja mi-
kä hienointa myös messujärjestäjä, Suo-
men Messupromoottorit Oy kiitti meitä 
henkilökohtaisesti osallistumisesta mes-
suille. Olimme ja olemme tämän päivän ja 
tulevaisuuden kodin sisustamiseen ja asumi-
seen liittyen todella varteenotettava näytteil-
leasettaja. 

Nähdään tulevaisuudessa siis myös messuil-
la! Tervetuloa SPR-Kirppikselle!

Outi Hakunti
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HYVÄN MIELEN KARNEVAALI

Hyvää mieltä jaettiin yhteistyöllä Saarijärvellä

SPR:n Hyvä elämä – hyvä mieli -hanke koor-
dinoi yhteistyössä Elinvoimainen Saarijär-
vi -hankkeen kanssa elokuussa Saarijärvellä 
Hyvän mielen karnevaalit. Karnevaaleja oli 
mukana järjestämässä lähes 90 eri tahoa; 
järjestöjä, yrityksiä, hankkeita ja kaupungin 
toimijoita.

Saarijärven keskustassa riitti tekemistä ja 
näkemistä kaikenikäisille. Yhdistykset toivat 
esille omaa toimintaansa ja jakoivat tietoa 
terveyteen ja hyvinvointiin sekä harrastuk-
siin liittyen. Paikalla oli monenlaista lapsia 
ja lapsenmielisiä kiinnostavaa, esimerkik-
si SPR:n Nallesairaala, Kivikauden kylän toi-
mintapiste, Puuha- ja eläinpuisto Veijarin 
pikkuponit ja polkuautot, taikuri sekä kep-
parikisat, leikkipaikka, ongintaa ja talutus-
ratsastusta sekä nuorisotoimen järjestämää 
värikuula-aseammuntaa. Karnevaalialueella 
lapsia ilahdutti myös Reddie-koira. Kädentai-
doista kiinnostuneille riitti tekemistä, koska 
tarjolla oli mm. Sienan taidepaja ja askar-
telemaan pääsi mm. Terhokerhon pisteellä. 
Mukana olivat myös Pelastuslaitos paloau-
toineen sekä Vapepa. Moottorien maailmaan 

Saarijärven osaston Markku Kyllönen, piirin toiminnanjohtaja Pekka Annala ja piirin puheenjohtaja Alpo Tanskanen 
tyytyväisinä karnevaalin suureen osallistujamäärään.

Tero H
intsa

pääsi tutustumaan traktoreiden, autojen ja 
moottoripyörien myötä.

Tapahtumassa järjestettiin myös kilpailuja, 
halukkaat saivat osallistua frisbeegolf-put-
tauskisoihin ja mölkyn tarkkuusheittoon sekä 
hyväntekeväisyys-kännykänheittoon, jonka 
tuotto lahjoitettiin nuorison hyväksi.

Kadulla soi musiikki ja tanssiesitykset virkis-
tivät kävijöitä. Tarjolla oli monenlaista ruo-
kaa ja juomaa kadulla ja liiketiloissa. Myös 
kadun varren yrityksissä oli erilaista toimin-
taa ja tarjouksia. Iltapäivällä karnevaalikul-
kue johdatti urheilukentälle tutustumaan eri 
urheilulajeihin.

Tapahtuma oli saarijärveläisten järjestöjen, 
yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyön 
voimannäyte, joka onnistui erinomaisesti. 
Yhteistyötä ja yhdessä tekemistä on tarkoi-
tus Saarijärvellä jatkaa. Myös tapahtumaa 
on toivottu uudelleen järjestettäväksi.

Saija Ylönen
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HYVÄN MIELEN KARNEVAALI

Vapepa esittäytyi näyttävästi karnevaaleilla.

Synkistä pilvistä huolimatta sää oli loistava. Saarijärven osaston Ensiapuryhmän Tuija Nykänen-So-
le karnevaaleilla.

Reddie-koira herätti iloa Saarijärven katukuvassa. 

Tero H
intsa

Tero H
intsa

Tero H
intsa

Tero H
intsa
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Laukaalainen Heidi 
Merta palkittiin 
ansiokkaasta 
auttamistoiminnasta
Koskaan ei tiedä, milloin yksinkertaisillekin 
ensiaputaidoille tulee käyttöä. Suomen Pu-
nainen Risti palkitsi maailman ensiavun päi-
vänä seitsemän rohkeaa auttajaa.

Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristii-
na Kumpula myönsi ensiapu- ja terveys-
toiminnan asiantuntijaryhmän esityksestä 
laukaalaiselle Heidi Merralle pronssisen 
kunnialaatan ja kunniakirjan. Huomionosoi-
tus myönnettiin hänen ansiokkaan auttamis-
toimintansa ansiosta. 

