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Jyväskylän aluetoimisto
Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä
p. 040 4857 081
lansisuomi@redcross.fi

Seinäjoen aluetoimisto
Laturitie 2, 60510 Hyllykallio
p. 0400 998 643
lansisuomi@redcross.fi

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

Niittynen Jooel, 040 588 1988
järjestöpäällikkö
Karling Virve, 0400 261 004
ensiaputoiminnan asiantuntija
Säilä Janne, 040 535 2118
terveydenedistämisen asiantuntija
Kivisalo Susanna, 040 143 1255
sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija
Valonen Aki, 040 528 0902
valmiuspäällikkö

Sisällys
Pääkirjoitus, Länsi-Suomen piiri
Pääkirjoitus, valtakunnallinen
Hyvä joulumieli
Joulu lähestyy
Ystävänpäivä 14.2.
Verkkosivut uudistuvat
Vaasan yleiskokous 2020
Koulutus
Jäsenyyskampanja
Oma punainen risti
SPR Goes Centria
Syksy SPR-kirppiksellä
Defi
Hela19
Tarinatorstai
Kutsuseminaari
Länsi-Suomen piirin osaajat
Oma Punainen Risti koulutus
Digitiimi
Nälkäpäivä
Duudsonit - Päällikkö
Vuosikokous
Sosiaalipäivystys
Rikosuhripäivystys
Jäsenmatka Viroon
Huomionosoitukset
Vaalitoimikunta
KATRE
Uudistava voimavara
VAPEPA maakuntatoimikunta
Jäsenhankintakampanja
Tapahtumat

Rautiainen Tave, 0400 263 447
varautumisen asiantuntija
Mustonen Sami, 040 160 22 45
omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelija
Pälve Anne (sijainen), 040 579 2771
monikulttuurisuus- ja nuorisotoiminnan kehittäjä
Karvo Sakari, 0400 998 643
toimistosihteeri
Niemistö Eija, 040 636 1118
projektisuunnittelija
Kohdataan kylillä ja keskustoissa -Hanke
Oikari Henna, 0400 442 953
aluetyöntekijä, Ystävätoiminta, SOITE-Alue
Nahkala Riitta, 040 836 4717
järjestöassistentti, Ystävätoiminta
Vaissi Vivi, 040 188 2962
projektisuunnittelija (sijainen)
Digieko, keskustoimiston valtakunnallinen projekti
Oksanen Sirpa, 045 638 7477
toimistosihteeri

Torvinen Ulla, 040 658 8399
taloussihteeri
Laitila Mervi, 040 868 4786
reskontranhoitaja ja palkanlaskija
Salin Tuija, 040 147 7200
henkilöstösihteeri
Rinne Anna-Kaisa, 040 868 1708
palkanlaskija

Plus-Pisteet (avoinna ti 17.00-19.00)
Jyväskylä, Ailakinkatu 5, 040 583 3054
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)
Hakunti Outi, 040 125 8679
Toimialapäällikkö (Kokkola, Kannus)
Rajamäki Mari, 040 524 4009
toimialapäällikkö (Hyllykallio, Seinäjoen keskusta, Karstula,
Lapua)
Rintamäki Maarit, 040 738 6884
toimialapäällikkö (Vaasa)

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, 67700 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

Rikosuhripäivystys
Länsi-Suomen aluetoimisto ja Vaasan seudun palvelupiste
Raastuvankatu 25, 65100 Vaasa
Somppi Sari, 050 5729 265, 
Aluejohtaja
Avcilar Maria, 0400 175 269 
Toiminnanohjaaja
Jansson Nina, 0440 371 050
Toiminnanohjaaja, ruotsinkieliset palvelut 

Seinäjoen seudun palvelupiste
Kalevankatu 12 B A 16, 60100 Seinäjoki
Autio Tiina, 040 350 3923
Toiminnanohjaaja 

Ensiapukurssien valtakunnallinen
palvelunumero: 020 701 2376
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Lämmin kiitos kaikille!
Lämpimät kiitokset kaikille osastoille ja va-
paaehtoisille sekä piiritoimiston ja kirppisten 
henkilökunnalle jälleen kerran hienosti hoi-
detusta nälkäpäiväkeräyksestä. Itse kävin 
kokemassa ja näkemässä muutaman osas-
ton keräystunnelmia. Näkemäni perusteella 
voin sanoa, että nälkäpäiväkeräys on innos-
tava tapahtuma, jolla on merkittävä liikkeel-
le paneva voima. Kerääjien intohimoinen 
suhtautuminen keräykseen on käsin koske-
teltavaa. Kansalaisten suhtautuminen kerä-
ykseen on vuosi vuodelta positiivisempaa, ja 
tämän vuoden vesiteema oli varsin toimiva. 
Yksi selkeä pohdittava asia tulevaisuudessa 
on käteisen rahan puuttuminen tämä päivän 
ihmisiltä. Elämme vahvasti korttiaikaa, joten 
kortilla maksamisen mahdollisuus pitää ot-
taa huomioon tulevaisuudessa. Ja jatkuvasti 
on myös muistettava kerääjien rekrytoinnin 
tärkeys.

Lämpimät kiitokset jäsenhankinnasta. Tämä 
minun mieliaiheeni on saanut merkittävän 
loppuhuipennuksen tämän syksyn aikana. 
Tulemme ilmeisesti olemaan ainut piiri tässä 
maassa, joka saavuttaa nettosaajan tittelin. 
Olemme saaneet tähän mennessä 604 uutta 
jäsentä. Nyt voidaan sanoa, että periksianta-
maton työ palkitaan. Kiitos kaikille!

Lämpimät kiitokset piirin hallitukselle, osas-
toille, vapaaehtoisille, piirin koko henkilö-
kunnalle sekä muille sidosryhmille hienosta 
matkasta Länsi-Suomen piirissä. Aloitin piirin 
toiminnanjohtajana 1.1.2008 ja nyt on tul-
lut aika vetäytyä eläkkeelle. Työsuhde Suo-
men Punaiseen Ristiin on kestänyt kaikkiaan 
34 vuotta. Länsi-Suomen piirille valitaan uu-
si toiminnanjohtaja piirin hallituksen ko-

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

kouksessa 30.11.2019. Itse pyrin jäämään 
vuosilomalle joustavasti vuoden vaihteen tie-
tämillä, töiden niin salliessa. Seuraajan tulen 
perehdyttämään huolellisesti. Kaikille avoi-
met läksiäiset vietetään ensi vuoden puolella 
tammi-helmikuun vaihteessa. Kutsun tulette 
saamaan myöhemmin, kun asia tarkentuu.

Työ Länsi-Suomen piirissä on ollut todel-
la vaiherikasta ja haastavaa. Tullessani Var-
sinais-Suomen piiristä Länsi-Suomen piiriin, 
en aivan osannut odottaa näin työntäyteis-
tä rupeamaa järjestötoiminnan kentässä. 
Haasteita on otettu vastaan ensimmäises-
tä työpäivästä lähtien, joista osa on ollut 
aika poikkeuksellisiakin työtehtäviä. Täs-
tä huolimatta olemme saaneet todella pal-
jon aikaiseksi Punaisen Ristin perustehtävän 
hoidossa. Piirin taloudelliset ja toiminnalliset 
resurssit ovat aivan loistavat tänä päivänä. 
Piirin toiminta on laajentunut merkittävästi 
vuodesta 2008. Piirin luottamusjohto on esi-
merkillisellä tavalla tukenut kaikkia muutos-
prosesseja vuosien aikana.

Työ Punaisessa Ristissä on ollut hienoa ai-
kaa elämässäsi. Olen saanut tavata runsaasti 
ihania ja iloisia ihmisiä tämän matkan aika-
na. Olen nauttinut suuresti kaikkien Teidän 
seurastanne. Yhdessä olemme rakentaneet 
Länsi-Suomen piiristä entistäkin elinvoimai-
semman. Arvostan suunnattomasti Teidän 
kaikkien panosta tässä hienossa organisaati-
ossa. Yhdessä olemme enemmän!

Ystävällisin terveisin,

Pekka Annala
Toiminnanjohtaja

PÄÄKIRJOITUS 25.10.2019

Pekka Annala vasemmalla
piirin johtoryhmän kanssa
loppukesällä 2017.
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Valmiina auttamaan

Suomen Punaisen Ristin perustehtävä 
on auttaa, kun ihminen on avun  
tarpeessa. Meillä on erityinen tehtävä 
avustaa viranomaisia kriiseissä ja  
onnettomuustilanteissa. Jotta apuum-
me voi luottaa kaikkialla Suomessa,  
meidän on testattava valmiuttamme 
säännöllisesti. Kerran yleiskokous
kaudessa järjestämme valmius-
harjoituksen, joka tarjoaa meille tes-
taamisen lisäksi mahdollisuuden myös 
oppia ja parantaa valmiuttamme.

Tuorein testi järjestettiin aivan hetki sitten, 
lauantaina 26.10. Pisara 2019 oli valtakun-
nallinen valmiusharjoitus, jonka aiheena 
oli toiminta vesikriisissä. Puhdas vesi on 
meille kaikille elintärkeää, myös täällä 
Suomessa. Punaisen Ristin vapaaehtoiset 
ja työntekijät harjoittelivat yhdessä muun 
muassa kotitalouksien avun tarpeen kar-
toittamista, vedenjakelun ja evakuointien 
järjestämistä sekä häiriötilanteessa johta-
mista. Valtaosa osastoistamme osallistui 
yhteiseen ponnistukseen ja moni toteutti 
harjoituksen yhteistyössä paikallisten 
viranomaisten kanssa.

Kuukautta ennen Pisaraa oli ilo nähdä, 
miten runsaslukuisena punaisten liivien 
joukkona vapaaehtoiset näkyivät niin 

katukuvassa kuin kauppakeskuksissa. 
Nälkäpäivä-keräyksen aikana osoitimme, 
miten olemme läsnä ja valmiina auttamaan 
kaikkialla Suomessa. Vaikka kriiseistä tule-
vat herkästi mieleen katastrofit maailmalla, 
tapahtuu esimerkiksi vesikriisejä ja tulipa-
loja jatkuvasti myös täällä Suomessa. 

Aktiivinen näkyminen ja keräyslippaiden 
täyttäminen Nälkäpäivänä ovat erittäin 
merkityksellistä varautumista tuleviin 
kriiseihin. Katastrofirahasto luo valmiuksia 
auttaa nopeasti silloin, kun avun tarve 
tulee. Mutta lisäksi Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten näkyminen ihmisten keskuudessa 
luo turvallisuuden tunnetta ja luottamusta 
siihen, että auttava ihminen on aina hädän 
tullen lähellä. 

Lämmin kiitos mukanaolostasi niin  
Nälkäpäivässä kuin Pisarassakin!

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

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

Kirppisten yhteystiedot ja
ajankohtaiset tapahtumat 
spr-kirppis.fi/

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

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

Kuvia toiminnastamme 
Instagramissa
instagram.com/sprlansisuomenpiiri/

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

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

Rikosuhripäivystyksen
nettisivut
riku.fi

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

Marja Lehtimäki
Järjestöjohtaja
Suomen Punainen Risti



5

Hyvä Joulumieli –keräys on osastoil-
le konkreettinen tapa auttaa kotimaan 
vähävaraisia lapsiperheitä. Marras-
kuun lopulla käynnistyvällä keräyk-
sellä hankitaan vaikeassa tilanteessa 
eläville lapsiperheille ruokalahjakort-
teja, joilla he voivat ostaa ruokaa jou-
lupöytään. Samalla keräyksen järjes-
täjät Punainen Risti ja Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto nostavat esiin lap-
siperheköyhyyttä ja siihen liittyviä on-
gelmia. Vuosien varrella keräyksellä 
on tuettu jo lähes 288 500 perhettä.

Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy avajaisilla 
Helsingin päärautatieasemalla torstaina 
21.11. Ylen aamu-tv tekee avajaisista suoran 
lähetyksen. Keräystavoite tänä vuonna on  
1 960 000 euroa, jolla voidaan jakaa yhteensä 
28 000 lahjakorttia. Lahjakortin arvo on 70 
euroa.
 Keräyksen järjestävät Mannerheimin 
Lasten suojeluliitto ja Punainen Risti yhdessä 
Ylen aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja Yle 
Radio Vegan kanssa. Keräyksen kaupallisina 
yhteistyökumppaneina ovat K-ruokakaupat, 
S-ryhmä ja Lidl. 

Kortit hyvissä ajoin perheille
Kortit on tilattu sähköisellä lomakkeella 
lokakuussa ja ne toimitetaan Punaisen Ristin 
keskustoimistolta tilauslomakkeessa ilmoitet-
tuihin osoitteisiin viikoilla 45–46.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki 
kortit yhteistyökumppaneiden eli kunnan 
sosiaalitoimen, maahanmuuttopalveluiden, 
neuvoloiden, seurakuntien diakoniatyön tai 
muun yhteistyökumppanin kautta. Jos osasto 
on tilannut kortit itselleen, on tärkeää, että 
kortit toimitetaan hyvissä ajoin kumppaneille, 
jotta kortti ei jää matkan tai muiden 
joulukiireiden vuoksi käyttämättä. Lahjakortti 
on voimassa 7.–26.12.2019.  

Hyvä Joulumieli tapahtumilla  
näkyvyyttä paikkakunnilla  
Osastojen ja yhdistysten kannattaa järjestää 
paikkakunnallaan yhteinen Hyvä Joulumieli 
–tapahtuma, sillä tapahtuma tuo näkyvyyttä 
ja lipaskeräys varoja lahjakortteihin. 
Tapahtuman voi järjestää avajaispäivänä 
torstaina 21.11. tai myöhemmin keräysaikana 
– silloin, kun ihmisiä on liikkeellä. Myös oman 
alueen toimittajat kannattaa kutsua paikalle. 

HYVÄ JOULUMIELI

Hyvä Joulumieli –keräys käynnistyy

Katja Lösönen

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen ja 
materiaalia viestintään löytyy RedNetin Hyvä 
Joulumieli -sivuilta sekä Punaisen Ristin 
aineistopankista.

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  

www.hyvajoulumieli.fi
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 
• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli
• RedNetin Hyvä Joulumieli -sivut 
• Lisätietoja piiritoimistosta ja  

joulumieli@punainenristi.fi 

Korttien jako-ohjeet löytyvät RedNetin Hyvä 
Joulumieli –sivuilta. Ne kannattaa käydä 
tarkasti läpi.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158
Viestinnän asiantuntija  
Sari Häkkinen, p. 040 581 0346
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JOULU LÄHESTYY

Jouluna ei tarvitse olla yksin

Joulukalenteri tuo joulun odotuksen
Punaisen Ristin joulukalenteri 
on perinteinen osa joulun 
odotusta. Tänä jouluna kalen-
tereissa on Raija Riihimäen 
ja Martta Wendelinin kuvi-
tus. Kalentereita on lähetetty 
noin 130 000 kotiin. Kalenterin 

suositushinta on 12 euroa, ja sen voi ostaa myös 
verkkokaupasta punaisenristinkauppa.fi tai 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti@
punainenristi.fi.

Seinäkalenterit vuodelle 
2020 
Kalenterit ovat kuvittaneet 
Martta Wendelin ja Virpi 
Pekkala.

Ilahduta joulukortilla

Punaisen Ristin  
Vaikuttava lahja  
-lahjakortti  
Ostamalla Vaikuttava 
lahja -lahjakortin annat 
konkreettista apua vaikeassa tilanteessa olevalle. 
Antamalla lahjakortin joululahjaksi viestit samalla 
välittämisestä ja halusta auttaa.

Punaisen Ristin joulukahvilat tuovat iloa ja 
lämpöä niille, jotka kaipaavat jouluna muiden 
seuraa. Tunnelmasta nauttivat myös kahvi-
loita pyörittävät vapaa ehtoiset.

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestämät 
joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle toivottu 
valonpilkahdus pitkiltä tuntuvien juhlapyhien 
keskellä. Vapaaehtoisille joulutunnelman luovat 
lämpimät kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa.

Vapaaehtoiset kehuvat  
joulukahviloiden tunnelmaa
Esimerkiksi Tampereen aattokahvilassa on aiem-
pina vuosina ollut järjestäjien mukaan leppoisa 
meininki. Kahvilat ovat olleet sekä järjestäjille että 
vieraille mukava tapa olla yhdessä jouluna.

– Parasta kahvilassa on fiilis. Meillä on vapaa-
ehtoisista koostuva loistava yhteistyökykyinen 
porukka, ja kahvilassa on helppo mennä juttele-
maan ihmisten kanssa, Helka Tikkanen Suomen 
Punaisen Ristin Tampereen osastosta iloitsee.

Lohjan osaston vapaaehtoinen Pirkko Kuu-
sisto on samoilla linjoilla. Toiveena on aina, että 
kenen tahansa on helppo tulla ovesta sisään.

