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Paikalliset osastot kotipesänä
Vuonna 1859 Pohjois-Italiassa eräs Henry Dunant 
halusi auttaa Solferinon taistelun uhreja. Hän jär-
jesti vapaaehtoisia auttamaan taistelukentälle. Näin 
syntyi Punainen Risti. Tässä hetkessä Punaisen Ris-
tin osastot jatkavat Dunantin jalanjäljissä omil-
la paikkakunnillaan tätä auttamista. Punaisen Ristin 
tärkein eteenpäin vievä voima ovat vapaaehtoiset.

Vapaaehtoisten kotipesä Suomessa ovat Punai-
sen Ristin paikalliset osastot. Osastojen tehtäväk-
si on lainsäädännöllä linjattu paikallisen valmiuden 
ylläpito ja avustustoiminnan toteuttaminen. Osas-
toissa tehdään päivittäin paikallista avustustyötä, 
esimerkiksi ystävätoimintaa. Länsi-Suomen pii-
rissä osastot ovat aina olleet valmiit auttamaan 
myös onnettomuuksissa. Osastot auttoivat vuonna 
1974 hollantilaisbussin onnettomuudessa Vehniäl-
lä, 1976 Lapuan Patruunatehtaan räjähdysonnetto-
muudessa, 1979 Virtain vanhainkodin palossa, 1988 
Jyväskylän junaturmassa, 2003 Keltinmäen rivita-
lopalossa, 2003 Halmekadun evakuoinnissa Jyväs-
kylässä, 2004 Konginkankaan bussiturmassa, 2008 

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Kauhajoen kouluampumistragediassa, 2015 laaja-
mittaisessa maahantulossa ja 2020 Palokan ker-
rostalopalossa sekä 2020 koronakriisissä. Tämä 
osastojen vapaaehtoisten auttamishalu herättää sy-
vää kunnioitusta.

Korona on osoittautunut osastoille oikeaksi tais-
telutantereeksi. Osastojen vapaaehtoiset ovat 
auttaneet koronan koteihinsa eristämiä ja olleet lie-
vittämässä yksinäisyyttä. Korona-aikana on syn-
tynyt uusia innovaatioita, kuten verkkotukiryhmiä 
omaishoitajille. Samaan aikaan korona on muo-
dostunut uhkaksi osastojen auttamisvalmiudelle. 
Epidemian pitkittyessä huoli osastojen toiminnan 
jatkuvuudesta kasvaa. Monilla paikkakunnilla osas-
tot ovat koronan vuoksi joutuneet vähentämään 
toimintaansa. Rajoitustoimien ei tulisi johtaa autta-
mistoiminnan pysyvään lopettamiseen.

Kuluvana vuonna suuri osa osastoistamme täyt-
tää 70 vuotta. Piiri tekee kaikkensa tukeakseen tei-
tä vapaaehtoisia jatkamaan osastotoimintaa myös 
seuraaville vuosikymmenille. Punaisen Ristin kan-
sainvälinen mandaatti auttaa, se perustuu suurelta 
osin paikalliseen toimintaan. Ylläpidetään yhdes-
sä valmiutta auttaa. Mikäli teillä on koronan vuoksi 
haasteita toiminnan jatkamisessa, olkaa pikaises-
ti yhteydessä piiriin. Piirissä ensisijaiset osastoja tu-
kevat Jooel Niittynen ja Tave Rautiainen.

Suomen Punaisen Ristin uusi toimintalinjaus seu-
raavalla kolmelle vuodelle hyväksyttiin syyskuussa 
yleiskokouksessa. Linjauksen mukaisesti: Punai-
nen Risti on tehokas avun kanava. Tehokkain ja 
nopein apu äkillisissä tilanteissa löytyy aina ensin 
läheltä. Jokainen vapaaehtoinen ja jokainen osasto 
ovat tärkeitä. Tarvitsemme kaikkia vapaaehtoisia ja 
osastoja koronan aikana sekä sen jälkeen. Punaista 
Ristiä tarvitaan kaikilla paikkakunnilla jatkossakin. 
Säilytetään toivo tulevaisuuteen tämän yhteisen 
taistelun tuoksinassa!

Tero Hintsa
Toiminnanjohtaja

PÄÄKIRJOITUS 26.10.2020
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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: Outi Rantala. Taitto: Grano Seinäjoki.