Merta pelasti vedestä uintiretkellä sairaus-
kohtauksen saaneen 85-vuotiaan miehen. 
Merta hyppäsi veteen ja siirsi miehen ran-
nalle, jossa aloitti elvytyksen. Tänä vuonna 
vastaavia huomionosoituksia jaettiin valta-
kunnallisesti seitsemälle rohkealle auttajalle. 
He kaikki pelastivat toisen ihmisen hengen 
toimimalla neuvokkaasti ja ripeästi onnetto-
muustilanteessa.

- Heidi on omalla toiminnallaan osoittanut 
erityistä rohkeutta ja lähimmäisestä välit-
tämistä, kaikkea sitä mitä toivomme kans-
sakulkijoiden osoittavan onnettomuus- tai 
tapaturmatilanteissa. Ansaitusti hän sai tä-
män huomionosoituksen, Ensiaputoiminnan 
asiantuntija Virve Karling kertoo. Olen yl-
peä Heidin ripeästä ja neuvokkaasta toimin-
nasta!

Tero Hintsa

Huomionosoitus luovutettiin 14.9.2018 Suomen Punai-
sen Ristin Länsi-Suomen piirin toimistolla Jyväskylässä.  
Huomionosoituksen luovuttivat Länsi-Suomen piirin En-
siaputoiminnan asiantuntija Virve Karling (vas) ja Jär-
jestöpäällikkö Jooel Niittynen. Oikealla Heidi Merta

M
eeri Jaatinen

Tasavallan Presidentin 
Länsi-Suomen piiriin 
myöntämät mitalit 
2018

Kultainen mitali
Kyllönen Ulla, Jyväskylä
Vuorimies Eeva, Laukaa

Hopeinen mitali
Anttila Pirjo, Karstula
Jokinen Leena, Karstula
Latosuo Marjukka, Keuruu
Lätti Riitta, Kuokkala
Maukonen Heikki, Jyväskylä 
Mäkelä Sirkka, Jyväskylä
Rissanen Elina, Karstula
Ruuska Marleena, Karstula
Sandelin Raili, Kuokkala
Turunen Pirkko, Kuokkala
Vainionpää Eija, Kuokkala

Pronssinen mitali
Puttonen Pauli, Kuokkala
Salmela Toini, Jyväskylä
Sievänen Seppo, Kuokkala
Sievänen Sisko, Kuokkala
Yli-Luukko Liisa, Ilmajoki

Mitalit on jaettu piirin vuosikokouksessa tai 
osastojen kokouksissa.

PALKITSEMISIA
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TOIMINNANTARKASTUS

Tukea osastojen toiminnantarkastukseen! 
12 uutta toiminnantarkastajaa Länsi-Suomen piiriin

Punaisen Ristin imago ja kansalaisten luot-
tamus toimintaa kohtaan ovat kriittisiä me-
nestystekijöitä koko järjestölle. Yhtenäinen 
tarkastuskäytäntö sekä riippumattomat ja 
objektiiviset tarkastajat tuovat toimintaan 
luotettavuutta ja pienentävät riskejä.

Osastojen tarkastusjärjestelmän tueksi kou-
lutetaan valtakunnallisesti tarkastajia. Toi-
minnantarkastuksella osaston hallitus saa 
ulkopuolisen vahvistuksen toimintansa tilas-
ta. Länsi-Suomen piirin toiminnantarkastaja-
koulutus järjestettiin Tuurissa 6.10.2018.

Koulutuspäivästä työkalupakki talouden 
ja toiminnan tarkastukseen
Toiminnantarkastajien koulutuspäivään osal-
listuneet saivat laajan työkalupaketin  tar-
kastustoimintaan. Tarkastajia kouluttaneet 
Liisa Karhu ja Pekka Annala kävivät läpi 
talouden tarkastusta, kustannusten liittymis-
tä toimintaan, päätösten asianmukaista hy-
väksymistä ja dokumentointia.

- Osasto on kansainvälisen Punaisen Ris-
tin edustaja omalla paikkakunnallaan. Näin 
merkittävä mandaatti edellyttää myös toimi-
vaa tarkastusta, Pekka Annala totesi.

- Suomen Punaisen Ristin tilintarkastus yh-
denmukaistettiin jo aikaisemmin. Tilintar-
kastus koskee suurimpia osastoja, piirejä ja 
muita yksiköitä. Pääosa osastoista kuuluu 
toiminnantarkastuksen piiriin. Hienoa, et-
tä saamme nyt Länsi-Suomen piiriin paljon 
uutta osaajia toiminnantarkastamiseen, Liisa 
Karhu keskustoimistolta iloitsi koulutuksessa.