– Parasta tietenkin on, kun toisilleen vieraat 
ihmiset uppoutuvat pitkään keskusteluun ja pois-
tuvat virkistyneinä. Puheensorinasta ja naurunre-
makasta saa itsellekin energiaa pitkäksi aikaa.

Joulukahvila pystyyn
Joulukahvilan järjestäminen on helppoa. 
Joulukahvilan voi laittaa pystyyn esimerkiksi 
osaston omiin tiloihin tai vaikka yhteistyö-
kumppanin, muun järjestön, seurakunnan 
tai paikallisen yrityksen tiloihin.  Kahvila voi 
olla auki joulu- tai tapaninpäivänä tai uutena 
vuotena. 
 Tarjoiltavaksi kannattaa varata kahvia, 
mehua ja glögiä (vapaaehtoinen maksu), 
lahjoituksena pyydettyjä tai talkoilla leivottuja 
pipareita, torttuja tai muuta pientä purtavaa. 
Joululaulut, pelit, lehdet tai muu vastaava 
ajanviete on mukava tapa olla yhdessä. 
 Ilmoituspohjat seinä- ja lehtimainontaan 
löytyvät Punaisen Ristin aineisto pankista.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257.

Suosituimmat Vaikuttavat lahjamme ovat: 

Äitiyspakkaus katastrofin 
keskelle 17 € 
Äitiyspakkaus kannustaa äitiä 
synnyttämään terveysklinikalla. 
Pakkaus sisältää huovan vauvalle, 
vaatteita, sideharsovaippoja ja 
saippuan. Tällä lahjalla annat 
lapselle turvallisemman alun elämään. 

Puhdasta vettä lapselle  
vuodeksi 15 €
Vesi on elämän edellytys. Tällä 
lahjalla autat puhdista maan 2500 
litraa vettä.

Ystävä yksinäiselle 25 € 
Tällä lahjalla Suomessa asuva 
yksinäinen saa vapaaehtoisesta 
ystävästä juttuseuraa tai kaverin 
vaikkapa elokuviin tai kauppareis-
sulle.

Tutustu muihin Vaikuttaviin lahjoihin ja osta: 
punaisenristinkauppa.fi > Vaikuttavat lahjat 
Lisätietoja: Punaisen Ristin keskus toimisto,  
p. 040 823 8141
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Ystävänpäivänä meillä on jälleen ainut-
laatuinen tilaisuus yhdistää voimamme ja 
nostaa esiin ratkaisuja vakavaan yhteis-
kunnalliseen ongelmaan: yksinäisyyteen. 
 Ystävänpäivän Nähdään-kampanjan myötä 
keskustelemme yksinäisyyden kokemuksista ja 
vaikutuksista, kannustamme ihmisiä näkemään 
ihmiset ympärillään sekä kutsumme ihmisiä 
mukaan Punaisen Ristin toimintaan.

Loppukiri viestintään
Tutuksi tullut Nähdään-kampanja saa tänä 
vuonna uutta ilmettä tuoreista kampanjama-
teriaaleista. Materiaaleja voi tilata Punaisen 
Ristin verkkokaupasta, ja niitä kannattaa hyö-
dyntää monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa.

Paikallismedia haluaa oikeita tarinoita 
oikeista ihmisistä, ja ne kiinnostavat myös 
suurta yleisöä. Löytyisikö paikkakunnaltanne 
vielä joku avoin ja innokas ystävätoiminnan 
vapaaehtoinen ystävineen paikallismedian 
haastateltavaksi?

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voivat 
osallistua kaikki, myös osastot, joilla ei ole 
ystävätoimintaa. Some-viestinnässä auttavat 
keskustoimiston tuottamat valmiit materiaalit.

Yhdessä voimme selättää yksinäisyyden
Tapahtumissa esitellään ystävätoimintaa 
ja houkutellaan mukaan uusia ystäviä 
Viime vuosina suosittuja ovat olleet Nähdään-
kahvilat. Lisäksi viime vuonna muutamat 
osastot järjestivät onnistuneita Tutustu tunte-
mattomaan -tapahtumia isommissa kaupun-
geissa. Tapahtuman järjestäminen kannattaa 
aina! Keskustoimisto tukee tapahtumia enintään 
150 eurolla. 

Uudet heti mukaan toimintaan
Vuonna 2019 saimme kampanjan myötä jopa 
2200 uutta yksinäisyyden lievittämisestä ja 
Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostunutta 
jättämään meille yhteystietonsa. Siksi tiedon ja 
kurssien tarjoaminen on erityisen tärkeää heti 
ystävänpäivän jälkeen. Kursseja voi mark-
kinoida ystävänpäivätapahtumissa. Muistakaa 
tehdä kursseista tapahtumat myös Omaan.
Lue lisää: RedNet > Tieto ja taito > Ystävänpäivä.

Lisätietoja:  
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
Viestinnän asiantuntija  
Tuuli Daavittila, p. 040 589 3414

Viime ystävänpäivänä järjestetty 
uudenlainen Tutustu tuntemattomaan 
tapahtuma oli Jyväskylässä menestys. 
Vapaaehtoiset kutsuivat ihmisiä kahville, 
keskustelut vaihtelivat säästä syvälliseen. 

Jyväskylän osaston toiminnanohjaaja Päivi 
Polvi kertoo, että järjestelyt olivat yksinkertai-
set. Tarvittiin kourallinen vapaaehtoisia ja tila 
kahvihetkelle.

– Varasimme Kävelykadun varrella olevasta 
kahvilasta tilan itsellemme. Me vapaaehtoiset 
kuljimme Kävelykadulla houkuttelemassa ihmi-
siä kahville. Joskus ohjasin kahvilaan muiden 
ihmisten pöytään, välillä istuin itse seuraksi. 
Joka pöydässä oli yksi vapaaehtoinen, Polvi 
kertoo.

Polven mukaan ihmiset lähtivät kahville 
mielellään. Erityisen hienoa oli se, miten hyviä 
keskusteluja ihmisten kesken syntyi. 

– Ihmiset olivat hyvin eri ikäisiä, mutta 
juttua riitti ihan laidasta laitaan. Puhuimme 

yksinäisyydestä ja kerroimme myös ystävätoi-
minnasta ja jäsenyydestä.

Tutustu tuntemattomaan -tapahtuma on 
hyvä keino kannustaa ihmisiä näkemään ja 
huomaamaan toiset ihmiset ympärillään. 
Lyhytkin keskustelu, pieni ele tai vain hymy 
voivat olla käänteentekeviä yksinäisen ihmisen 
elämässä. 
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Tutustu tuntemattomaan!
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VERKKOSIVUT UUDISTUVAT

Punainenristi.fi -sivuston uudistaminen etenee

Talven turvallisuuskampanjat

Ethän kikkaile,  
pysy pystyssä!

Punainenristi.fi verkkosivusto uudistuu 
tämän vuoden aikana. 
 
Punainenristi.fi uudistettiin edellisen kerran 
vuonna 2010, ja moni asia on verkkopalvelu-
suunnittelussa muuttunut sen jälkeen. Projekti-
ssa panostetaan uuden, ajanmukaisen ilmeen 
lisäksi siihen, että sivujen sisältö ja rakenne pal-
velevat entistä paremmin sivujen käyttäjiä. 
 Valtaosa sivuston vierailijoista löytää sivuil-
lemme hakukoneen kautta ja siksi sivujen pää-
sisältö tuotetaan hakukoneoptimoidusti eli siten, 
että hakukoneet löytävät sivut hakutuloksissa. 
Samalla panostetaan siihen, että sivut toimivat 
mobiililaitteilla. 
 Koska Punaisella Ristillä on paljon viestittä-
vää, uusilla sivuilla tehostetaan myös sisällön 
tuottamisen käytäntöjä. Tavoitteena on, että 
uuden sisällön tuottaminen ja vanhan päivittä-
minen olisi mahdollisimman vaivatonta. Uuden 

Punainen Risti on vahvasti mukana tal-
ven valtakunnallisissa turvallisuuskam-
panjoissa. Tapaturmapäivä 13.12. muis-
tuttaa arjen riskien vähentämisestä ja 
Pysy pystyssä kampanja talvijalan
kulun turvallisuudesta.

Vuosina 2018-2019 Tapaturmapäivä-kampanjan 
teemana ovat eri vuodenaikoihin liittyvät tapa-
turmariskit. Kampanja on kohdistettu erityisesti 
miehille, joille tapaturmia sattuu tilastojen 
valossa ylivoimaisesti eniten. 
 Pysy pystyssä -kampanja edistää talvijalan-
kulun turvallisuutta. Varsinainen kampanja-aika 
on tammikuussa. 

Osastosi voi osallistua turvallisuus-
kampanjoihin esimerkiksi näin:
• Jakakaa tarkistuslistoja, joiden avulla jokai-

nen voi nopeasti kartoittaa oman kotinsa 
turvallisuusriskit. Tilaa osastollesi tapatur-
mien ehkäisymateriaalia (Turvallisesti koto-
na -juliste, Turvallisia Vuosia -opas, lasten 
ja iäkkään turvallisuuden tarkistuslistat, Py-
sy pystyssä -kampanjamateriaali) Punaisen  
      

punainenristi.fi:n alustaksi on valittu Episerver, 
joka on ollut pitkään Punaisen Ristin käytössä 
muun muassa Ruotsissa ja Norjassa.
 Uuden verkkopalvelun konseptia on suunni-
teltu alkuvuoden ajan yhdessä kumppanimme 
Digian kanssa. Tällä hetkellä työskennellään 
muun muassa tarvittavien integraatioiden eli eri 
järjestelmien välisten yhteyksien parissa. Myös 
uusien sisältöjen suunnittelu ja tuotanto on 
käynnistetty syksyn aikana.
 Punainenristi.fi:n uudistaminen ei vielä 
toistaiseksi vaikuta RedNetiin ja osastojen ja 
piirien verkkosivuihin. Projektin etenemisestä 
kerrotaan lisää loppuvuoden aikana Rednetissä 
sekä Tässä ja Nytissä. 
 
Lisätietoja:  
Verkkotuottaja  
Sari Keskinen, p. 040 540 3804

Ristin verkkokaupasta:  
punaisenristinkauppa.fi. 

• Kampanjamateriaali on ladattavissa sivulta 
tapaturmapäivä.fi ja pysypystyssä.fi 

• Viestikää tapaturmien ehkäisemisestä 
Tapaturmapäivänä hashtageilla  
#ethänkikkaile sekä #tapaturmapäivä  
ja Pysy pystyssä -kampanjan aikana 
hashtagilla #pysypystyssä 

• Pitäkää tapaturmainfo tai osastoilta 
tapaturmien ehkäisystä. Ohjeet löytyvät 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
node/56561 

• Järjestäkää tapahtuma kaatumistapaturmien 
ehkäisemiseksi. Ohjeet kaatumisriskin kar-
toittamiseen löydät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/55140

Tapaturmapäivän ja Pysy pystyssä -kampan-
jan suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa 
tapaturmien ehkäisyverkosto. Punainen Risti 
koordinoi verkostoa ja vastaa toteutuksesta 
yhteistyössä muiden verkoston toimijoiden 
kanssa.

Lisätietoja: 
Terveyden edistämisen suunnittelija 
Saara Aakko, p. 040 480 6973
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Kutsu yleiskokoukseen
Suomen Punainen Risti järjestää seuraavan 
yleiskokouksen 6.-7.6.2020 Botnia-hallissa 
Vaasassa. 
 Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mu-
kaan hallituksen on ilmoitettava varsinaisen 
yleiskokouksen ajankohta ja paikka viimeis-
tään neljä kuukautta ennen kokousta. 
 Yleiskokouksessa jokaisella osastolla on 
yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 
200 jäsentä kohden. Edustajien määrä 
perustuu edellisen vuoden henkilöjäsenten 
määrään. Lisäksi jokaisella piirillä on yksi 
piirihallituksen valitsema äänivaltainen 
edustaja, joka on yleiskokouksen vaalitoimi-
kunnan jäsen. 
 Yleiskokoukseen valmistauduttaessa on 
otettava huomioon seuraavat asetuksen 
määräämät asiat:
• Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet tulee 

jättää hallitukselle viimeistään kaksi 
kuukautta ennen kokousta eli 10.4.2020 
mennessä.

• Ehdokkaiden esittämisaika vaalitoimikun-
nalle päättyy 24.4.2020. 

• Hallitus lähettää käsiteltävät asiat sisältä-
vän kokouskutsun viimeistään kuukautta 
ennen kokousta. 

• Kaikki käsiteltävät asiat postitetaan osas-
toille ja piireille 6.5.2020. 
 

Toivomme jokaisen osaston osallistuvan 
aktiivisesti yleiskokouksen valmisteluun 
ja valitsevan edustajansa yleiskokouk-
seen. Tervetuloa vaikuttamaan!

Suomen Punainen Risti, Hallitus

VAASAN YLEISKOKOUS 2020

Suomen Punaisen Ristin yleis
kokouksessa kokoonnumme yhdes-
sä keskustelemaan ja päättämään Pu-
naisen Ristin tulevaisuuden suunnasta 
ja järjestön korkeimmista luottamus-
henkilöistä. Seuraava yleiskokous jär-
jestetään Vaasassa 6.–7.6.2020.
 
Vaasan yleiskokouksessa päätetään yhdessä seu-
raavasta toimintalinjauksesta vuosille 2021-2023 
sekä valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja ja 
luottamushenkilöt hallitukseen ja valtuustoon.
 Ilmoittautuminen yleiskokoukseen alkaa ensi 
vuoden alussa. Osaston hallitus valitsee koko-
ukseen äänivaltaiset edustajansa, joiden määrä 
perustuu jäsenmaksun maksaneiden jäsenten 
määrään 31.12.2019. Yleiskokousviikonloppu koko-
aa yhteen vähintään 1200 Suomen Punaisen Ristin 
aktiivia, niin vapaaehtoista kuin työntekijää.

Ohjelmaa kaikille
Yleiskokous on innostava ja hyödyllinen kokoon-
tuminen myös niille jäsenille, jotka eivät ole 
osastonsa äänivaltaisia edustajia. Viikonloppuun 
rakennetaan kiinnostavaa ohjelmaa kaikille roolista 
riippumatta. Lauantai-ilta huipentuu yhteiseen 
iltajuhlaan. Paikkana on Vaasan Botnia-halli.
 Kokousjärjestelyt ovat nyt alkaneet ja Suomen 
Punaisen Ristin Pohjanmaan ruotsinkielisellä 
piirillä, sen 37:llä osastolla ja 3850:llä jäsenellä on 
ilo isännöidä ensi vuoden yleiskokousta. 
 – Tervetuloa Vaasaan! toivottaa toiminnanjoh-
taja Ricky Berglund. 

Lisätietoja: 
rednet.punainenristi.fi/node/55992

Kohti yleiskokousta –  
nähdään Vaasassa 6.–7.6.2020!
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 KOULUTUS

Punaisen Ristin valtakunnalliset kouluttajapäivät 
pidetään 18.-19. tammikuuta Vaaralan urheilu-
opistossa. Ohjelmaan kuuluvat mm:
• koulutuslinjakohtaiset täydennyskoulutukset
• valmennus uusien koulutusmoduulien vetä-

miseen
• yhteisiä kouluttajataitoja edistävät teemat.

Ilmoittautuminen käynnistyy lokakuun loppupuo-
lella ja loppuu loppiaisen jälkeen.

Sinustako viestinnän vapaaehtois kouluttaja?
Punainen Risti alkaa kouluttaa vapaaehtoisia 
viestinnän kouluttajia vahvistamaan osastojen 
viestintää. 
 Kouluttajan tehtävänä on kouluttaa muille 
vapaaehtoisille vapaaehtoisviestinnän moduuleja, 
joita on valmiina kaksi: osastoviestinnän perus-
teet (3 t) ja sosiaalinen media (2 t). Jatkossa 

Yhteistyöllä koulujen kanssa meillä on hieno 
mahdollisuus tavoittaa kokonaisia ikäluokkia. 
Kouluvierailijana pääset tutustumaan lapsiin 
ja nuoriin ja tekemään Punaista Ristiä tutuksi 
kouluissa ja oppilaitoksissa.

Punaisen Ristin kouluyhteistyö on vaikuttamistyötä 
parhaimmillaan: inhimillisyyden sanoman viemistä 
nuorille ja samalla osaston toiminnan tunnetuksi 
tekemistä paikkakunnalla. Jotta lapset ja nuoret 
voisivat kiinnostua toiminnastamme ja tulla siihen 
mukaan jossakin elämänsä vaiheessa, heidän tulee 
tietää, mitä Punainen Risti edustaa. Siksi yhteis-
työ koulujen kanssa on aina satsaus myös 
osaston tulevaisuuteen.

Oppimateriaalit osastojen käyttöön
Olemme arvostettu toimija opettajien keskuudessa 
ja toivottu vieras koulussa. Vapaaehtoiset kou-
luvierailijat rikastuttavat koulun arkea Punaisen 
Ristin teemoilla.
Punaisella Ristillä on kouluvierailu paketteja 
kolmesta eri teemasta:
• SPR – Auttajat! -tunnilla tutustutaan Punaisen 

Ristin työhön Suomessa ja maailmalla ja pu-
hutaan vapaaehtoistoiminnan merkityksestä.