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta
facebook.com/SPRlansisuomenpiiri/

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

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

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

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

Kirppisten yhteystiedot ja
ajankohtaiset tapahtumat
spr-kirppis.fi/

Kuvia toiminnastamme Instagramissa
instagram.com/sprlansisuomenpiiri/

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

Rikosuhripäivystyksen nettisivut
riku.fi
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Ilo, toivo ja luottamus
Uudessa toimintalinjauksessa korostu vat 
Punaisen Ristin perustehtävät. Mitä linjaus 
tarkoittaa sinun osastossasi?

Punaisen Ristin yleiskokous päätti syyskuun 
alussa, että keskitymme seuraavien kolmen vuo
den ajan auttamisvalmiuden vahvistamiseen, 
yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen ja inhi
millisten arvojen puolustamiseen. 

Tämä päätös kertoo siitä, että olemme yhä vah
vasti perustehtävämme äärellä: tarjoa massa 
vapaa ehtoista apua hädän hetkellä ja puhu
massa niiden ihmisten puolesta, jotka eniten 
tukea tarvitsevat. 

Emme kuitenkaan elä samassa maailmassa kuin 
Punaisen Ristin alkumetreillä. Meitä haastavat 
muutosten nopeus ja ilmastokriisi, joka vaikut
taa sekä globaaleihin katastrofeihin että arki
siin toimintatapoihin. Jotta pystymme toimimaan 
muuttuvassa maailmassa, vahvistamme vapaa
ehtoisten johtamista ja osaamista, kehi tä mme 
digitaalisia toimintatapoja ja tuemme uusien aut
tajien pääsyä joukkoomme.

Toimintalinjaus toteutuu osastossa
Toimintalinjauksen ydinasiat – ilo, toivo ja luot
tamus – välittyvät sekä meillä että maailmalla 
vapaaehtoisten kautta. 

Siksi juuri sinä olet vapaaehtoisena Punaisen 
Ristin työn ytimessä. Vapaaehtoisena annat toi
voa vaikeassa tilanteessa elävälle ihmiselle ja 
vah vistat ihmisten luottamusta toisiinsa. Tärkeää 
on, että saat auttamisesta ja yhdessä tekemi
sestä myös iloa.

Uusi toimintalinjauskausi onkin jokaiselle osas
tolle hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, mitä toi
mia omalla paikkakunnalla tarvitaan seuraavien 
kolmen vuoden ajan, jotta ilo, toivo ja luottamus 
vahvistuvat. Kuka apuamme tarvitsee ja miten 
vastaamme avun tarpeeseen? Miten vapaaehtoi
set voivat ja miten kannustamme uusia ihmisiä 
joukkoomme?

Tärkeimmät päätökset tehdään yhdessä
Punaisen Ristin toimintalinjauksesta päätet
tiin tänä vuonna aivan uudella tavalla. Kokoon
nuimme yleiskokoukseen yhteensä kah delle toista 
alueelliselle kokouspaikalle, joiden välillä oli 
etäyhteys. 

Osallistujat sopeutuivat uuteen tilanteeseen hie
nosti: puheenvuorot pidettiin kameroiden väli
tyksellä, äänestykset hoidettiin kännykällä. 
Vaikka olimme kaukana toisistamme, tekemi
sestä huokui yhteisöllisyys. 

Poikkeukselliset järjestelyt kertovat siitä, että 
pystymme toimimaan yhdessä joustavasti silloin, 
kun uusia ratkaisuja tarvitaan. Valmius on kaik
kien yhteinen asia ja ennen kaikkea asenne. 

Samaa asennetta tarvitaan nyt, kun olemme 
muuttamassa toimintalinjauksen päätöksiä  
todeksi. Toiminnan suunnittelu vaatii nyt monelta 
osastolta tavallista enemmän joustavuutta ja 
kykyä nähdä uusia ratkaisuja. 

Kiitos sinulle, että olet vapaaehtoisena mukana 
etsimässä näitä ratkaisuja ja rakentamassa iloa, 
toivoa ja luottamusta ympärillesi.