Keskustoimiston Liisa Karhu toiminnantarkastuskoulu-
tuksessa.

Tuurin koulutukseen osallistui 12 toiminnantarkastajaa

Tero H
intsa

Katso video Punaisen Ristin 
Länsi-Suomen piirin Youtube -kanavalta

Osastot voivat tilata toiminnantarkasta-
jan piiritoimistolta
Koulutukseen osallistuneilta kartoitetaan 
minkä kokoisia osastoja ja millä alueella he 
ovat valmiita toimimaan tarkastustehtävissä. 
Toiminnantarkastajaa valitsevat osastot saa-
vat tiedon käytettävissä olevista tarkastajis-
ta Jooel Niittyseltä, Pekka Annalalta tai Tero 
Hintsalta. Osastoille ei synny kustannuksia 
toiminnantarkastuksesta.

Tero Hintsa
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TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA

Lisätietoa:

Minna Laihorinne
Järjestötoiminnan kehittäjä

p. 040-1942 807
minna.laihorinne@redcross.fi

Ilmoittaudu heti!

https://www.lyyti.in/puheenjohtajapaivatTuuri2018

Mukaan mahtuu 40 ilmoittautunutta, joten ole nopea. 
Puheenjohtajapäivien omavastuu on 50€, joka laskutetaan jälkikäteen osastolta.

Länsi-Suomen Piirin Puheenjohtajapäivät
1.-2.12.2018 Hotelli Onnen Tähti, Tuuri

Piirin osastojen puheenjohtajille omat kou-
lutuspäivät. Päivien aikana keskustelemme 
toimintalinjaukseen pohjautuen puheenjoh-
tajan roolista, vapaaehtoisten johtamisesta, 
jäsenhankinnasta ja monesta muusta tär-
keästä asiasta mihin puheenjohtajalla on ol-
tava valmiudet johtaessaan osastoa. Pääset 
myös verkostoitumaan ja tutustumaan mui-
hin puheenjohtajiin. 

Mukaansatempaava Jenni Rajahalme pu-
huu siitä, miten Milleniaalinen sukupolvi 
hurmataan!

Maailmalla vuoteen 2020 mennessä 
työväestöstä 50 prosenttia on uuden mille-
niaalisukupolven edustajia. Koulutuksen ta-
voitteena on luoda osallistujille kokonaiskuva 
siitä, miksi tämä suuri sukupolvi ravistelee 
työelämää ja vapaahtoistyötä laittaen uusik-
si sekä palveluiden tarjonnan, että johtajuu-
den. Miksi uusi sukupolvi ajattelee niin eri 
tavalla asioista kuin vanhemmat sukupolvet? 
Millaisia työntekijöitä, yrittäjiä, vapaaehtoisia 
ja asiakkaita he tulevat olemaan? Millaisia 
asioita he arvostavat nyt ja tulevaisuudessa? 

Jenni Rajahalme on viestintätoimisto 
Kumppanian osakas ja Suomen Nuorkaup-
pakamareiden kansallinen puheenjohtaja 
vuodelta 2017. Hänellä on takanaan sato-
ja koulutuksia huippupalauttein. Hän osaa 
ottaa yleisönsä huumorin siivittämänä ja 
hänen ainutlaatuinen tapa kertoa tarinoita ja 
esimerkkiratkaisuja on mieleenpainuvaa ja 
innostavaa. Taustalla on yli 15 vuoden koke-
mus järjestömaailmasta sekä työelämän ja 
viestinnän kehittämisestä.
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Jarkko M
ikkonen

Tule vahvistamaan auttamisenketjua

Ensihuollon peruskurssi Laihialla sunnuntaina 2.12.2018

Miten voidaan auttaa kotinsa tulipalossa menettäneitä? Mitä tulee ottaa huomioon 
hätämajoitusta tai muonitusta järjestettäessä? Miten vapaaehtoiset voivat avustaa 
viranomaisia häiriö- ja poikkeustilanteissa? Tule mukaan ensihuollon peruskurssil-
le...