• Asennetalkoot! -tunnilla haastetaan oppilaat 
pohtimaan ennakkoluuloja sekä rasismin syitä 
ja ilmenemismuotoja.

• #KivaKunHuomaat -tunnilla herätellään 
nuoria ajattelemaan toisten huomioimista 
ja nähdyksi tulemisen merkitystä. Nuoret 

haastetaan tekemään tavallisia, toiset 
huomioivia tekoja koulussa ja kotona.

Jos kouluvierailijakoulutus kiinnostaa, kannattaa 
olla yhteydessä piiritoimistoon!

Koulumateriaalit osastojen käyttöön
Haluamme olla opettajien tukena tärkeässä 
kasvatustyössä ja tarjota laadukkaita ja ilmaisia 
oppimateriaaleja opetuksen tueksi. Punaisen Ristin 
kouluille ja oppilaitoksille suunnatut materiaalit 
sisältävät tietoa elämästä eri puolilla maailmaa: 
globaaleista haasteista, sodan säännöistä, yksi-
näisyydestä, rasismista, ensiavusta, päihteistä, 
sekä erilaisista tavoista auttaa. Monia oppima-
teriaaleja voi hyvin hyödyntää myös osaston 
tapahtumissa ja koulutuspäivissä. 
 Vinkkaa oppimateriaaleista yhteistyökou-
luille ja tutuille opettajille!  
Löydät materiaalit helposti osoitteesta  
www.punainenristi.fi/koulusivut 

Tutustu lisää koulu- ja oppilaitosyhteistyön sekä 
kouluvierailujen materiaaleihin RedNetissä:  
rednet.punainenristi.fi/koulu

Vinkki: Tutustu uuteen humanitaarisen oikeuden 
oppimateriaaliin verkossa:  
sodassakinonsaannot.fi.  
Jos omassa osastossasi ei ole humanitaarisen 
oikeuden kouluttajaa, mutta haluaisitte järjestää 
aiheesta koulutuksen tai kouluvierailun, ota 
yhteyttä piiriin tai keskustoimiston oikeudelliseen 
neuvonantajaan Jani Leinoon, p. 040 737 4039.

Olisitko sinä hyvä kouluvierailija?

moduuleja tuotetaan lisää.
 Viestinnän kouluttajan tehtävä sopii hyvin 
vapaaehtoiselle 
• jolla on valmiiksi jonkin linjan kouluttaja-

pätevyys
• jolla on viestinnän alan työkokemusta TAI 

viestinnän alan koulutus TAI runsaasti 
kokemusta monipuolisesta ja nykyaikaisesta 
vapaaehtoisviestinnästä

• joka on innostunut vahvistamaan oman 
osastonsa lisäksi myös naapuriosastojen 
viestintää ja rohkaisemaan osastoja uusien 
viestintätapojen käyttöön.

Ensimmäinen täydennyskoulutus viestintä-
kouluttajiksi haluaville järjestetään tammikuun 
kouluttajapäivillä. Mukaan voi ilmoittautua oman 
piiritoimiston kautta. Piiri ehdottaa osallistujat ja 
keskustoimisto tekee lopulliset valinnat. 

Tervetuloa mukaan vahvistamaan Punaisen 
Ristin viestintää ja näkyvyyttä!
Lisätietoja omasta piiritoimistosta tai viestinnän 
asiantuntija Noora Kerolta: p. 040 581 1063

Valtakunnalliset 
kouluttajapäivät 18.-19.1.
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JÄSENYYSKAMPANJA

Jäsenhankinta on tuonut osastoihin  
uusia tekijöitä

Vuodesta 2018 lähtien uusien jäsenten 
hankkimiseksi on tehty paljon töitä ym-
päri maata. Osastojen jäsenhankinta 
ansaitsee ison kiitoksen, koska uudet 
jäsenet ja vapaaehtoiset vahvistavat 
Punaisen Ristin valmiutta koko maassa. 
Vaikka oma osastosi ei vielä olisi aktii-
visesti mukana, mikään ei estä
aloittamasta nyt!

Viime vuodesta alkaen tehty työ jäsen-
hankinnan puolesta on osoittautumassa 
kannattavaksi. Yli puolet osastoista on ottanut 
käyttöön Oma Punaisen Ristin, jäsenyysma-
teriaaleja on uusittu ja erilaisia koulutuksia 
järjestetty. Sen tuloksena uusia jäseniä on 
hankittu jo enemmän kuin koko viime vuonna 
yhteensä.
 Syyskuun puoleen väliin mennessä osastot 
olivat hankkineet yli 2 900 uutta jäsentä. 
Peräti 71 osastoa on jo nyt kasvattanut jäsen-
määräänsä. Yli 30 osastoa oli hankkinut yhtä 
paljon jäseniä kuin vanhoja oli jäänyt pois. 
 Aktiivinen jäsenhankinta onnistuu, kun 
vapaaehtoiset muistavat aktiivisesti tarjota jä-
senesitettä ja jäseneksi liittymistä Oma Punai-
sen Ristin kautta. Uusista jäsenistä merkittävä 
osa on tullut myös tositarkoituksella: he ovat 
tulleet mukaan myös vapaaehtoistoimintaan. 
Tästä on hyvä jatkaa loppuvuosi ja rekrytoida 
osastoon myös uusia vapaaehtoisia tulevan 
vuoden toimintaa silmällä pitäen.

Päätös hankkia uusia jäseniä vuoden 
2020 toimintasuunnitelmaan 
Osaston toimintasuunnitelmaan kannattaa 
kirjata selkeä päätös uusien jäsenten hank-
kimisesta ja jäsenmäärän kasvattamisesta. 
Konkreettiset toimenpiteet päivämäärineen 
ovat paras keino varmistua siitä, että ensi 
vuonna onnistutaan. Kirjatkaa toimintaka-
lenteriin kylä- ja kaupunginosatapahtumien 
päivämäärät ja vastuuhenkilöt. 
 Uusien jäsenten ja vapaaehtoisten määrä 
kulkevat käsi kädessä. Mitä enemmän vapaa-
ehtoisia, sitä enemmän jäseniä, ja mitä enem-
män jäseniä, sitä enemmän vapaaehtoisia.
 
Enemmän ihmisiä, enemmän apua
Moni osasto on huomannut, että uudet toimi-
jat tuovat myös uutta innostusta ja ajatuksia 
osaston toimintaan. Oma Punaisen Ristin 
avulla moni osasto on tavoittanut ihmisiä, 
joita ei muuten osaston toiminta tai viestintä 
olisi tavoittanut. 
 Valtakunnallisesti on huomattu selvästi, 
että myös perinteinen kasvotusten tapahtuva 
rekrytointi kantaa hedelmää. Se onnistuu 
helposti uudistetun jäsenflyerin avulla.
 
Tilaa Punaisen Ristin verkkokaupasta osastolle 
ilmaisia jäsenflyereita loppuvuoden tapahtu-
miin ja koulutuksiin:  
www.punaisenristinkauppa.fi.
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OMA PUNAINEN RISTI

Oma Punaisessa Ristissä jo nyt noin  
6 500 vapaaehtoista
Uudet ja jo mukana olevat vapaaehtoiset 
rekisteröityvät Oma Punaiseen Ristiin 
todella aktiivisesti. Järjestelmästä löytyy 
osastolle arvokasta tietoa muun muassa 
vapaaehtoisten kiinnostuksen kohteista 
ja saatavuudesta eri tehtäviin.

Kesän 2019 aikana ei ollut yhtä ainoaa päivää, 
jolloin joku ei olisi luonut profiilia Omaan. Kiitos 
jokaiselle vapaaehtoiselle tästä! Vauhti syyskau-
den käynnistyessä on ollut hurja. Tällä hetkellä 
saamme joka kuukausi 400–500 uutta ihmistä 
Oma Punaiseen Ristiin. 
 Aluksi vapaaehtoisprofiileja loivat osastojen 
vastuuvapaaehtoiset, kuten todennäköisesti 
myös sinä. Eikä huolta, vaikka vielä et olisi 
ehtinyt luoda itsellesi profiilia – se on nopeaa ja 
ehdit mainiosti mukaan.

Arvokasta tietoa kiinnostuksen  
kohteista ja osaamisesta
Vapaaehtoiset ovat vastanneet todella aktiivi-
sesti Oma Punaisen Ristin kysymyksiin. Lähes 
kaikki ovat kertoneet, mikä heitä erityisesti 
kiinnostaa tai mitkä asiat kuvaavat parhaiten 
heidän osaamistaan. 
 Tiedämme myös, minä ajankohtina vapaa-
ehtoiset ehtivät parhaiten osallistumaan toimin-
taan – arkena, viikonloppuna, aamulla, päivällä 
vai iltaisin. Sekin tieto löytyy Omasta. Tiesitkö, 
että 43 prosenttia profiilin luoneista, lähes 3 
000 vapaaehtoista, pääsee vapaaehtoishommiin 
parhaiten arkena päiväsaikaan?

Uuteen vapaaehtoiseen kannattaa  
olla heti yhteydessä
 Uuteen vapaaehtoiseen kannattaa olla yhte-
ydessä nopeasti. Viestin tai puhelun voi aloittaa 
kiitoksella: kiitos, että olet ilmoittautunut Oma 
Punaiseen Ristiin ja että haluat auttaa. 
 Sitten on aika kuunnella tulijan toiveita. 
Vaikka sinä tai osastosi jäsenmestari olettekin 
katsoneet, mitä uusi henkilö on Omasta kiin-
nostuksen kohteikseen ja osaamisiinsa valinnut, 
kannattaa silti kysyä, mistä uusi mahdollinen 
toimija on kiinnostunut. On hyvä antaa ihmisen 
itse kertoa toivomuksistaan omin sanoin ja 
antaa hänen esittää omia kysymyksiään.

Kiinnostavan tehtävän löytäminen  
on tärkeää
Mikä on uuden tulijan seuraava konkreettinen 
askel? Onko se kurssi, vierailu toimintaryh-
mässä vai tapaaminen sinun tai osaston jäsen-
mestarin kanssa? Tapauskohtaisesti jokin näistä 
tai jotain muuta. 
 Tärkeintä on, että jatkosta sovitaan selvästi. 
Mitä nopeammin ensimmäiset vapaaehtoisen 
polun askeleet otetaan, sitä todennäköisempää 
on, että osastosi uusi vapaaehtoinen saa muka-
van alun harrastukselleen ja auttamistyölleen.
Luo Oma vapaaehtoisprofiilisi tai kirjaudu 
Omaan katsomaan, millaisista tehtävistä oman 
osastosi vapaaehtoiset ovat kiinnostuneet: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi

Lisätietoja: Projektipäällikkö  
Tapani Tulkki, p. 0400 933 966

Vapaaehtoisten Omaan ilmoittamat  
kiinnostuksen kohteet

1  Toimiminen lasten ja nuorten parissa 
2  Toimiminen ikäihmisten parissa
3  Maahanmuuttajan tukeminen
4  Opastaminen ja opettaminen
5  Toiminnan organisoiminen
6  Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
7  Lahjoitusten kerääminen
8  Porukassa toimiminen
9  Kansainvälisyys
10 Hälytyksiin osallistuminen
11 Ensiavun antaminen

11

1844

1

2189

2

2715

3

1727

4

1939

5

1653

6

2082

7 

941

8

2554

9

1846

10

1645
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SPR GOES CENTRIA

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

SPR Länsi-Suomen piiri ja Centria AMK:n yh-
teistyö sai virallisen lähtölaukauksen yhtei-
sellä tapahtumalla SPR goes Centria AMK 
26.9. Kokkolassa. Kokkolan osaston vapaa-
ehtoiset ja piirin työntekijät esittelivät päivän 
aikana ammattikorkeakoulun tiloissa järjes-
tön toimintamuotoja ja kirppistä. Samalla 
avattiin Nälkäpäiväkeräys Kokkolassa.

SPR-Kirppis piti tapahtumassa omaa POP-UP 
kirppistä. Sosiaalisen hyvinvoinnin asiantun-
tija Susanna Kivisalo kertoi koko Länsi-
Suomen piirin ja Punaisen Ristin toiminnasta 
yleisesti. Ystävätoiminnan aluetyöntekijä 
Henna Oikari edusti tapahtumassa ystävä-
toimintaa ja ystävävälitystä Keski-Poh-
janmaan alueella. Terveyden edistämisen 
asiantuntija Janne Säilä oli kertomassa 
opiskelijoille ja henkilökunnalle Punaisen Ris-
tin terveydenedistämisen toiminnasta sekä 
yhteistyöstä sen tiimoilta.

SPR goes Centria - Ammattikorkeakoulu ja 
Länsi-Suomen piiri yhteistyöhön

Jatkossa yhteistyötä tehdään laajalla 
rintamalla
Centria AMK:n kanssa tehdään jatkossa yh-
teistyötä mm. terveydenedistämisessä. SPR 
terveyspiste toteutetaan kirppiksellä yhdes-
sä sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja kv-
opiskelijoiden kanssa. Lisäksi Punainen Risti 
tarjoaa järjestötyön sekä SPR-Kirppis sosiaa-
li-, työllisyys- ja kaupanalan työssäoppimis-
jaksoja, opinnäytetyön aiheita sekä muita 
projektiopiskelumahdollisuuksia sosionomi, 
yhteisöpedagogi ja tradenomi opiskelijoille. 
Yhteistyötä jatketaan myös edelleen Centria 
TKI-palveluiden kanssa Keski-Pohjanmaan 
alueen kehittämisen ja kehittymisen puoles-
ta.

Yhteistyössä on kyse tiedon, osaamisen ja 
näkökulmien jakamisesta, uusien ideoiden 
syntymisestä sekä erilaisten vahvuuksien 
löytämisestä ja täydentämisestä. Hyvän yh-

Kari Ristimäki, Centria AMK:n rehtori ja Outi Hakunti, SPR-Kirppis, Kokkola ja Kannus toimialapäällikkö.
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teistyön lopputuloksena syntyy aina jotakin 
uutta ja ainutlaatuista. Yhteistyöhön osal-
listuvien tieto ja osaaminen kasvavat jaka-
malla, yhdessä tekemällä kehitytään - yksin 
harvemmin kukaan saa mitään aikaiseksi!

Ammattikorkeakouluyhteistyö iso mah-
dollisuus Punaiselle Ristille Keski-Poh-
janmaalla
Olemme osana Suomen Punaista Ris-
tiä SPR-Kirppisketjussa aidosti innoissam-
me jokaisesta uudesta ja syvemmästä sekä 
tiiviimmästä yhteistyöstä! On hieno mah-
dollisuus päästä yhdistämään voimia, asian-

tuntijuutta ja osaamista. Meitä kaikkia 
palkitsee ja motivoi työskennellä eri alojen 
toimijoiden kanssa yhteisen tavoitteen eteen 
sekä huomata kuinka erilaisista toimintata-
voista voi oppia ja miten eri vahvuuksien, ja 
osaamisen yhdistäminen vievät kohti yhtei-
sesti tavoiteltua lopputulosta.

Saan kunnian kertoa, että Centria ammat-
tikorkeakoulu on virallisesti SPR Länsi-Suo-
men piirin kannatusjäsen. Kiitos yhteistyöstä 
– jatketaan eteenpäin yhdessä voimin!

Teksti: Outi Hakunti

Syksy on saapunut jälleen ja syksyn seson-
ki on alkanut myös SPR-Kirppiksillä. Uusi 
sesonki tuo taas tullessaan uusia mielen-
kiintoisia trendejä ja muotivirtauksia, mut-
ta kestävä kehitys ja kierrättäminen pysyvät 
pinnalla ja näkyvät yhä selkeämmin kirppis-
asiakkaiden valinnoissa. Vuosi 2019 on ollut 
positiivinen ja mielenkiintoinen muotivuosi, 
etenkin kirppistoimialalla, koska ykköstren-
dejä ovat kiistatta olleet eettisyys, vastuulli-
nen kuluttaminen sekä määrän korvaaminen 
laadulla. Eikä tälle trendille ole ainakaan ai-
van heti näköpiirissä äkillistä loppua.

Kierrätys ja kestävä kehitys ovat nyt 
ehdottomasti IN!
Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, jo-
ka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolvil-

le hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä 
kehitys ei kuitenkaan viittaa ainoastaan ym-
päristön kestävään kehitykseen, vaan se 
huomioi myös ihmiset, taloudelliset näkö-
kohdat ja ihmisoikeudet. Jokainen meistä voi 
osallistua omilla valinnoillaan! Ympäristöasi-
at, yritys- ja yhteiskuntavastuu sekä kestävä 
kehitys puhututtavat ihmisiä yhä enemmän! 
Kestävän kehityksen mukaiset arvot ja peri-
aatteet ohjaavat ihmisten osto- ja kulutus-
käyttäytymistä enenevissä määrin.