 
Kristiina Kumpula  
Pääsihteeri 
Suomen  
Punainen Risti

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 040 664 7779, mari.makinen@punainenristi.fi Kuvat: Suomen Punaisen Ristin  
kuvaarkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Marja Keränen, aineistot@punainenristi.fi 
Piiritiedotteen toimitus:   Taitto:

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osasto materiaalit. 
Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi
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Punaisen Ristin yleiskokous pidettiin 5. syys
kuuta koronatilanteen vuoksi täysin uudella 
tavalla: osallistujat kokoontuivat 12 eri koko
uspaikkakunnalle, joiden välillä oli etäyhteys. 
Kokousta johdettiin Vaasasta käsin.

Yleiskokous valitsi Punaisen Ristin uudeksi 
puheenjohtajaksi työelämäprofessori Elli 
Aaltosen. Järjestön hallituksen uusiksi 
vara puheenjohtajiksi valittiin Ann-Mari 
Audas-Willman Vaasasta, Laura Musta 
Helsingistä ja Harri Virta Kaarinasta.

Hallituksen jäsenet vuosina 2021–2023  
ovat Outi Forsblom Tikkalasta, Harri  
Joki ranta Seinäjoelta, Katja Kuusela 
Espoosta, Marju Pihlajamaa Punka  laitu
melta, Jarno Rasinkangas Oulusta ja 
Ruut Rissanen Tampereelta. Valtuuston 

YLEISKOKOUS 5.9.2020

Yleiskokouksessa valittiin luottamusjohto ja 
hyväksyttiin toimintalinjaus

puheen johtajaksi valittiin Otto Kari 
Helsingistä. 

Uusi toimintalinjaus: Punainen Risti 
tuo iloa, ylläpitää toivoa ja vahvistaa 
luottamusta
Syyskuisessa yleiskokouksessa päätettiin, 
että järjestö keskittyy auttamisvalmiuden 
kehittämiseen, inhimillisten arvojen vahvista
miseen ja yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen 
vuosina 2021–2023. Kokouksessa päätetty 
toimintalinjaus ohjaa Punaisen Ristin vapaa
ehtoisten ja työntekijöiden yhteistä työtä seu
raavien kolmen vuoden ajan.

Tutustu toimintalinjaukseen ja  
henkilö valintoihin RedNetissä > 
Yleiskokous 2020 > Luottamushenkilövalinnat

KIITOS KAIKILLE NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!

Kiitos kaikille, jotka olitte toteutta-
massa Nälkäpäivän turvallisesti ja  
luovasti koronaepidemian keskellä!  
40. Nälkäpäivä-keräys tullaan muista-
maan nenä-suusuojiin pukeutuneista 
lipaskerääjistä ja aiempaa selvästi 
aktiivisemmasta digitaalisesta kerää-
misestä.

Lipaskeräyksen järjestelyissä kiinnitettiin 
koronan vuoksi erityistä huomiota turvalli
suuteen ja hygieniaan. Keräyksen turvalli
suuteen panostaminen näkyi konkreettisesti 
keräyksen kohdanneille suomalaisille ja 
nousi myös positiivisella tavalla esille medi
assa. On tärkeää, että Punainen Risti on 

Nälkäpäivä muistetaan poikkeusoloista

näkyvästi esillä vaikeina aikoina ja näyttää 
mallia turvallisista toimintatavoista epide
mian keskellä.

Lipaskeräyksen tulos tulee jäämään aiempia 
vuosia alhaisemmaksi, tulosarvion ollessa 
670 000 euroa. Tuloksen lasku johtuu luon
nollisesti lipaskerääjien ja keräystapah
tumien vähäisemmästä määrästä. Lisäksi 
ihmisiä liikkui erityisesti kaupungeissa 
vähemmän ja käteisen käyttö on vähenty
nyt koronan vuoksi selvästi. Nälkäpäivä on 
kuitenkin edelleen rakastettu keräys, jolla 
on lämmin paikka monen suomalaisen sydä
messä. Pidetään se yhdessä sellaisena myös 
seuraavat 40 vuotta.
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Punaisen Ristin yleiskokous pidettiin 5. syys
kuuta koronatilanteen vuoksi täysin uudella 
tavalla: osallistujat kokoontuivat 12 eri koko
uspaikkakunnalle, joiden välillä oli etäyhteys. 
Kokousta johdettiin Vaasasta käsin.