• Neuvonta ja käytännön apu onnettomuuden uhreille
• Yhteistyö viranomaistoimijoiden kanssa
• Punaisen Ristin katastrofirahaston käyttö Punaisen Ristin osaston kautta
• Hätämajoituksessa avustaminen
• Vaatettaminen ja muu välttämätön aineellinen apu
• Ruokahuollon järjestämisessä tukeminen
• Ensiapu ja terveydentilaan liittyvien tarpeiden selvittäminen
• Läsnäolo ja henkinen tuki – oman toimintavalmiuden vahvistaminen
• Henkilöiden ja tapahtumien kirjaaminen 
• Avustaminen etsinnässä

Nimi: Ensihuollon peruskurssi 
Aika: Sunnuntai 2.12.2018, 9:30–15:30

Ilmoittaudu:

https://www.lyyti.in/Ensihuollonperuskurssi02122018

Tave Rautiainen
SPR Länsi-Suomen piirin varautumisen asiantuntija

tave.rautiainen@redcross.fi
0400 263 447

Tiedustelut:

Paikka: Laihian paloasema
Osoite: Hakolantie 4, Laihia
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Ystävätoiminnan kevät 2019 toimintakalenteri:

Valtakunnalliset kouluttajien täydennyskoulutuspäivät
Tampereen kylpylässä 19.-20.1.2019

Ystävänpäivä 2019 – Nähdään toisemme
• Valmiita tapahtumamalleja löytyy Rednetistä ja Susannalta
• Ilmoita osastosi tapahtumista Susannalle, susanna.kivisalo@punainenristi.fi
• Mahdollisuus hakea tukea tapahtuman järjestämiseen max. 150€/ tapahtuma

Ystävävälittäjien koulutuspäivät 12.-13.1.2019
• Kaikille ystävävälittäjille ja ystävätoiminnan yhteyshenkilöille suunnattu 

koulutusviikonloppu
• Alkaa la 12.1. klo 10.00 ja päättyy su 13.1. klo 15.00
• Tule mukaan avoimin mielin! 
• Tarkempi ohjelma ja kutsu postitetaan marras-joulukuussa 2018

Ystävätoiminnan alueillat maalis-huhtikuussa
Tarkemmat paikat ja ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhla Jyväskylässä 25.5.2018

Susanna Kivisalo
Sosiaalipalveluiden asiantuntija
p. 040-143 1255 
susanna.kivisalo@punainenristi.fi

Lisätietoa kaikista koulutuksista
 ja tapahtumista:

Jäsenhankintakilpailu – jatkuu…

Piirin vuosikokouksessa ilmoitettiin jäsenhankintahaasteesta, 
jossa on mahtavat palkinnot.
• EA1- koulutus osastolle (1500€)
• Kannettava tietokone (400€)
• Kannettava tietokone (400€)
• Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan lisäksi yksi kannettava tietokone (400€)

Kilpailussa tarkastellaan prosentuaalista kokonaisjäsenmäärän 
kehitystä 2017-2018 ja siinä on kaksi kategoriaa:
1. Eniten jäseniä lukumääräisesti hankkinut osasto (1 osasto)
2. Jäsenmäärään suhteutettu prosentuaalinen jäsenmäärän kasvu (2 osastoa)
Voitot arvotaan näiden kesken!

Tilanne 4.10.2018
1. Eniten jäseniä lukumääräisesti hankkinut osasto: 

Jyväskylä, 41 (Kakkosena on Kannus, 15)
2. Prosentuaalinen jäsenmäärän kasvu ja kolmella osastolla on kasvua:

Kannonkoski, 10,5% (8 uutta jäsentä)
Laihia, 3,5% (6 uutta jäsentä)
Suolahti, 2,7% (6 uutta jäsentä)

3. Seuraavilla osastoilla jäsenmäärä on ennallaan:
Kinnula, Lappajärvi, Laukaa, Lievestuore, Uurainen

Sakari Karvo
p. 0400-998 643 
sakari.karvo@punainenristi.fi 

Lisätietoa:

TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA
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Tapahtuma Aika Paikka

2018

Keski-Suomen 
maakuntatoimikunnan kokous 17.10.2018 Jyväskylä

Pohjanmaan 
maakuntatoimikunnan kokous 24.10.2018 Lapua

Osastojen puheenjohtajapäivät. 
Osastojen puheenjohtajien 

koulutus- ja verkostoitumispäivät.
1.-2.12.2018 Hotelli OnnenTähti Tuuri

Ensihuollon peruskurssi 2.12.2018 Laihian paloasema

2019

Ystävävälittäjien koulutuspäivät 12.-13.1.2019

Valtakunnalliset kouluttajien 
täydennyskoulutuspäivät 19.-20.1.2019 Tampere

Ystävänpäivä 2019 1.2.2019 Koko piiri

Valmiusavaus 2019 2.2.2019 Ähtäri

Ystävätoiminnan alueillat Maalis-Huhtikuu Ilmoitetaan myöhemmin

Valtakunnallinen
Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhla 25.5.2019 Jyväskylä

Valtakunnallinen valmiusharjoitus 
kaikille osastoille 26.10.2019 Koko Suomi

TOIMINTAKALENTERI 2018-2019

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I



Kiitos OmaSP stadionin 
tapahtumaan osallistuneille 

yrityksille!

KASPERI