Ympäristötietoisuus, ympäristöasioiden huo-
mioiminen ja niistä tiedottaminen ovat ajan 
hermolla toimivan yrityksen, organisaati-
on - myös järjestötoimijan valttikortti. SPR-
Kirppisketju on tehnyt valinnan olla juuri 
tällainen toimija omalla toimialallaan. Lah-
joittamalla SPR-Kirppikselle olet osa kes-
tävän yhteiskunnan rakentamista. Samalla 
autat meitä yhteiskuntavastuullisessa ja kes-
tävässä työllistämistyössämme ja luot tär-
keää työtä ja osallisuutta sitä tarvitseville! 
Erityisesti haluamme muistuttaa, että otam-
me vastaan myös yritysten, organisaatioiden 
ja muiden yhteisöjen isompia lahjoituseriä. 
Teemme myös todella mielellämme yhteis-
työtä yritysten ja organisaatioiden kanssa 
kestävään kehitykseen ja kierrätykseen liit-
tyen – sekä ympäristöasiat että yhteiskun-
tavastuullisuuden huomioiden. Toivotamme 
ja haastamme kaikki kestävän kehityksen ja 
kierrätyksen sekä inhimillisen elämän tur-
vaamisen arvot kanssamme jakavat yri-
tykset, organisaatiot ja yhteisöt liittymään 
Suomen Punaisen Ristin jäseneksi kestäväm-

Syksy SPR-Kirppiksellä
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män yhteiskunnan rakentamisessa ja inhi-
millisen elämän turvan takaamiseksi nyt ja 
tulevaisuudessa.

Tähän liittyen haluamme myös jälleen muis-
tuttaa asiakkaitamme sekä lahjoittajia hyö-
tyasemista ja kierrätyskeskuksista, joita 
löytyy lähes jokaisesta kaupungista ja kun-
nasta. Toivomme ja pyydämme, että jätteet 
viedään niihin, eikä tuoda mm. SPR-Kirppik-
sille. Puhdasta, siistiä ja ehjää tavaraa, vaa-
tetta ja tekstiiliä otamme ilomielin vastaan, 
myymme ja kierrätämme eteenpäin! Kiitok-
set siitä!

Kotona 2019 messut
SPR-Kirppis Kokkolan ja Kannuksen myy-
mälöiden syksy on alkanut jo lähes perintei-
sesti messuilla ja eri tapahtumissa. Olimme 
mukana KOTONA 2019 messuilla Kokkolassa 
21.-22.9. Suomen Messupromoottorit on jär-
jestänyt Rakenna Sisusta Asu -messuja Kok-
kolassa v. 2002 alkaen. Tänä vuonna messut 
uudistuivat ja laajentuivat, sekä sisällön et-
tä nimen osalta – tapahtuma toimii nimellä 
Kotona 2019 Kokkola. Kokkolan urheilutalolla 
järjestettävät messut ovat kodin suurtapah-
tuma, jossa on perinteisen rakentamisen ja 
remontoinnin lisäksi edustettuna kaikki kotiin 
ja asumiseen liittyvä. SPR-Kirppis oli muka-
na kierrätysperiaatteella sisustetun olohuo-
neen muodossa, jossa oli esillä kierrätettyjä 
huonekaluja ja muuta second-hand sisus-
tustavaraa ekologisilla sisustusratkaisuilla ja 
kestävän kehityksen periaatteella.

Saimme todella hyvän vastaanoton messuil-

la jo toistamiseen, ja vaikka kirppikset eivät 
ehkä ole messuilla se perinteisin näytteil-
leasettaja, niin yleisön kiinnostus kierrätyk-
sen ja vastuullisen kuluttamisen aatteeseen 
on positiivista. Messupäivät olivat antoisat 
myös meille, koska pääsimme jalkautumaan 
itsekin asiakkaidemme ja ihmisten pariin 
vaihtamaan ajatuksia laajemmin mm. Punai-
sen Ristin toiminnasta ja tapahtumista Kok-
kolassa ja koko Keski-Pohjanmaan alueella. 
Messujen juontajana toimi tänä vuonna me-
diapersoona, urheilujuontaja Kaj Kunnas. 
Kunnas kertoi itsekin olevansa Punaisen Ris-
tin vapaaehtoinen ja toimivansa mukana 
mm. Nälkäpäiväkeräyksessä. Saimme mes-
suilla arvottavien syksyisten lahjakoriemme 
”onnettareksi” myös Remonttipiiskuri Perttu 
Sirviön. Kiitokset heille yhteistyöstä ja heit-
täytymisestä mukaan Punaisen Ristin hyvän 
sanoman kierrättämisessä.

Yhteistyön merkitys on suuri! 
Olen itse jo aikaa sitten antautunut (työ)elä-
mässä yhteisöllisyyden aatteelle; sujuvalle 
yhdessä tekemisen ja toimimisen tavoit-
teelle, jonka tuloksena syntyy yleensä aina 
jotain uutta tai uudenlaista. Yhteisöllisyys ra-
kentuu minulle vuorovaikutuksesta, yhdessä 
olemisesta ja tekemisestä, henkilökohtai-
sesti merkittävistä suhteista, luottamukses-
ta ja yhteenkuuluvuudesta. Yhteisöllisyys on 
ihmisten välistä yhteistyötä ja monenlaisia 
yhteistyön muotoja. Yhteisöllisyys mahdollis-
taa yhdessä oppimisen, osaamisen jakami-
sen sekä vahvistaa työyhteisön hyvinvointia 
luomalla vahvaa perustaa menestymiselle ja 
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vastuullisten tulosten syntymiselle. Luotta-
mus, avoimuus, yhteistyö ja rohkeus (eli yh-
teisöllinen tapa toimia) löytyvät useimpien 
menestystarinoiden taustalta. Menestykseen 
tarvitaan syvempää yhteistyötä, monialai-
suutta ja vastavuoroisuutta kumppanien, 
asiakkaiden ja oman porukan kesken - yhtei-
söllisyyttä.

Tätä kaikkea on myös Suomen Punaisen Ris-
tin järjestötyö; edistää ihmisten ja kansojen 
välistä yhteistyötä, auttaa kaikkein heikom-
massa asemassa olevia inhimillisten kärsi-
mysten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, 
tukea ja avustaa maan viranomaisia ihmis-
ten hyvinvoinnin edistämiseksi ja edistää 
kansalaisten keskuudessa yhteisvastuu-
ta ja auttamismieltä. Työmme ja toimintam-
me SPR-Kirppiksillä, osana Suomen Punaista 
Ristiä, on myös yhteistyötä monien erilaisten 
kumppanien ja sidosryhmien kanssa. Halu-
amme omalta osaltamme jakaa eteenpäin 
yhteisöllisyyden ja yhteistyön voimaa missä 

ikinä kuljemmekaan! Nappaa siis rohkeasti 
kiinni hihasta, jos näette meitä, viesti tai tar-
tu luuriin!

Teksti: Outi Hakunti
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Defibrillaattori eli defi tai sydäniskuri on laite, jolla elottoman ihmisen sydämestä voidaan 
poistaa sydämen pysäyttänyt vaarallinen kammiovärinä. Iskuri tunnistaa luotettavasti täl-
laisen rytmihäiriön ja neuvoo laitteen käyttäjää toimimaan oikein ja turvallisesti. Mikäli laite 
saadaan paikan päälle 3-5 minuutin kuluessa sydänpysähdyksestä, autettavan ennuste sel-
viytyä on jopa 50-70 prosenttia. Ilman laitetta selviytymisprosentti on vain 2-5 prosenttia.

- Sydäniskuria voi kuka tahansa maallikkokin käyttää, kertoo asiantuntija Sari Reinikainen 
Punainen Risti Ensiavusta. Tärkeää on nopeasti tunnistaa tilanne, hälyttää lisäapua, hakea 
tai pyytää toista hakemaan laite paikalle. Kun laitteeseen kytketään virta päälle, toimi ohjei-
den mukaisesti. Mikäli henkilö ei tarvitse laitteen antamaa ”iskua”, ei se sitä anna. Et voi teh-
dä vahinkoa itsellesi tai potilaalle laitteella. Ensiapukursseilla laitteen käyttöä harjoitellaan ja 
siitä saa lisävalmiuksia.

LähiTapiola merkittävässä roolissa iskurien hankinnassa
LähiTapiola Keski-Suomen tavoitteena on lahjoittaa sydäniskuri jokaiseen alueensa kuntaan 
kahden seuraavan vuoden aikana. Kuluvana vuonna sydäniskurilahjoituksen ovat saaneet 
Joutsa, Jämsä, Kannonkoski, Keuruu, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Toivakka ja 
Kangasniemi. LähiTapiola toteuttaa projektin yhteistyössä Punaisen Ristin Ensiavun kanssa. 
LähiTapiola lahjoittaa laitteet ja kaapit - Punainen Risti Ensiapu organisoi luovutukset ja jär-
jestää koulutusta laitteiden käyttöön.

- Olemme LähiTapiolassa viime vuosina kouluttaneet kumppanien avulla kansalaisia sekä al-
kusammutustaitojen että ensiaputaitojen osalta. Koemme että on tärkeätä osata ja uskaltaa 
auttaa lähimmäisiään, mikäli on sellaisessa tilanteessa, että auttamalla voisi pelastaa ihmis-
hengen LähiTapiola Kesk-Suomen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Nina Vesterinen tiivis-
tää.

DEFI

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Sydäniskuri pelastaa hengen -Punainen 
Risti lisää iskureiden määrää 

Punaisen Ristin osastot ovat nostaneet esille ensiapuun liittyviä kehittämistarpeita koko olemassaolonsa ajan. 
Tällä hetkellä deffat ovat tärkeä työväline osastojen ensiapuryhmille. Kuva: Antti Kurola.
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- Koemme sydäniskurien määrän olevan yleisillä paikoilla vielä melko vähäisen, siksi olemme 
halunneet niitä lahjoittaa. Tarkoituksena meillä on lahjoittaa sydäniskuri jokaiseen keskisuo-
malaiseen kuntaan.

Ilmajoella osasto hankki iskureita
Sydäniskurit tulivat tutuiksi ensin television sairaalasarjoista. Viime vuosina niiden määrä 
Suomessa on lisääntyvät ja esimerkiksi suuremmista kauppakeskuksista löytyy jo lähes poik-
keuksetta sydäniskuri.

Monilla paikkakunnilla Punaisen Ristin osastot ovat keränneet varoja iskurien hankkimiseksi. 
Useiden osastojen ensiapuryhmillä on jo käytössään iskuri. Ryhmät eivät kuitenkaan voi olla 
paikalla kaikissa tapahtumissa. Laitteita onkin tärkeä olla myös maallikoiden saatavilla. Kuka 
tahansa voi olla hengenpelastaja.

- Osastot tuntevat parhaiten oman alueensa ns. korkean riskin paikat eli paikat, joissa ihmi-
siä liikkuu paljon. Näin sijoittelu menee oikeaan osoitteeseen, Sari Reinikainen toteaa.

Etelä-Pohjanmaalla Ilmajoen osasto päätti hankkia peräti kolme sydäniskuria kaappeineen si-
joitettavaksi valitsemiinsa kohteisiin. Osaston sydäniskurihankinta lähti liikkeelle ensiapuryh-
män uudelleen käynnistämisestä.

- Tarkoitus oli hankkia yksi laite ja lähdimme hakemaan kumppaneita varainhankintaan paik-
kakunnan muista yhteisöistä, osaston puheenjohtaja Sinikka Koivumäki sanoo.  Huoma-
simme, että kumppanimme kokivat asian tärkeäksi ja lahjoituksia alkoi tulla enemmänkin.  
Niinpä päädyimme hankkimaan kolme laitetta, jotka sijoitetaan yhdistysten taloon ja kahteen 
kauppakeskukseen, joissa kaikissa on paljon kävijöitä.  Sydäniskurien myötä olemme mah-
dollistamassa sen, että kuka tahansa voi toimia ensiaputilanteessa ja mahdollisesti pelastaa 
ihmishengen.

Teksti: Tero Hintsa

Maallikon aloittama painelu-puhalluselvytys ja siihen liitetty sydäniskurin käyttö antavat potilaalle kullan arvoisia mi-
nuutteja ammattiapua odotellessa. Kuvassa Sari Reinikainen opastaa iskurin käyttöä Jyväskylän Matkakeskuksessa.
Kuva: Petteri Kivimäki.
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Hela19 -viikonloppu edisti valmiutta

13.–15.9.2019 vietettyyn Hela19 -toimintaviikonloppuun Kauhavan entisen lentosotakoulun 
alueella osallistui kaiken kaikkiaan noin 150 henkilöä. Harjoituksen järjestivät SPR Länsi-Suo-
men piiri, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) Pohjanmaan maanpuolustuspiiri, Vapepa, 
Suomen Lentopelastusseura sekä Pohjanmaan poliisilaitos ja E-P:n sosiaali- ja kriisipäivystys-
keskus.

Kurssipäivänä oltiin perustaitojen äärellä
Lauantain 14.9.2019 aikana järjestettiin entisen Lentosotakoulun ympäristössä monenlaisia 
järjestökoulutuksia. Hyvässä, joskin syksyisen koleassa säässä harjoiteltiin etsintään, maas-
tojohtamiseen, pelastuskoiran ohjaamiseen ja viestintään liittyviä perusasioita. Alueella näh-
tiin paljon myös nuorta väkeä, sillä viikonlopun aikana paikalla nähtiin maastovaatteisiin 
pukeutuneita erätaito- ja turvallisuusleiriläisiä. Viikonlopun aikana oli opeteltu myös eloonjää-
misasioita, ja koko viikonlopun ajan ruokahuollosta totuttuun tapaan huolehti muonituskurs-
silaiset.

Seinäjoella Laturitiellä valmistauduttiin harjoitukseen hieman erilaisessa ympäristössä ja vi-
susti sisätiloissa. Ensimmäistä kertaa yhteisharjoituksessa mukana olleet Etelä-Pohjanmaan 
sosiaali- ja kriisipäivystyksen henkilöstö perehdytettiin SPR:n toimesta asioihin, mitkä osit-
tain muuttuivat todemmiksi sunnuntain harjoituksessa, mukana päivän koulutuksessa oli 
myös SPR:n psykososiaalisen tuen valmiusryhmä.

Palaveri harjoituksen johtokeskuksessa. Kuva: Jouko Liikanen.
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Hela-Harjoitukseen osallistui yhteensä 150 henkilöä. Kuva: Jouko Liikanen.

Peliryhmä hämmensi harjoitussoppaa
Sunnuntain harjoitus aloitettiin kiertämällä SPR:n valmiusryhmän tekemä ensiapurata, jon-
ka varrella harjoiteltiin ja palautettiin mieliin tärkeimpiä ensiapuun liittyviä asioita. Samalla 
muistutettiin 112-sovelluksista, joka pitäisi löytyä jokaisen harjoitukseen osallistuvan omasta 
puhelimesta.

Harjoituksen taustakertomus oli lyhyesti se, että pienkoneen oli ilmoitettu pudonneen Mäen-
pään alueelle, joka sijaitsee lentokentän pohjoispuolella. Lentokoneessa on ollut lentäjän li-
säksi seitsemän laskuvarjohyppykerholaista, joita poliisin ohjeistuksen mukaan lähdettiin 
maastosta etsimään.

Johtohuoneesta löytyi poliisin tilanne- ja Vapepa-johdon lisäksi paljon muitakin toimijoita, 
ja tällä kertaa mukana harjoituksessa oli mukana myös sosiaali- ja kriisipäivystyskeskuksen 
johtohenkilö, jonka tehtäväksi harjoituksessa tuli järjestää muun muassa henkistä tukea on-
nettomuudessa menehtyneiden omaisille.

Harjoituksen käsikirjoitus sinänsä oli yksinkertainen, mutta jälleen toimintoja oli sopivasti se-
koittamassa peliryhmä, joka ansiokkaasti osasi heitellä omia konnankoukkujaan johtajiston 
päänvaivaksi. Esimerkiksi useat johtoa pommittavat puhelintiedustelut ja uteliaat paikalle hii-
pineet henkilöt aiheuttivat monenlaista hämminkiä.

Tällä kertaa harjoitus päättyi siihen, kun poliisi sai vietäväkseen suruviestin menehtyneen 
omaisille, mutta onneksi harjoituksessakaan ei aina ole näin. Ehkä seuraavassa suuressa yh-
teisharjoituksessa kaikki päättyy toisin, sen näemme syksyllä 2020.

Teksti: Eija Pippola
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Tarinatorstait ystävyyden asialla
Helmikuusta lähtien ET-lehti, ABC-asemat ja 
SPR:n ystävätoiminta ovat kampanjoineet 
yhdessä yksinäisyyttä vastaan. Kahdeksal-
la maamme ABC-asemalla järjestetyt Tari-
natorstai-tapahtumat ovat koonneet ihmisiä 
yhteen aina jokaisen kuun ensimmäisenä 
torstaina. Seinäjoen ABC-asema on ollut yksi 
kohtaamispaikoista.