Yleiskokous valitsi Punaisen Ristin uudeksi 
puheenjohtajaksi työelämäprofessori Elli 
Aaltosen. Järjestön hallituksen uusiksi 
vara puheenjohtajiksi valittiin Ann-Mari 
Audas-Willman Vaasasta, Laura Musta 
Helsingistä ja Harri Virta Kaarinasta.

Hallituksen jäsenet vuosina 2021–2023  
ovat Outi Forsblom Tikkalasta, Harri  
Joki ranta Seinäjoelta, Katja Kuusela 
Espoosta, Marju Pihlajamaa Punka  laitu
melta, Jarno Rasinkangas Oulusta ja 
Ruut Rissanen Tampereelta. Valtuuston 

YLEISKOKOUS 5.9.2020

Yleiskokouksessa valittiin luottamusjohto ja 
hyväksyttiin toimintalinjaus

puheen johtajaksi valittiin Otto Kari 
Helsingistä. 

Uusi toimintalinjaus: Punainen Risti 
tuo iloa, ylläpitää toivoa ja vahvistaa 
luottamusta
Syyskuisessa yleiskokouksessa päätettiin, 
että järjestö keskittyy auttamisvalmiuden 
kehittämiseen, inhimillisten arvojen vahvista
miseen ja yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen 
vuosina 2021–2023. Kokouksessa päätetty 
toimintalinjaus ohjaa Punaisen Ristin vapaa
ehtoisten ja työntekijöiden yhteistä työtä seu
raavien kolmen vuoden ajan.

Tutustu toimintalinjaukseen ja  
henkilö valintoihin RedNetissä > 
Yleiskokous 2020 > Luottamushenkilövalinnat

KIITOS KAIKILLE NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!

Kiitos kaikille, jotka olitte toteutta-
massa Nälkäpäivän turvallisesti ja  
luovasti koronaepidemian keskellä!  
40. Nälkäpäivä-keräys tullaan muista-
maan nenä-suusuojiin pukeutuneista 
lipaskerääjistä ja aiempaa selvästi 
aktiivisemmasta digitaalisesta kerää-
misestä.

Lipaskeräyksen järjestelyissä kiinnitettiin 
koronan vuoksi erityistä huomiota turvalli
suuteen ja hygieniaan. Keräyksen turvalli
suuteen panostaminen näkyi konkreettisesti 
keräyksen kohdanneille suomalaisille ja 
nousi myös positiivisella tavalla esille medi
assa. On tärkeää, että Punainen Risti on 

Nälkäpäivä muistetaan poikkeusoloista

näkyvästi esillä vaikeina aikoina ja näyttää 
mallia turvallisista toimintatavoista epide
mian keskellä.

Lipaskeräyksen tulos tulee jäämään aiempia 
vuosia alhaisemmaksi, tulosarvion ollessa 
670 000 euroa. Tuloksen lasku johtuu luon
nollisesti lipaskerääjien ja keräystapah
tumien vähäisemmästä määrästä. Lisäksi 
ihmisiä liikkui erityisesti kaupungeissa 
vähemmän ja käteisen käyttö on vähenty
nyt koronan vuoksi selvästi. Nälkäpäivä on 
kuitenkin edelleen rakastettu keräys, jolla 
on lämmin paikka monen suomalaisen sydä
messä. Pidetään se yhdessä sellaisena myös 
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 19.11.-24.12.2020 PUNAISEN RISTIN JOULUKAHVILAT JA VOIMAVARAKAHVILAT

Hyvä Joulumieli -keräyksellä hanki-
taan vähävaraisille lapsiperheille 
ruoka lahjakortteja, joilla voi ostaa 
syömistä joulupöytään. Keräystavoite 
tänä vuonna on 1 050 000 euroa, jolla 
voidaan jakaa 21 000 lahjakorttia. 
Tänä vuonna lahjakortin arvo on 50 
euroa. 

Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti 
yhdessä Ylen Puoli seitsemän ohjelman, 
Yle Radio Suomen ja Radio Vegan kanssa. 
Keräyksen kaupallisina partnereina ovat 
Kruokakaupat, Sryhmä ja Lidl. 

Keräys alkaa torstaina 19.11.2020 ja jatkuu 
jouluaattoon asti. Tämän vuoden keräysta
voite on 1 050 000 euroa.