Tarinatorstain päävieraat ja puheenaiheet 
ovat vaihtuneet aina kuukausittain. Seinä-
joella on vieraillut niin artisteja, kirjailijoita 
kuin teatterin väkeä. Tarinoita ovat käyneet 
kertomassa muun muassa Mari Manninen, 
Pirjo Hassinen, Ile Vainio, Matti Esko ja Sei-
näjoen kaupunginteatterin edustajat. Oman 
esittäytymiskertansa on saanut myös SPR:n 
ystävätoiminta, jolloin Tarinatorstain väelle 
esiteltiin ystävätoiminnan erilaisia mahdolli-
suuksia. 

Talon tarjoamien pullakahvien äärelle on ko-
koontunut enimmillään useita kymmeniä ih-
misiä nauttimaan vierailijan jutustelusta ja 
toistensa seurasta. Puolitoistatuntinen koh-
taaminen tuntuu menevän aina aivan siivillä, 
ja monet ovat jääneet vielä tilaisuuden jäl-
keen pöytiin porisemaan ja vaihtamaan kuu-
lumisia.

Matala kynnys säilyy
Lokakuusta alkaen Seinäjoen Tarinatorstait 
ovat siirtyneet osaksi Kohdataan kylillä ja 
keskuksissa -hankkeen kohtaamispaikkatoi-
mintaa. ET-lehti vie Tarinatorstai-tapahtumat 
jatkossa uusile ABC-asemille, mutta Seinä-
joen ABC jatkaa hankkeen yhteistyökump-
panina tarjoten edelleen kokoontumistilan ja 
pullakahvit.

Tarinatorstait tulevat pysymään matalan 
kynnyksen kohtaamispaikkoina, jonne on 
helppo tulla kahvittelemaan, keskustele-
maan, tapaamaan tuttuja tai tutustumaan 
uusiin ihmisiin. Lokakuun vieraana Seinäjo-
ella nähtiin kirjailija Henry Aho kertomassa 
keihäslegenda Pauli Nevalasta kirjoittamas-
taan elämänkerrasta. Marraskuussa tarinoi-
jaksi saadaan pitkän linjan artisti Juhamatti, 
jolloin luvassa on myös miehen ikivihreitä 
hittejä.

Teksti: Eija Niemistö

Kuvat: Eija Niemistö/Ilkka Vainio

Näyttelijä Mia Vuorela kävi kertomassa mielenkiintoisia tarinoita työstään ja rooleistaan.

TARINATORSTAI
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Seinäjoen kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Christian Lindroos veti Tarinatorstai-väkeä paikalle lähes 70 henkeä.

Taiteilija llkka Vainio laulatti ja viihdytti yleisöä värikkäillä jutuillaan.

TARINATORSTAI
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Omaishoitajien tukitoiminnan kutsuseminaari 
12.-13.9.2019,  Porin Yyteri

Valtakunnallinen omaishoidon vapaaehtoisil-
le tarkoitettu kutsuseminaari järjestettiin tä-
nä vuonna Porin Yyterissä!

Paikalle kokoontui suuri joukko aktiivisia va-
paaehtoisia, osallistujia oli yhteensä noin 
80. Satakunnan piirin toiminnanjohtaja Pau-
la Ilén toivotti osallistujat tervetulleiksi ja 
päivien emäntinä toimivat Satakunnan pii-
rin suunnittelija Eeva-Liisa Koskinen ja Var-
sinais-Suomen piirin suunnittelija Jaana 
Paasonen
.
Päivien ohjelma oli monipuolinen ja sai pal-
jon kiitosta, myös upea ympäristö semi-
naaripaikkana oli osallistujien mieleen. 
Ohjelmassa oli mm. omaishoitajien ver-
taisyhmätoiminnan kyselyiden tulosten läpi-
käymistä: tulosten pohjalta voidaan todeta, 
että vertaisryhmätoiminta on erittäin tärkeää 
omaishoitajien henkisen hyvinvoinnin kan-
nalta, toiminta heijastuu myös positiivises-
ti omaishoitajan ja hoidettavan suhteeseen. 
Punaisen Ristin vertaisryhmätoiminnan an-
siosta omaishoitajat jaksavat paremmin, ja 
sillä saavutetaan myös merkittäviä kustan-
nussäästöjä yhteiskunnassa.

Omaishoitajien muotinäytös.

Seminaarissa kuultiin myös Ulla Tikka-
sen väitöskirjaan perustuva luento aihees-
ta omaishoitajan arki. Lisäksi nähtiin siihen 
perustuva Tiina Lindforsin koskettava tans-
sielokuva – Omasi, rakkaani. Jos olette 
kiinnostuneita aiheen käsittelystä ja eloku-
vasta paikkakunnallanne, olkaa yhteydessä 
omaishoidon koordinaattoriin Sisko Aaltoon 
0400-815 518. Elokuvan jälkeen aiheesta jär-
jestettiin paneelikeskustelu, siihen osallistui-
vat: Pirjo Rehula (vanhuspalveluiden johtaja 
Porin perusturva), Kaarina Ranne (Porin van-
husneuvoston pj.) ja Paula Ilén (toimin-
nanjohtaja SPR Satakunnan piiri). Paneelin 
juonsi Juhani Merikallio.

Illalla nautittiin kylpylästä, mahtavasta ulkoi-
luympäristöstä ja maittavasta illallisesta. Ilta 
huipentui SPR:n Vammalan osaston ”Ramp-
pikuume” - näytelmäkerhon hulvattomaan 
esitykseen.

Perjantaina 13.9. vietettiin tapaturmapäi-
vää ja teemaan liittyen ohjelmassa oli erilai-
sia työpajoja. Erikoistutkija Saija Karinkanta 
UKK-instituutista oli puhumassa ikäihmis-
ten kaatumisista ja esittelemässä kaatumis-
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ten ehkäisymateriaalia. Näitä materiaaleja 
vapaaehtoiset voivat hyödyntää omas-
sa tehtävässään kohdatessaan ikäihmisiä ja 
omaishoitajia. Materiaalit löytyvät Rednetis-
tä.

Iltapäivän kevennyksenä oli omaishoitajien 
toteuttama huikea muotinäytös yhteistyössä 
Kontti tavaratalon kanssa, teemana turval-
lisuus. Päivä päättyi hyvinvointivalmentaja 
Venny Vallen luentoon hyvinvoinnin kulmaki-
vistä. Vennyn luento puhutteli osallistujia ja 
olikin erinomainen päätös onnistuneille päi-
ville.

Kotiin lähtiessä kukin osallistuja sai vielä Po-
rin Leivän lahjoittaman tuoreen leipäpaketin 
matkaevääksi. Joissain välissä päivien emän-
tä Eeva-Liisa oli tämänkin iloisen yllätyksen 
kerennyt hoitamaan. :)

Teksti ja kuvat: Elisa Vesterinen

Vammalan osaston näytelmäkerho ”Ramppikuume” esiintyy.
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Monipuolinen osaajien joukko Länsi-Suomen piirissä
 
Länsi-Suomen piirissä on tällä hetkellä noin 500 rekisteröitynyttä Oma Punainen Risti 
-käyttäjää. Sen myötä meillä on käsissämme entistä paremmin tietoa siitä, mitä osaamista 
osastojen vapaaehtoisilla on ja mistä he ovat kiinnostuneita. Tämän tiedon avulla niin 
piirissä kuin osastoissakin voidaan kehittää toimintaa entistä paremmaksi ja vastaamaan 
vapaaehtoisten tarpeisiin.

Konkreettinen ihmisten auttaminen kiinnostaa
Jokaiselta Omaan rekisteröityvältä käyttäjältä kysytään profiilin luomisen yhteydessä 
hänen kiinnostuksen kohteitaan. Länsi-Suomen piirissä trendi on selvä: eniten kiinnostavat 
ikäihmisten parissa toimiminen sekä porukassa toimiminen. Kolmanneksi eniten 
vapaaehtoisia kiinnostaa toimiminen lasten ja nuorten parissa.

Ensiksi mainituille onkin paljon toiminnan paikkoja esimerkiksi ystävätoiminnassa, 
ensiapuryhmissä ja hallitustyössä. Lasten ja nuorten parissa tehtävää vapaaehtoistoimintaa 
sen sijaan ei Länsi-Suomen piirin alueella välttämättä ole yhtä paljon tarjolla, kuin 
halukkaita toimijoita olisi. Millaista vapaaehtoistoimintaa heille voitaisiin tarjota?

Vapaaehtoiset ovat erityisen hyviä ihmisten 
kohtaamisessa
Vapaaehtoiset kertovat Oman kautta myös taidoistaan ja osaamisestaan. Länsi-Suomen 
osastojen vapaaehtoiset ovat hyviä erityisesti ihmisten kohtaamisessa. Vahvaa osaamista 
on myös toiminnan järjestämisessä, ruuanlaitossa ja leipomisessa sekä terveydenhoidossa 
tai ensiavussa. Kaikkia muitakin taitoja vapaaehtoiset ovat ilmoittaneet varsin mukavasti.

Osaamisia ja kiinnostuksia voidaan myös verrata toisiinsa. Ei liene yllättävää, että 
juuri hälytyksiin osallistumisesta ja ensiavun antamisesta kiinnostuneet ilmoittavat 
taidoikseen terveydenhoidon ja ensiavun. Suhteessa innokkaimmat lahjoitusten kerääjät 
sen sijaan löytyvät talouden ja kirjanpidon hallitsevista – heistä 41 % on kiinnostunut 
keräystoiminnasta. Vapaaehtoisia, joilla on digitaalista osaamista, sen sijaan kiinnostaa 
eniten toimiminen lasten ja nuorten sekä ikäihmisten parissa.

Tieto auttaa kehittymään
Omasta saatavan tiedon avulla hahmottuu paremmin kokonaiskuva siitä, mikä 
vapaaehtoisia kiinnostaa ja mitä he mahdollisesti haluaisivat Punaisessa Ristissä tehdä. 
Sen lisäksi on hahmotettava avun tarve. Onko tiedossa esimerkiksi, että alueen ikäihmiset 
kaipaisivat tukea älylaitteiden tai tietokoneen käytössä? Onko osastossa digiosaavia 
vapaaehtoisia, joita kiinnostaa ikäihmisten parissa toimiminen? Tämän jälkeen voidaan 
miettiä, onko jo tarjolla sopivaa toimintaa tai voisiko sellaista järjestää.

Kun vapaaehtoisten toiveet, kiinnostukset ja osaamiset kohtaavat avuntarvitsijoiden 
kanssa, ollaan Punaisen Ristin toiminnan ytimessä. Tämän tiedon avulla voimme 
toivottavasti mahdollistaa yhä enemmän kohtaamisia ja auttamistyötä. Osana Oman 
seuraavia kehitysaskeleita näitä koosteita tullaan tuomaan näkyviin Omaan osastojen 
vastuuvapaaehtoisille.
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OMA PUNAINEN RISTI KOULUTUS            LÄNSI-SUOMEN PIIRIN OSAAJAT

Länsi-Suomen piirin valiojoukko – näin vapaaehtoiset ovat kertoneet taidoistaan ja osaamisestaan Omassa.
Värillisessä palkissa oleva luku kertoo, kuinka moni vapaaehtoinen on valinnut kyseisen taidon.

Oma Punainen Risti -koulutukset jatkuvat
marras-joulukuussa

Koulutuksissa perehdytään Oman käyttötarkoitukseen sekä 
astuuvapaaehtoisten keskeisimpiin työkaluihin Omassa.
Ilmoittautuminen koulutuksiin päättyy viikkoa ennen,
koulutus toteutuu mikäli osallistujia on vähintään 4.

Ilmoittaudu siis mukaan mahdollisimman pian!

Ke 13.11.2019 klo 17.3020.30 Ähtäri / Honkiniemi

Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/4125

Ke 4.12.2019 klo 17.3020.30 Kauhava / Ylihärmä

Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/4126
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Tule mukaan Länsi-Suomen piirin digitiimiin!
Länsi-Suomen piirin vapaaehtoisten digitiimi starttaa toimintansa 
marraskuussa 2019. Tavoitteena on yhdessä kehittää digitaalisten työkalujen 
hyödyntämistä piirissä ja osastoissa.

 - Miten tavoitetaan uusia Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnasta   
   kiinnostuneita verkossa?

 - Miten valjastetaan digi ja some hyötykäyttöön?

 - Miten edistetään digitaitoja osastoissa?

 - Miten Oma Punaista Ristiä kannattaa hyödyntää ja miten sitä tulisi   
   kehittää eteenpäin?

Näiden teemojen parissa digitiimi kokoontuu 4 krt vuodessa etäyhteydellä ja 
mahdollisesti myös livenä.

Mitä digitiimiläinen voi tehdä?

 - Ideoida toimintaa yhdessä muiden digitiimiläisten kanssa

 - Toimia digikummina omassa osastossaan

 - Tukea muita vapaaehtoisia Oman ja muiden sähköisten työkalujen   
   (esim. some-kanavat) käytössä

 - Pitää oman aikataulunsa puitteissa esim. Oma-koulutuksia tai    
   digipajoja omassa tai lähipaikkakuntien osastoissa

Digitiimiin ovat tervetulleita myös ihan uudet Punaisen Ristin vapaaehtoiset – 
tärkeintä on kiinnostus ja avoin mieli digiasioita kohtaan!

Tiimin kickoff järjestetään etänä keskiviikkona 27.11. – voit kuitenkin 
tulla mukaan, vaikka et pääsisikään ensimmäiseen tapaamiseen!

Ilmoittaudu mukaan täällä: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/4127
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Nälkäpäivästä jättikiitokset kaikille osastoille!
Nälkäpäiväkeräys tuotti Länsi-Suomen piirin 
alueella arviolta 125 000 euroa, koko maas-
sa tuotto oli noin 2,2 miljoonaa euroa. Kerä-
yksen lopullinen yhteenlaskettu tulos selviää 
marraskuun aikana. Keräykseen osallistui 
Länsi-Suomen piirin osastoissa noin 1100 va-
paaehtoista.

- Parasta 2019 Nälkäpäivässä oli ehdotto-
masti osastojen osaaminen, omatoimisuus ja 
innostus. Elämme tilanteessa, jossa maksa-
minen muuttuu. Tämän vuoden keräyksessä 
saatiin kokemusta erilaisista maksutavoista.  
Arvioimme osastoilta saatavan palautteen, 
miten käteisen rahan osuus kentällä näkyi ja 
kuului. Haluamme olla valmiita kehittämään 
toimintaamme, seuraamme kehitystä, jot-
ta osastoille voidaan jatkossa tarjota toimi-
via keräysmalleja käteisen rahan keräämisen 
yhteyteen, tiivistää Länsi-Suomen piirin va-
rautumisen asiantuntija Tave Rautiainen.

Jyväskylässä Nälkäpäivänä käynnistyi 
yhteistyö Happeen kanssa
Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri ja Jyväs-
kylän Happee ovat aloittaneet tänä vuon-
na yhteistyön. Yhteistyön puitteissa Happeen 
Mika Kohonen ja Kampuksen Dynamon 
Newton Queiros Jr osallistuivat lipaske-
räykseen Jyväskylän keskustassa. Kohonen 
tarttui nälkäpäivälippaaseen reippaalla ot-
teella. Hän kannusti ystäviäänkin lahjoitta-
maan lippaaseen tai käyttämään MobilePaytä 
ja nettikeräystä. Queiros Jr. puolestaan ker-
toi, että hän on osallistunut Punaisen Ristin 
toimintaan jo aikoinaan pelatessaan Rans-
kassa. Hänelle on tärkeää olla mukana te-
kemässä hyvää. Useampi ihminen pysähtyi 
tiputtamaan hänen lippaaseensa rahaa ja 
vaihtamaan muutaman ajatuksen huippupe-
laajien kanssa.

OmaSP stadion tarjosi Nälkäpäivälle loistavat puitteet. Kuva: Tero Hintsa.
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- Keräyksen keskiössä ovat Punaisen Ris-
tin tärkeät arvot välittäminen ja auttaminen. 
Myös molemmat jyväskyläläisjoukkueet ja-
kavat nämä arvot, järjestöpäällikkö Jooel 
Niittynen kuvaa alkanutta yhteistyötä.

Punaisen Ristin ja Happeen samankaltaiset 
arvot mahdollistavat yhteistyön Nälkäpäivän 
jälkeenkin.

- Kasvatuksellisuus ja toisten arvostaminen 
ovat molempien organisaatioiden DNA:ssa ja 
tälle pohjalle on ollut hyvä lähteä yhteistyötä 
rakentamaan. Mika Kohonen tunnetaan reh-
tinä ja toisia arvostavana pelaajana, joten 
hän sopii erinomaisesti edustamaan Punais-
ta Ristiä, Jooel Niittynen summaa innostu-
neena.

Ensimmäisenä urheiluseurana Inhimilli-
nen kädenojennus -Tunnustuksen saa-
nut SJK taas mukana auttamassa
Seinäjoen Jalkapallokerho (SJK) sai kesäl-
lä kerran vuodessa yhdelle henkilölle tai or-

ganisaatiolle myönnettävän Inhimillinen 
kädenojennus –tunnustuksen. Veikkauslii-
gaseura SJK on ensimmäinen tunnuksen 
saanut urheiluseura. SJK on muun mu-
assa järjestänyt Punaisen Ristin kanssa 
tapahtumia ja tempauksia. Esimerkiksi val-
takunnallisen rasismin vastaisen viikon ava-
jaistapahtuma on pidetty SJK:n kotipelissä.

SJK nostaa esiin tärkeitä yhteiskunnallisia 
teemoja muun muassa esittelemällä jokai-
sessa kotiottelutapahtumassaan alueen jär-
jestöjä. SJK on ollut tuomassa Suomeen 
urheilujoukkueille muualla maailmassa tyy-
pillisempää toimintakulttuuria, jossa seura 
ottaa aktiivisesti vastuuta myös ympä-
röivästä yhteisöstä ja yhteiskunnasta. Viime 
vuoden tapaan SJK osallistui myös Nälkäpäi-
vään. OmaSP stadionille 27.9.2019 pelatun 
Veikkausliigaottelun SJK – KPV yhteydessä 
järjestetty Nälkäpäivätapahtuma tavoitti tu-
hansia ihmisiä.

Teksti: Tero Hintsa

Mika Kohonen ja Newton Queiros Jr näyttivät keräämisen mallia Jyväskylän keskustassa. Kuva: Jooel Niittynen.
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Päällikkömeininkiä - Ensiapupäivystäjänä 
Duudsoneille

Keväällä 2019 saimme tarjouspyynnön ensi-
apupäivystyksen järjestämisestä Duudsonien 
Päällikkö -sarjan kuvauksiin. Taisi mennä 2 
sekuntia, kun päätin, että tottakai lähetäm-
me tarjouksen.

Siitä alkoi erittäin mielenkiintoinen ja 
opettavainen matka hyvin erilaiseen en-
siapupäivystykseen. Sähköpostien ja puhe-
linkeskusteluiden kautta alkoi muodostua 
kuva siitä, minkälainen päivystys on kysees-
sä. Hyppy tuntemattomaan ei suuremmin 
jännittänyt, sillä saimme erittäin asiantunte-
vaa, huomaavaista ja hienoa informaatiota 
kuvausten turvallisuuspäälliköltä riskikartoi-
tuksen tekemiseen.

Kesäkuun alussa kuvaukset alkoivat. Ennen 
sitä piti hieman pohtia, miten ja minkälaisel-
la ensiapuvarustuksella lähdemme matkaan? 
Auton veimme tapahtumapaikalle ja varus-
timme sen, kuten muihinkin tapahtumiin – 
ajatuksella, että mitä vain voi sattua.

Duudsonit eli Jukka Hildén, Jarno Laasala, Jarppi Leppälä ja HP Parviainen sekä
uutuussarjan kilpailijat Duudsoneiden ranchilla. Kuva: Anni Suikkanen. 

Päivystyksiin riitti 2 päivystäjää/kuvauspäi-
vä. Etukäteen oli sovittu tarkat ajat ja päi-
vät, koska meitä kuvauksissa tarvittiin.

Aiemmin televisiosta tositv -sarjoja seuran-
neena kuvittelin kilpailuiden olevan hikisiä 
urakoita, joissa riskejä kaihtamatta tavoi-
tellaan voittoa. Olin kertakaikkisen vää-
rässä! Todellisuudessa kuvaukset etenivät 
leppoisasti ja riskit minimoiden. Osallistujat 
kuitenkin kisasivat isolla K:lla kaikkensa an-
taen. Extremeä ei puuttunut ja elimistö oli 
lujilla, vaikka kyseessä olikin todella kova-
kuntoiset kilpailijat.

Siellä me sitten seisoskelimme kuvausryh-
mien takana pellonreunalla ja pihapiirissä 
ea-laukut olkapäillä. Olimme valmiina rientä-
mään apuun, jos kuvauksissa erittäin hyvistä 
turvajärjestelyistä huolimatta sattuisi jotain. 
Aika ei tullut pitkäksi. Olihan aika huikeaa 
siinä ohessa saada seurata kuvausryhmän 
työskentelyä, turvajärjestelyjä ja kaikkea si-
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tä vilskettä, mitä TV-ohjelmaa katsoessa ei 
pääse näkemään.
Olimme paikalla kuvauksissa vain joka toi-
nen päivä, koska kilpailutehtävät olivat hyvin 
eriluonteisia ja osassa tapaturmariskit erit-
täin pieniä. Näihin kuvauspäiviin, kun emme 
olleet paikalla, jätimme väelle ”selviytymis-
pakkauksen”, eli iso muovilaatikko täynnä si-
detarpeita, liimasidettä, -teippiä, laastareita, 
buranaa ja tietysti desinfiointiainetta. Näillä 
varusteilla kuvausryhmä pärjäsi hyvin.

Päivystäjät vaihtuivat päivittäin, eli mahdol-
lisimman moni pääsi osalliseksi tästä ainut-
laatuisesta kokemuksesta. Haavereita sattui 
erittäin vähän. Kilpailijat eivät pikkunaar-
muja tulleet paikkauttamaan, vaikka osalla 
kämmenpohjat olivat rakoilla kisaamisesta. 
Hehän ovat tottuneet, että rapatessa rois-
kuu. Muutama laastari ja desinfiointi – siinä 
kaikki.

Olipas huikea kokemus! Catering piti erin-
omaista huolta, ettei meidänkään verenso-
kerit päässeet heittelehtimään. Tämäkin olisi 
meidän porukalta jäänyt kokematta ilman 
tätä hienoa harrastusta.

Teksti:
Leena-Maija Kaaranto
Seinäjoen osastolta,
yksi Duudsonien päivystäjistä

Tervetuloa Vuosikokoukseen!
Piirin vuosikokous järjestetään 25.4.2020 Jyväskylässä. Tarkempi paikka selviää lähiaikoi-
na. Vuosikokouksessa saa yhdessä tilaisuudessa tietoa sekä piirin edellisen vuoden toimin-
nasta että kuluvan vuoden suunnitelmista. Vuosikokouksessa valitaan myös piirin hallituksen 
jäsenet ja tilintarkastajat. Vuoden 2020 vuosikokouksen merkitystä lisää samana vuonna 
Vaasassa järjestettävä Yleiskokous. 

Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja uusia tuttavuuksia piirin vuosikokoukseen. Kuva vuoden 2017 Jyväskylän vuosiko-
kouksen yhteydessä pidetystä seminaarista. Kuva: Tero Hintsa.
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Läheisen kuolema. Liikenneonnettomuus. Luonnononnettomuus. Oli tapahtuma arkinen tai 
yllättävä, se voi tuntua ylitsepääsemättömän raskaalta. Punainen Risti ja Vapepa autta-
vat kriisin kohdanneita yhteistyössä viranomaisten kanssa. Vapaaehtoiset ovat merkittäväs-
sä roolissa viranomaistoiminnan tukemisessa. Esimerkiksi Punaisen Ristin paikallisosastojen 
toimijat ovat usein nopeasti paikalla esimerkiksi tulipalotilanteissa ja kotimaan apua tehdään 
yhdessä apua tarvitsevien kanssa.

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiriin kuuluvat Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan 
ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat. Etelä-Pohjanmaalla kiireellistä sosiaaliviranomaisten apua 
antaa Sosiaali- ja kriisipäivystyskeskus. Keskuksen 14 sosiaalityöntekijää auttavat esimerkiksi 
äkillisissä kriisitilanteissa sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa.

- Sosiaali- ja kriisipäivystyskeskuksen mukana olo koulutuksissa ja harjoituksissa on mahtava 
juttu. Juuri tähän suuntaan vapaaehtoisten ja ammattilaisten yhteistyötä tulee kehittää, ker-
toi Laihian osaston ensiapuryhmän johtaja ja Länsi-Suomen piirin valmiusryhmän jäsen Sami 
Pienimäki.

Yhteistyötä treenattiin HELA 2019 harjoituksessa
Sosiaali- ja kriisipäivystyskeskuksen työntekijät kokoontuivat lauantaina 14.9.2019 Seinäjoella 
yhteiskoulutukseen Länsi-Suomen piirin valmiusryhmän kanssa. Koulutus oli osa HELA 2019 
-Harjoitusta. Samaan aikaan järjestettiin vapaaehtoisille Eloonjäämiskoulutus, Joukkomuoni-
tuskoulutus, Etsinnän peruskurssi ja Maastojohtajakurssi, Nuorten erätaito- ja turvallisuuslei-
ri, Pelastuskoiran apuohjaajakoulutus sekä Viestitukikurssi.

Asiantuntijat ja maallikot yhteistyössä kriisin 
järkyttämien tukena - Psykososiaalisen tuen 
Viranomaisyhteistyössä loikkaus eteenpäin 
Etelä-Pohjanmaalla 

Sosiaali- ja kriisipäivystyskeskuksen työntekijöitä luennolla Länsi-Suomen piirin valmiusryhmän kanssa.
Kuva: Tero Hintsa.
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- Yhteistyö on Sosiaali- ja kriisipäivystyskeskuksen kanssa on selkeyttänyt vapaaehtoisten 
käyttämistä eri tehtävissä ja vapaaehtoisten hälyttämistä, kertoi HELA -harjoituksesta tavoi-
tettu Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija Susanna Ki-
visalo.

Yhteistyö koetaan hyödylliseksi myös Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä. Suuronnettomuuksis-
sa ja katastrofitilanteissa avun tarve voi olla paikallisesti niin suuri, etteivät viranomaisten re-
surssit riitä akuuttiin avun tarpeeseen vastaamiseen.

- Nyt me tiedämme, että meillä on käytettävissä ”taustajoukkoja” tilanteissa, jossa meidän 
oma henkilöstö riitä, kommentoi Sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtaja Marjaana Rajasaari-
Lahti.

Kuviteltu pienkoneonnettomuus harjoituksen lähtötilanteena
HELA -harjoituksessa kuviteltiin Cessna Caravan pienkoneen pudonneen Kauhavan Mäenpään 
alueelle. Harjoituksessa tapahtuman silminnäkijä soitti hätäkeskukseen ja kertoi pienkonees-
ta pelastautuneen laskuvarjohyppääjiä, minkä jälkeen kone oli kadonnut. Vastaavanlaisessa 
onnettomuudessa Sosiaali- ja kriisipäivystykselle tulisi viranomaisvastuu psykososiaalisen tu-
en järjestämisestä.

- Olisimme tämän tyyppisessä tilanteessa osana johtokeskuksen toimintaa yhtenä viran-
omaisena Marjaana Rajasaari-Lahti tarkentaa. Yksi henkilö toimisi Psykososiaalisen tuen 
johtajana, joka määrää omais/evakointipisteen johtajan, joka vastaa sen toimivuudesta. Psy-
kososiaalisen tuen johtaja vastaa viranomaisyhteistyöstä, mediasta ja huolehtii, että työnte-
kijöitä on tarvittava määrä tilanteessa ja myös tulevissa työvuoroissa.

Harjoitukset ovat vapaaehtoisauttajille tärkeitä oman toiminnan kehittämisen paikkoja. Har-
joituksissa vapaaehtoiset pääsevät testaamaan taitojaan ja valmentautumaan tositilanteisiin. 
Harjoitukset ovat kuitenkin tärkeitä myös viranomaisille.

- Harjoitus oli meille ensimmäinen, joten emme tienneet mitä odottaa Marjaana Rajasaari-
Lahti pohtii. Olemme käyneet kriisityön koulutuksen, joka keskittyi myös suuronnettomuus-
valmiuteen. Kokemuksena meille hyvä ja opettavainen. Oli hienoa konkreettisesti päästä 
tekemään sitä työtä, mihin meillä tulee olla valmius. Harjoituksessa saimme olla osana joh-
tokeskusta ja perustaa omaispisteen. Harjoituksen jälkeen olemme keskustelleet, mikä meni 
hyvin ja missä on parantamisen varaa. Huomasimme omassa toiminnassamme kehitettävää, 
mutta myös oli asioita mitkä menivät hyvin. Hienoa, että saimme olla mukana ja jatkossa toi-
vonkin, että saamme harjoitella säännöllisesti, sillä nämä ovat parhaita oppimiskokemuksia.

Teksti: Tero Hintsa

Sosiaali- ja kriisipäivystyskeskus on korvaamattoman tärkeä toimija ja löysi hienosti paikkansa
myös harjoitusorganisaatiossa. Kuva: Jouko Liikanen.
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Asiakasmäärän nopea kasvu ja monien uu-
sien järjestelmien käyttöönotto herättivät 
keskustelua Rikosuhripäivystyksen (RIKU) 
Länsi-Suomen aluetyöryhmän kokouksessa 
Vaasassa.

Asiakasmäärät kasvaneet nopeasti
RIKU tarjoaa rikoksen uhriksi joutuneelle, 
hänen läheiselleen tai rikosasiassa todista-
valle tukea ja neuvontaa. Asiakkaita pal-
vellaan puhelimitse ja henkilökohtaisissa 
tapaamisissa. Länsi-Suomen alueella asiak-
kaat löytävät RIKUn palvelut aiempaa pa-
remmin. Kasvaneista tukisuhteiden määristä 
saadaan kiittää eniten Poliisia. Poliisilta asi-
akkaiden ohjaaminen RIKUn avun piiriin on 
lisääntynyt selvästi.

- Esimerkiksi Seinäjoella tukisuhteita on tul-
lut paljon lisää, aluejohtaja Sari Somppi 
kertoo.

Rikosuhripäivystyksessä kiireinen vuosi 
- Roppakaupalla uusia järjestelmiä ja 
tukisuhteita

Lisääntyneeseen avuntarpeeseen vastataan 
kouluttamalla lisää vapaaehtoisia asiakkai-
den tueksi. Alkuvuodesta RIKUn vapaaeh-
toiskoulutukset on alustavasti suunniteltu 
järjestettäväksi Vaasassa, Seinäjoella, Kok-
kolassa ja Maarianhaminassa. Peruskurssin 
sisältöön on tullut joitakin päivityksiä laki-
muutosten myötä. RIKUn vapaaehtoistyö on 
antoisaa, mutta toisaalta vaatii sitoutumista. 
Vapaaehtoiseksi haetaan nettilomakkeella. 
Nettihaun perusteella tehdään lyhyt puhe-
linhaastattelu, tavataan vapaaehtoiseksi ha-
luavat ja valitaan kurssilaiset. Peruskurssin 
jälkeen pääsee aloittamaan vapaaehtoisena.

- RIKUn vapaaehtoisena pääsee mukaan au-
tettavien arkeen. Asiakkaita voidaan kohdata 
vaikkapa oikeussalissa tai verkkopalveluiden 
välityksellä. Tällaista kokemusta vapaaeh-
toinen ei muista harrastuksista välttämättä 
saa, Sari Somppi arvioi.

Anne Salovaara-Kero, Kirsi Ikäheimonen ja Sari Somppi keskustelivat aluetyöryhmän kokouksessa yhteistyöstä ri-
kosten uhrien auttamisessa Vaasan alueella. Kuva: Tero Hintsa.
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Kuusi uutta järjestelmää
RIKUn työntekijät ovat ottaneet lyhyen ajan 
sisällä käyttöön peräti viisi uutta tietojärjes-
telmää ja kuudennen käyttöönotto on suun-
nitteilla. Uusi asiakastietojärjestelmä Sofia 
palvelee RIKUn tarpeita hyvin. Ajanvaraus-
kalenterin muutoksen myötä aikoja voidaan 
varata suoraan netistä. Auttavaan puheli-
meen on suunnitteilla järjestelmän muutos. 
Asiakastyön tietojärjestelmien lisäksi alue-
koordinaatiojärjestön muutoksen myötä RI-
KUssa vaihtuivat matkalasku-, työvuoro- ja 
sähköisten laskujenkierrätysohjelmat. Jär-
jestelmäuudistukset helpottavat työntekoa ja 
joustavoittavat työtä. Poikkeuksellisen mon-
ta päällekkäistä uudistusta on kuitenkin ollut 
myös haaste työntekijöille ja vapaaehtoisille. 

- Vapaaehtoiset voivat varata suoraan aiko-
ja asiakkaille. Auttavan puhelimen vuorot 
voidaan varata suoraan verkon kautta. Tar-
vitsemmekin jatkossa myös vapaaehtoisia, 
joilla on digiosaamista Sari Somppi toteaa. 
Emme kuitenkaan halua rasittaa vapaaehtoi-
sia, emmekä työntekijöitä uusilla järjestel-
millä enää yhtään enempää kuin on pakko.