Kortit hyvissä ajoin perheille
Kortit on tilattu sähköisellä lomakkeella loka
kuussa ja ne toimitetaan MLL:n keskustoi
mistolta tilauslomakkeessa ilmoitettuihin 
osoitteisiin viikoilla 45–46.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit 
yhteistyökumppaneiden eli kunnan sosiaali
toimen, maahanmuuttopalveluiden, neuvo
loiden, seurakuntien diakoniatyön tai muun 
yhteistyökumppanin kautta. Jos osasto tilasi 
kortit itselleen on tärkeää, että kortit toi
mitetaan hyvissä ajoin kumppaneille, jotta 
kortti ei jää matkan tai muiden joulukiireiden 
vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on voimassa 
7.–31.12.2020.  

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli nettisivut:  

www.hyvajoulumieli.fi 

• Facebook: Hyvä Joulumieli keräys 

• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli 

• RedNet (Hyvä Joulumieli) 

• Lisätietoja piiritoimistosta ja  
joulumieli@punainenristi.fi 

 
HUOM.!  
Käykää tarkkaan läpi korttien jakoohjeet.

Jos koronatilanne sallii, Punaisen Ristin jou
lukahvilat tuovat jälleen iloa seuraa kaipaa
ville. Tunnelmasta nauttivat myös kahviloita 
pyörittävät vapaaehtoiset.

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestä
mät joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle 
toivottu valonpilkahdus loputtoman pitkiltä 
tuntuvien joulun juhlapyhien keskellä. 

Joulukahvilat tarjoavat yksin eläjille tai muu
ten jouluna seuraa kaipaaville mukavan 
tilaisuuden viettää aikaa muiden seurassa. 
Vapaaehtoisille joulutunnelman luovat lämpi
mät kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa.

Vapaaehtoiset kehuvat 
joulukahviloiden tunnelmaa
Joulukahviloissa on aiempina vuosina ollut 
järjestäjien mukaan leppoisa meininki. 
Kahvilat ovat olleet sekä järjestäjille että 
vieraille mukava tapa olla yhdessä jouluna. 
Tänä vuonna ystävätoiminnan yhteistyö
kumppani tavarataloketju Tokmanni tukee 
joulukahviloita taloudellisen tuen muodossa.

Saadakseen avustusta osaston tulee 
ilmoittaa kahvilasta ennakkoon ja rapor

Poikkeuksellisena aikana monessa osas
tossa kaivataan palauttavaa ja innostavaa 
vertaistoimintaa. 

Voimavarakahvila kannattaa ottaa osaksi 
jo suunniteltuja toimintaryhmäkohtaisia 
tapaamisia. Kahvila kestää 2–3 tuntia, mutta 
materiaalista voi myös valita vain yhden tai 
kaksi harjoitusta. Kerran järjestettävän kah
vilan ja harjoitusten vetäjäksi sopii henkisen 
tuen vapaaehtoinen, vastuuvapaaehtoinen 
tai aiheesta muuten innostunut. 

Avustusta (300 euroa / osasto) voi 
hakea osastoittain Hyväpäiväavustusten 
kautta. Avustuksia tullaan myöntämään vuo
den 2020 loppuun saakka, mutta kahvilan 
toteutus voi olla kevättalvella 2021.  

Hyvä Joulumieli keräys on  
ajankohtaisempi kuin koskaan

Jouluna ei tarvitse olla yksin

Hae tukea ja pidä osastossa voimavarakahvila

toida tapahtuman jälkeen. Tuki makse
taan kuluja vastaan ja se voi olla enintään 
200 euroa. Kahvilaa kannattaa mainostaa 
mm. paikallisen Tokmannin ilmoitustaululla. 
Ilmoituspohjia löytyy RedNetistä.

– Nyt on hyvä aika kutsua vapaaehtoisia 
mukaan järjestelyihin. Moni heistäkin kai
paa tekemistä pitkiin pyhiin. Myös uusia 
vapaaehtoisia voi löytyä tätä kautta, kannus
taa sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta.

Jos paikallinen koronatilanne on rauhalli
nen, kahviloita voi järjestää, kunhan huomioi 
viranomaisohjeet ja Punaisen Ristin vapaa
ehtoisten Turvallisuus ja hygieniaohjeet. 