Aluetyöryhmä RIKUn ohjaimissa
RIKUn Länsi-Suomen alueen koordinaattori-
na toimii Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suo-
men piiri. Alueen hallinnosta vastasi vuoden 
2018 loppuun asti Vaasan suomalainen osas-
to. Alueeseen kuuluvat Keski-Pohjanmaa, 
Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Ahvenan-
maa. Länsi-Suomessa ja kaikilla muillakin 
toiminta-alueilla RIKUn työtä ohjaavat alue-
työryhmät valtakunnallisten linjausten puit-
teissa.

RIKUn toteuttajatahot nimeävät aluetyöryh-
mään edustajansa. Länsi-Suomen aluetyö-
ryhmään kuuluvat piirin edustajina RIKUn 
aluejohtaja Sari Somppi ja apulaistoimin-
nanjohtaja Tero Hintsa. Muiden toteutta-
jatahojen edustajat ovat Vaasan ensi- ja 
turvakodin toiminnanjohtaja Mika Linden, 
Pohjanmaan kriisikeskus Valon johtaja Anne 
Salovaara-Kero, Vaasan Setlementtiyhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Kirsi Ikäheimo-
nen, Vaasan suomalaisen seurakunnan 
seurakuntapastori Eva Thölix, MLL Pohjan-
maan piirin toiminnanjohtaja Eeva-Maria 
Latva-Rasku, Vaasa svenska församlingista 
ledande diakonitjänsteinnehavare Lena St-
reng ja Vaasanseudun sosiaalipsykiatrinen 
yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Johanna Yli-
viitala. Lisäksi asiantuntijajäsenenä toimii 
sosiaalityöntekijä Helena Turunen Vaasan 
kaupungilta.

Aluetyöryhmän tehtävänä on seurata alu-
eellisen toiminnan toteutumista varmistaen, 
että se toteutuu RIKUn valtakunnallisen joh-
tokunnan vahvistamien RIKUn yleisten toi-
mintalinjojen ja periaatteiden mukaisena. 
Työryhmä hyväksyy alueen toimintasuunni-
telman ja talousarvion sekä seuraa niiden to-
teutumista. Aluetyöryhmän jäsenet edistävät 
omissa taustayhteisöissään yhteistyötä RI-
KUn kanssa ja toiminnan tunnettavuutta.

Teksti: Tero Hintsa
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Jyväskylän osaston matka Viroon
Punaisen Ristin Jyväskylän osasto järjesti loppukesällä nelipäiväisen jäsenmatkan Viroon. 
Matkalaisia oli 28 ja mukana oli väkeä Kuokkalan, Jyväskylän ja Laukaan osastoista. Lähdim-
me matkalle odottaen mukavan leppoisaa matkaa ja uusien kokemusten kohtaamista.

Torstai 29.8. – Jyväskylästä Tallinnaan
Matkaan lähdettiin Jyväskylästä Harjukadun tilausajolaiturista torstaina 29.8.2019 klo 8. Sää 
oli mitä parhain ja lupaili mukavaa matkaa. Kuljettajana meillä oli Hannu, joka oli tehnyt 
useita Viron matkoja ja tuli hyvin juttuun ryhmämme kanssa. Matkalaiset olivat virittäytyneet 
lähtötunnelmaan ja olimme kohottaneet yhteishenkeä Viro-kahvien merkeissä jo edellisel-
lä viikolla. Menomatkalla Päivi puhui matkalaisille asiaa, Olli historiaa ja Ritva hauskuutti mat-
kustajia.

Saavuimme Helsinkiin hyvissä ajoin ennen laivan lähtöä. Laivalla suurin osa porukasta kävi 
syömässä maittavan aterian. Meren ylitys meni nopeasti ja seuraavaa matkaa suunniteltiin jo 
ennen Tallinnaan saapumista.

Majoituimme satamassa toimivaan Hestia Hotel Seaportiin. Illalla osa porukasta lähti Estonia-
teatteriin katsomaan West Side Storya. Esitys oli vaikuttava, laulajat taitavia ja yleisö eli vah-
vasti mukana tarinassa.

Perjantai 30.8.  Viron Punainen Risti ja Tarton nähtävyydet
Perjantaina hotelliaamiaisen jälkeen kirjauduimme ulos hotellista ja lähdimme tutustumaan 
paikallisen Punaisen Ristin toimintaan.  Kuulimme mielenkiintoisia esityksiä Viron Punaisen 
Ristin presidentiltä Harri Viikiltä, kansainvälisen osaston johtaja Haide Laanemetsiltä ja Viron 
Punaisen Ristin vapaaehtoisilta. Oli mukava kuulla, että monet avustustehtävät ovat Tallin-
nassa samanlaisia kuin Jyväskylässä. Toivotimme virolaiset isäntämme tervetulleeksi vasta-
vierailulle.

Lähtötunnelmissa Helsingissä satamassa ja odotetaan laivaan pääsyä. Kuvassa Pirjo, Ritva, Tuula, Riitta ja Varpu.
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Vierailun jälkeen bussiimme tuli mukaan suomenkielinen opas ja matka jatkui kohtia Tart-
toa. Matkan puolivälissä pysähdyimme päiväkahveilla Pohjakan kartanossa ja kuulimme tari-
naa sen vaiheista. Kartano on kunnostettu, mutta sen viimeistely on jätetty tarkoituksellisesti 
karkeaksi. Kartano on tunnettu hienoista ruoka-annoksistaan.

Tarttoon saavuttuamme teimme oppaan johtaman kävelykierroksen Tarton yliopiston alu-
eella. Sen patsaisiin ja rakennuksiin sisältyy monenlaisia vaiheita ja ihmiskohtaloita, jotka 
avautuivat oppaan kertomana paremmin kuin itsenäisesti kierrellen. Tarton yliopiston kul-
takaudella sen suojissa tehtiin huomattavaa tutkimustyötä, joka huipentui Nobelin kemian-
palkintoon vuonna 1909. Myös Viron itsenäisyyden ja viron kielen kehittämisen siemenet 
kylvettiin Tarton yliopistossa.

Kierroksen jälkeen majoituimme Dorpat-hotelliin ja illalla lähdimme yhdessä syömään Ruuti-
kellariin, jossa oli kolmen ruokalajin illallinen.

Lauantai 31.8.  Päivä Tartossa ja sen ympäristössä
Lauantaiaamuna lähdimme Viron kansallismuseoon, jossa teemme suomenkielisen opaste-
tun kierroksen. Opas johdatti meidät läpi laajojen ja mielenkiintoisten näyttelyiden. Suurin 
osa näyttelytilasta on käytetty Viron historiaa kuvaavalle näyttelylle. Toinen pysyvä näyttely 
keskittyy suomalais-ugrilaisten kansojen kuten vepsäläisten, liiviläisten ja marien kieleen ja 
kulttuuriin. Museossa avautuu esineellinen ja virtuaalinen maailma, josta vierailija löytää yl-
lätyksiä, tietoa ja tekemistä. Museo on rakennettu neuvostoarmeijan entisen lentotukikohdan 
kiitoradalle.

Viron matkalaiset Põhjakan akan kartanon rappusilla.
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Kierroksen jälkeen jatkoimme matkaa kohti Viron ja Latvian rajalla sijaitsevaa Metsävelji-
en tilaa. Paikan isäntä Meelis Möttus on perustanut sen metsäveli-isänsä muistoksi entisen 
metsäveljien tukikohdan alueelle. Metsäveljet olivat neuvostomiehitystä vastustaneita sisse-
jä 1940- luvulta 1960-luvulle. Enimmillään heitä oli kymmeniä tuhansia. Bunkkerimäellä oli 
useita bunkkereita, jotka aikanaan toimivat metsäveljien asumuksina. Paikka vaalii metsävel-
jien muistoa ja siellä on monipuolisesti esillä tarpeistoa sekä tietoa metsäveljien elämästä ja 
toiminnasta. Ohjelmallisen vierailun aikana oli ainutlaatuinen mahdollisuus etsiä metsäveljiä 
piilopaikoistaan, oleskella maanalaisessa korsussa, kuunnella isännän kertomia tositarinoita 
sekä laulaa hänen kanssaan metsäveljen lauluja. Lopuksi nautimme metsäveljien perinteistä 
ruokaa, tosin tarjoiltuna posliinilautasilla siistissä salissa.

Illalla menimme vielä kaikki yhdessä syömään tasokkaaseen Polpo-ravintolaan Tarton kes-
kustaan.

Sunnuntai 1.9. T artosta Jyväskylään
Sunnuntaiaamuna lähdimme kohti Tallinnaa ja tällä kertaa ajoimme itäisempää tietä halki vil-
javien peltoaukeiden. Puolen päivän jälkeen pysähdyimme Jänedan kartanossa suomenkieli-
selle kierrokselle sekä päiväkahveille. Jänedan kartanon nykyisen päärakennuksen rakennutti 
paroni Johann von Benckendorff vuosina 1913-1915. Historiankirjoihin kartano on kuitenkin 
jäänyt hänen vaimonsa Maria Zakrevskaja-Benckendorff-Budbergin ansiosta. Hän piti tilan 
toiminnassa miehensä kuoleman jälkeen. Erityisesti Maria tunnetaan vauhdikkaasta elämäs-
tään (nimellä Moura Budberg). Hän oli järjestelemässä Leninin salamurhayritystä. Myöhem-
min hän oli maailmankuulujen kirjailijoiden Maksim Gorkin ja H. G. Wellsin rakastajatar.

Lennokkaiden tarinoiden jälkeen meidän oli aika suunnata laivalle, joka lähti klo 16:30.  Olisi-
ko pieni annos lennokkuudesta tarttunut meihinkin, kun matka tuntui lyhyemmältä kuin men-
nessä. Kello näytti kyllä jo puolta yötä ennen kuin Jyväskylän valot alkoivat näkyä. Sovimme 
jo ennen perille tuloa, että kokoamme yhteen matkalaisten kuvaamia otoksia, joiden avul-
la voimme palata muistelemaan matkaa. Mutta se seuraavasta matkakohteesta päättäminen 
taisi jäädä avoimeksi.

Kiitokset kaikille mukana olleille upeasta matkasta!

Teksti ja kuvat: Olli Lehtonen, Ritva Salomaa ja Päivi Polvi

Alpo Tanskanen ja Viron Punaisen Ristin presidentti Harri Viik.
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Tasavallan Presidentin Länsi-Suomen piiriin 
myöntämät mitalit 2019
Ensiavun huomionosoitus
Latvala Tuula, Härmä

Kultainen mitali
Halmet Vuokko, Haapamäki-Pihlajavesi 
Harju Marja, Jalasjärvi
Kallio Irja, Haapamäki-Pihlajavesi
Kansanaho Alpo, Uurainen
Kansanaho Helena, Uurainen
Kauppinen Salme, Jyväskylä
Kiviniemi Kerttu, Jalasjärvi
Korkiakoski Salme, Jalasjärvi
Kuusela Maaret, Keuruu
Kässi Annikki, Uurainen
Kässi Otto Veikko, Uurainen
Levijoki Juha, Keuruu
Liukkonen Anja, Jalasjärvi
Oinonen Outi, Kuokkala
Saarinen Matti, Haapamäki-Pihlajavesi
Sampola Helena, Kurikka
Tuomisto Leena, Jalasjärvi

Hopeinen mitali
Alakoski Sirpa, Kurikka
Arppe Pirkko, Haapamäki-Pihlajavesi
Haavisto Aino, Kurikka
Heinänen Janne, Haapamäki-Pihlajavesi
Kaartinen Mirja, Uurainen
Karvo Sakari, Seinäjoki
Koivisto Päivi, Jalasjärvi
Lakaniemi Terttu, Vimpeli
Lehtoranta Tellervo, Uurainen
Lindroos Pirjo, Kurikka
Lähteenmäki Eeva-Riitta, Keuruu
Nikoskinen Onni, Keuruu
Nikoskinen Tuija, Keuruu
Perälä Pirkko, Laukaa
Tuomisto Timo, Jalasjärvi
Yli-Rahko Salme, Ilmajoki

Mitalinsaajia Tuurin vuosikokouksessa 2019.
Kuva: Tero Hintsa.

Pronssinen mitali
Aho Jouko, Jyväskylä
Ala-Krekola Johanna, Kurikka
Eklund Kirsti, Jyväskylä
Harju Aulis, Jalasjärvi
Järvenpää Kaisa, Keuruu
Kantola Raakel, Soini
Kautto Jenni, Laukaa
Keskinen Raimo, Jalasjärvi
Kivinen Marita, Ilmajoki
Koivisto Harri, Keuruu
Lahtinen Jaana, Laukaa
Lehtimäki Kaisu, Kurikka
Loberg Elsa, Laukaa
Mäntyvaara Tuula, Ilmajoki
Nokso Pekka, Kurikka
Ojajärvi Sirkka-Liisa, Kurikka
Peltonen Leena, Kurikka
Rautiainen Tave, Kokkola
Rinne Taimi, Ilmajoki
Rinta-Säntti Mika, Kurikka
Rinta-Säntti Annikki, Kurikka
Rinta-Säntti Tuija, Kurikka
Risku-Rajala Pirkko, Kurikka
Ristimäki Kerttu, Kurikka
Timonen Henna, Kurikka
Vainionpää Lea, Jalasjärvi
Åkerman Tarja, Laukaa
Ässämäki Riku, Jyväskylä
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Piirin vuoden 2019 vuosikokouksessa asetettu vaalitoimikunta pyytää osastoilta ehdotuksia 
piirin hallituksen jäseniksi kuuden erovuoroisen tilalle kaksivuotiskaudelle 2020 - 2022 sekä 
kahdeksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi ja kahdeksi varatilintarkastajaksi vuodelle 2020.

Vaalitoimikunta toivoo, että osastot tekevät runsaasti perusteltuja, yksilöityjä esityksiä. Pyy-
dämme, että varmistatte ehdokkailta etukäteen, ovatko he käytettävissä esitettyihin tehtä-
viin. 

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

Ehdotukset tulee toimittaa 18.3.2020 klo 16.00 mennessä osoitteella: 

SPR Länsi-Suomen piiri
Vaalitoimikunta
Laturitie 2
60510 Hyllykallio

Vaalitoimikunta valmistelee ehdotuksensa kokouksessaan 26.3.2020.
Vaalitoimikunnan ehdotus toimitetaan osastoille piirin vuosikokouksen
kokousmateriaalin yhteydessä. Piirin vuosikokous pidetään 25.4.2020.

Leena Jokinen    Pekka Annala
Puheenjohtaja   Toiminnanjohtaja

      
Vaalitoimikunnan kokoonpano:

 Puheenjohtaja:
  Leena Jokinen    Karstula

 Varapuheenjohtaja:  
  Mauri Koivusalo   Kaustinen

 Jäsenet:
  Kirsi Kandolin    Kurikka   
  Eeva-Riitta Lähteenmäki  Keuruu
  Päivi Majava    Laukaa 
  Ritva Salomaa    Jyväskylä
  Olavi Saaristo    Vaasa
   

Erovuoroiset piirin hallituksen jäsenet:

  Harri Jokiranta  Seinäjoki
  Harri Koivisto   Keuruu
  Markku Kyllönen  Saarijärvi

Osastojen ehdotukset piirin hallitukseen 
jäseniksi ja piirin tilintarkastajiksi
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  Nita Sammalisto  Jyväskylä
  Juha Turkulainen  Kurikka
  Juha Vähänen   Pietarsaari

Tilintarkastajat:

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

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

Piirin hallituksessa jatkavat 2019 – 2021 vuosikokoukseen:

  Marko Järvenoja  Toholampi
  Taina Hämäläinen  Karstula
  Ville Lahti   Seinäjoki
  Matti Mustajärvi  Kaustinen
  Johanna Peltokoski  Ilmajoki
  Eeva Vuorimies  Laukaa

Vaalitoimikunta valmistelee esityksensä vuosikokoukselle. Kuvassa nuorisotoimikunta esittäytyi
vuoden 2019 vuosikokouksessa Tuurissa. Kuva: Tero Hintsa.
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Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin 
osastoissa
Kansallinen tulorekisteri (KATRE) otettiin käyttöön kuluvan vuoden alussa. Jos osasto mak-
saa päivärahoja tai ateria- tai kilometrikorvauksia, sen on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin. 
Tiedot on ilmoitettava, vaikka samalla ei maksettaisikaan rahapalkkaa. Myös vapaaehtoisille 
työntekijöille maksetut korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin.

Tietoja annetaan tulorekisteriin kahdella ilmoituksella:

1) Palkkatietoilmoitus annetaan jokaisesta työntekijästä ja jokaiselta maksupäivältä erikseen. 

2) Työnantajan erillisilmoitus annetaan kerran kuukaudessa.

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat työntekijälle maksetut:

- Tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut   
  ansiotulot

- Verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset, kuten
 - maksetut päivärahat
 - ateriakorvaukset
 - kilometrikorvaukset

Tulorekisteriin ilmoitetaan myös osaston vapaaehtoisille maksamat:

- Verovapaat matkakustannusten korvaukset, kuten
 - maksetut päivärahat
 - kilometrikorvaukset

- Vapaaehtoistyöntekijöille maksetut veronalaiset kustannusten korvaukset,
  kuten esimerkiksi:
 - ateriakorvaus
 - rahakorvaukset henkilökohtaisten välineiden hankkimiseen

Liikennöitsijän tai majoitusyrityksen antamaan tositteeseen perustuvia korvauksia matkali-
puista tai majoittumiskuluista ei ilmoiteta tulorekisteriin. Tietojen ilmoittamiselle ei ole euro-
määräistä alarajaa tai saajan ikärajaa.

Työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. 
päivänä. Erillisilmoituksella ilmoitetaan maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen 
yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset sekä työnantajarekisteriin kuuluvan 
työnantajan ”Ei palkanmaksua” -tieto. Satunnaisen työnantajan tulee antaa tulorekisteriin 
työnantajan erillisilmoitus vain niiltä kuukausilta, joilta se maksaa palkkaa.

Miten tietoja ilmoitetaan?
Aiemmin tiedot ilmoitettiin Verohallinnolle koko vuodelta yhdellä kertaa, mutta nyt tiedot tu-
lee ilmoittaa tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen. Maksetut kulukorvaukset ja/
tai ansiotulot ilmoitetaan jokaisen saajan osalta maksupäivän jälkeen viiden kalenteri-
päivän kuluessa.

KATRE
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Ilmoittaminen:

1. Jos osastolla on palkanlaskenta tai matkalaskupalvelu ostettu tilitoimistolta, ilmoittaa se 
yleensä tiedot tulorekisteriin suoraan palkka- tai matkakulujärjestelmästä.

2. Jos osasto hoitaa itse jollain järjestelmällä tulorekisteriin ilmoitettavien palkkojen ja/tai 
korvausten laskennan/maksamisen, tiedot voidaan ilmoittaa tulorekisteriin myös tulorekiste-
rin sähköisessä asiointipalvelussa.

Palveluun kirjaudutaan sivulta tulorekisteri.fi. Osastot voivat tunnistautua tulorekisterin säh-
köiseen asiointipalveluun Katso-tunnisteella. Katso-pääkäyttäjä voi valtuuttaa henkilön tai 
yrityksen asioimaan osaston puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Jos osas-
tolla ei vielä ole Katso-tunnistetta, ohjeet sen hakemiseksi löytyvät rednetistä kohdasta Oh-
jeita ja lomakkeita > Talousohjeet. Katso-tunnisteiden hakemisen ohjeiden suora nettiosoite 
on https://rednet.punainenristi.fi/node/38110.

Tulorekisteri on uusi palvelu, joten vanhat valtuudet eivät toimi tulorekisterissä. Tulorekiste-
rissä on käytössä valtuuskoodit Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu.

3. Jos osasto hoitaa palkkojen ja/tai matkakorvausten laskennan palkka.fi ohjelman kautta ja 
maksajan perustiedoissa on valittuna automaattinen tietojen siirto, siirtyvät maksetut palkka- 
ja matkakorvaustiedot suoraan tulorekisteriin, eikä erillistä ilmoittamista tarvita. Palkka.fi oh-
jelmaan kirjaudutaan Katso-tunnistella.

Ilmoittamista ja tehtävien ilmoitusten määrää matkakulujen osalta voi vähentää siten, että 
vapaaehtoinen kokoaa useamman kuukauden matkat yhdelle matkalaskulle, jos ilmoitettavi-
en matkakulujen määrä on vähäinen tai matkoja on harvakseltaan. Vapaaehtoinen koko-
aa vähintään kuukauden matkat yhdelle matkalaskulle, jos matkoja on useita kuukaudessa. 
Matkalaskut maksetaan vapaaehtoisille kerralla yhtenä maksupäivänä esim. kerran kuukau-
dessa.

Tulorekisteri EI vaikuta:

- Maksamisen velvoitteisiin tai rahavirtoihin, vain ilmoittamiseen

- Ei muuta palkkakirjanpitoa eikä kirjanpidon säilyttämiseen liittyviä velvoitteita

- Ei poista palkkalaskelmaa

- Ei poista tuloveroilmoittamista

Merkkipäivälahjoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos lahja täyttää verovapauden edellytykset. 
Vapaaehtoistoiminnassa on usein tapana muistaa vapaaehtoistyöntekijöitä työstä, jota he te-
kevät korvauksetta yhteisön hyväksi. Jos muistamisena tai kiitollisuuden osoituksena annet-
tavien lahjojen arvo on vähäinen, ne ovat saajalleen verovapaita. Poikkeuksena on tilanne, 
jossa lahjan on sovittu olevan korvausta työn tekemisestä.  Jos lahja ei täytä verovapauden 
edellytyksiä, se ilmoitetaan tulorekisteriin.

Uunituore Yhdistysrekisteri uudistus ei koske Punaisen Ristin osastoja

Netissä ja lehdissä on kirjoiteltu viime aikoina kaikkien yhdistysten ja uskonnollisten yh-
dyskuntien saaneen automaattisesti Y-Tunnukset. Kirjoitukset liittyvät Patentti- ja rekiste-
rihallituksen (PRH) ylläpitämän yhdistysrekisterin uudistukseen. Uudistuksen yhteydessä 
yhdistysrekisterin tietojärjestelmät uudistettiin kokonaisuudessaan ja lisäksi yhdistysrekiste-
rin ilmoittamis- ja tietopalvelut uudistuivat. Samalla kaikki yhdistykset ja uskonnolliset yh-
dyskunnat saivat yritys- ja yhteisötunnuksen eli Y-tunnuksen.

KATRE
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Suomen Punaisen Ristin osastot eivät ole yhdistysrekisterissä, vaan Tasavallan Presidentin 
asetuksen mukaan (22 §) Suomen Punaisen Ristin tulee itse ylläpitää Nimenkirjoittajaluette-
loa. Osastot eivät tästä syystä kaikkien muiden järjestöjen tapaan saaneet Y-tunnusta auto-
maattisesti muutaman viikon takaisessa uudistuksessa. Ellei osastollanne ole jo Y-tunnusta, 
voi sen hakea rednetissä olevien ohjeiden mukaisesti; Rednet > Osastotoimisto > Ohjeita 
ja lomakkeita > Ohjeet ja lomakkeet.

Suora nettiosoite on rednet.punainenristi.fi/node/2588.

Matkakustannusten korvaukset

Osaston hyväksi sen toimeksiannosta toimivalle vapaaehtoiselle voidaan maksaa kalenteri-
vuodessa verovapaasti:

- Päiväraha enintään 20 päivältä

- Majoittumiskorvaus tositetta vastaan

- Matkustamiskustannusten korvaus julkisen kulkuneuvon mukaan rajoituksetta tositetta
  vastaan ja kilometrikorvaukset enintään 3000 euroa

Lisätietoa tulorekisteristä on Verohallinnon sivuilla www.vero.fi/tulorekisteri/

Teksti: Tero Hintsa. Lähteet: Verottajan, Punaisen Ristin ja PwC:n nettisivut.

UUDISTAVA VOIMAVARA                                                                         KATRE

Uudistava voimavara - Tervetuloa 
vaikuttamaan!
Mitä voidaan odottaa ensi kesän yleiskokoukselta? Miten minä voin siellä vaikuttaa? 
Miten Punainen Risti varautuu tulevaisuuden haasteisiin? Pitääkö olla huolissaan vai
saako innostua? Ja mitä ihmettä tarkoittaa digitalisaatio?

Milloin?  23.11.2010, klo 11:0015:00
Missä?  Tuurin hotelli Onnentähdessä
Mitä?   Tiukka paketti asiaa

Punaista Ristiä tarvitaan
tulevaisuudessa ehkä
enemmän kuin koskaan.
Joitakin tämä innostaa,
toisia huolestuttaa. Joka
tapauksessa tulevaisuu-
teen on varauduttava.
Tule tapaamaan piirin
toimialatyöntekijöitä ja
kurkistamaan tulevai-
suuteen yhdessä meidän
kanssamme. Eikä maksa
mitään.

Lisää tietoa lähiaikoina.

Tervetuloa sankoin joukoin keskustelemaan Punaisen Ristin tulevaisuudesta ja
vaikuttamaan ensi kesän Yleiskokoukseen. Kuva: Tero Hintsa.
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Vapaaehtoisen pelastuspalvelun maakuntatoimikunta on 53 pelastuspalvelujärjestön yhteinen 
maakunnallinen foorumi, jonka tavoitteena on koota järjestöt, viranomaiset sekä kuntatoimi-
jat saman pöydän ääreen miettimään kokonaisturvallisuutta eri näkökulmista.

Maakuntatoimikunnan alue käsittää Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat; 5 
paikallistoimikunta-aluetta, 190 hälytysryhmää ja n. 1550 vapaaehtoista. Maakuntatoimikun-
nan koordinaatiotyötä tukee SPR Länsi-Suomen piiri sekä aktiivinen Vapepan paikallistoimi-
kuntaverkosto, jolla on langanpäät suoraan satoihin vapaaehtoisiin auttajiin.

Puheenjohtajan tehtävässä toimit järjestöverkoston linkkinä, välittäjänä, ohjaajana ja yh-
teistoiminnan rakentajana, mutta saat vastapainoksi uuden näkemyksen pelastuspalvelujär-
jestöjen kyvykkyyksiin sekä mahdollisuuden vaikuttaa itse siihen miten järjestöjen yhteinen 
auttamisvalmius palvelee yhteiskunnan varautumista häiriötilanteisiin. Toimit siis Vapaaehtoi-
sen pelastuspalvelun maakunnallisena keulakuvana. Maakuntatoimikunnan tehtävät löytyvät 
Vapepan johtosäännöstä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää
• Innostuneisuutta ja perehtyneisyyttä Vapepan toimintaan
• Kehittämisasennetta
• Aikaa osallistua eri tilaisuuksiin ja toimintoihin
• Mahdollisuutta liikkua laajalla toiminta-alueellamme itsenäisesti
• Kokemus järjestötoiminnasta, kouluttaja- tai ohjaajatoiminnasta luetaan eduksi

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Pohjanmaan 
maakuntatoimikunta hakee uutta 
puheenjohtajaa 2020 alkavalle kaudelle

Puheenjohtajan toimikausi on 2 vuotta (enin-
tään 3 x 2 vuotta)

Uusi puheenjohtaja valitaan maakuntatoimi-
kunnan syyskokouksessa
Seinäjoen poliisitalo Fallesmannissa 
16.11.2019, klo. 12.00.

Vapaamuotoiset hakemukset puheen-
johtajan tehtävään 31.10.2019 mennes-
sä:

Lisätietoa tehtävästä:
Aki Valonen
Maakuntatoimikunnan sihteeri,
valmiuspäällikkö
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

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

Nykyinen puheenjohtaja Jarmo Ojajärvi 
Valmiusavaus -tilaisuudessa Ähtärin
Honkiniemessä. Kuva: Tero Hintsa.
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Jäsenhankintakampanja - 2019
Lokakuun alussa – 2.10. – se tapahtui, piirimme jäsenmäärä on plussan puolella. Maanantai-
na 7.10. jäsenmäärä on 8739 (+21 jäsenentä enemmän kuin 31.12.2018) ja lisää on tulossa, 
Lyyti-linkki laulaa…

Kertauksen vuoksi = Piirin järjestämä jäsenhankintakampanja on edelleen käynnissä. Jo-
kaisesta osaston hankkimasta jäsenestä kilahtaa kymppi (10€ bonus) osastolle. Kympin 
tienaa tallentamalla uuden jäsenen tiedot seuraavan linkin kautta: https://www.lyyti.in/Ja-
senhankinta2019LSpiiri

Jäsenhankinnan valtakunnallisessa 100 parasta tilastossa (järjestys kasvutavoitepro-
sentin +10% mukaan) ovat seuraavat piirimme osastot ja tilanne 1.10. 

  Osasto Uudet  Uudet
    jäsenet jäsenet
    1.8.19  1.10.19 /
      (Tavoite)
 1 Soini  21  30 / (6)
 4 Lehtimäki 16  16 / (7)
 6  Karstula 32  47 / (21)
 12 Kuokkala 7  22 / (14)
 13 Teuva  12  13 / (9)
 17 Kaskinen 7  7 / (7)
 20 Vimpeli 13  19 / (14)
 25 Kannus 18  19 / (16)
 29 Laihia  12  11 / (9)
 30 Viitasaari 16  18 / (16)

Elokuusta sijoitustaan parantaneet: Karstula, Kuokkala, Vimpeli, Laukaa, Koura, Leivonmäki.
Lisäksi sadan parhaan osaston listalta löytyvät: Koura, Lievestuore, Alavus, Kaustinen,
Saarijärvi, Palokka, Joutsa-Luhanka-Toivakka, Kokkola, Kurikka, Jyväskylä, Suolahti, Äänekoski – 
HUOM. sadan joukossa 30 Länsi-Suomen piirin osastoa.

  Osasto Uudet  Uudet
    jäsenet jäsenet
    1.8.19  1.10.19 /
      (Tavoite)
 32 Laukaa  19  25 / (22)
 35 Ilmajoki 13  15 / (14)
 37 Haapamäki-
  Pihlajavesi 11  11 / (10)
 39 Alajärvi 10  11 / (10)
 40 Leivonmäki 5  6 / (6)
 43 Lappajärvi 11  11 / (11)
 47 Hankasalmi 17  18 / (18)
 50 Kivijärvi 3  3 / (4)

Jäsenhankinta on kuin voimannosto. Yhteistulos ratkaisee. Suuret kiitokset kaikille osastoille 
ja työntekijöille jäsenhankintatyöstä. Kuva: Tero Hintsa.
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Jäsenmääränsä kasvuun ovat saaneet seuraavat osastot:

Sija  Osasto  Ero   Uusia
      viime  1.10 /
      vuoteen  Tavoite
1  Karstula   +33   47 / 21
2  Soini    +25   30 / 6
3  Laukaa   +19   25 / 22
4  Kuokkala   +14   22 / 14
5  Lehtimäki   +13   16 / 7
6  Viitasaari   +12   18 / 16
7  Kannus   +11   19 / 6
8  Laihia   +7   11 / 9
9  Teuva   +7   9 / 9
10  Alajärvi   +6   11 / 10
11  Ilmajoki   +6   15 / 14
12  Lappajärvi   +6   11 / 11
13  Kaskinen   +5   7 / 5
14  Haapamäki-
  Pihlajavesi   +4   11 / 10
15  Kaustinen   +4   11 / 13
16  Kivijärvi   +3   3 / 3
17  Lievestuore  +3   3 / 4
18  Palokka   +3   10 / 6
19  Saarijärvi   +3   17 / 23
20  Vimpeli   +3   19 / 14
21  Kuortane   +2   2 / 6
22  Hankasalmi  +1   18 / 18

Lisäksi seuraavat osastot ovat saavuttaneet 31.12.2018 tilanteen: Alavus, Joutsa-Lu-
hanka-Toivakka, Jurva, Kortesjärvi, Kurikka, Pietarsaari, Uurainen. Vuoden 2018 jäsenmää-
rästä yhden jäsenen päässä ovat: Evijärvi, Kinnula, Muurame ja kahden jäsenen päässä 
ovat: Kauhava, Leivonmäki, Lohtaja, Multia.
 
Teksti: Sakari Karvo 
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KOULUTUS/TAPAHTUMA                AIKA             PAIKKA

MARRASKUU

vko 45

3.11.

4.11.

8.11.

9.11.

9.11.

12.11.

13.11.

13.11.

16.11.

16.-17.11.

21.11.-24.12.

23.11.

26.-27.11.

30.11.

30.11.-1.12.

30.11.-1.12.

JOULUKUU

3.12.

10.12.

14.-15.12.
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Järjestötiedote Tässä ja Nyt 4/2019 ilmestyy

Etsinnän peruskurssi

Ystävätoiminnan alueilta

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h)

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 1.

Laitosystäväkurssi (3)

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Oma Punainen Risti - https://

vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/4125

Pohjanmaan maakuntatoimikunnan

kokous

Ensiapuryhmien harjoituskurssi

Hyvä joulumieli keräys ja kampanja

Piirin järjestöpäivät

Omaishoitajien hyvinvointipäivät

Piirin hallituksen kokous

RJ-koulutusviikonloppu

Ensiapupäivystyksen peruskurssi, osa 3.

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)

Rinnepäivystys peruskurssi, osa 3.

Kaustinen

Laukaa, Peurunka

Jyväskylä

Jyväskylä

Seinäjoki

Kokkola

Petäjävesi

Ähtäri / Honkiniemi

Seinäjoki

Ähtäri / Honkiniemi

Laukaa, Peurunka

Seinäjoki

Ähtäri / Honkiniemi

Seinäjoki

Vaasa

Kokkola

Jyväskylä