Vinkkejä järjestämiseen ja  
ilmoitus pohjat: RedNet > Tieto ja taito > 
Ystävätoiminta > Tapahtumamallit

Koronaohjeet:  
RedNet > Tieto ja taito > Korona 2020

Lisätietoja:  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Tarkemmat ohjeet hakuprosessista sekä 
valmiiksi luotu materiaali voimavarakahvi
lan sekä etä että lähitoteutukseen löytyvät 
RedNetistä: 
 
Korona 2020 > Henkinen tuki ja vapaaehtoi
sena jaksaminen > Voimavarakahvila 

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla 
näkyvyyttä paikkakunnilla 
koronatilanteen salliessa
Kannustamme osastoja ja yhdistyksiä järjes
tämään yhteisen Hyvä Joulumieli tapahtu
man, jos koronatilanne sen sallii. Tapahtuma 
tuo näkyvyyttä ja lipaskeräys varoja. 
Tapahtuman voi järjestää keräysaikana ja 
myös media kannattaa kutsua paikalle. 

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen 
ja materiaalia löytyy RedNetistä (Hyvä 
Joulumieli).

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

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158

Viestinnän asiantuntija  
Mari Mäkinen, p. 040 664 7779

www.hyvajoulumieli.fi

KERÄYS 19.11.-24.12.2020

Soita  0600 16555  (10 € + pvm/mpm)
Lähetä tekstiviesti HJM20 numeroon 16499 (20 €)
Lähetä tekstiviesti HJM30 numeroon 16499 (30 €)
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 19.11.-24.12.2020 PUNAISEN RISTIN JOULUKAHVILAT JA VOIMAVARAKAHVILAT

Hyvä Joulumieli -keräyksellä hanki-
taan vähävaraisille lapsiperheille 
ruoka lahjakortteja, joilla voi ostaa 
syömistä joulupöytään. Keräystavoite 
tänä vuonna on 1 050 000 euroa, jolla 
voidaan jakaa 21 000 lahjakorttia. 
Tänä vuonna lahjakortin arvo on 50 
euroa. 

Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti 
yhdessä Ylen Puoli seitsemän ohjelman, 
Yle Radio Suomen ja Radio Vegan kanssa. 
Keräyksen kaupallisina partnereina ovat 
Kruokakaupat, Sryhmä ja Lidl. 

Keräys alkaa torstaina 19.11.2020 ja jatkuu 
jouluaattoon asti. Tämän vuoden keräysta
voite on 1 050 000 euroa.

Kortit hyvissä ajoin perheille
Kortit on tilattu sähköisellä lomakkeella loka
kuussa ja ne toimitetaan MLL:n keskustoi
mistolta tilauslomakkeessa ilmoitettuihin 
osoitteisiin viikoilla 45–46.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit 
yhteistyökumppaneiden eli kunnan sosiaali
toimen, maahanmuuttopalveluiden, neuvo
loiden, seurakuntien diakoniatyön tai muun 
yhteistyökumppanin kautta. Jos osasto tilasi 
kortit itselleen on tärkeää, että kortit toi
mitetaan hyvissä ajoin kumppaneille, jotta 
kortti ei jää matkan tai muiden joulukiireiden 
vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on voimassa 
7.–31.12.2020.  

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli nettisivut:  

www.hyvajoulumieli.fi 

• Facebook: Hyvä Joulumieli keräys 

• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli 

• RedNet (Hyvä Joulumieli) 

• Lisätietoja piiritoimistosta ja  
joulumieli@punainenristi.fi 

 
HUOM.!  
Käykää tarkkaan läpi korttien jakoohjeet.

Jos koronatilanne sallii, Punaisen Ristin jou
lukahvilat tuovat jälleen iloa seuraa kaipaa
ville. Tunnelmasta nauttivat myös kahviloita 
pyörittävät vapaaehtoiset.

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestä
mät joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle 
toivottu valonpilkahdus loputtoman pitkiltä 
tuntuvien joulun juhlapyhien keskellä. 

Joulukahvilat tarjoavat yksin eläjille tai muu
ten jouluna seuraa kaipaaville mukavan 
tilaisuuden viettää aikaa muiden seurassa. 
Vapaaehtoisille joulutunnelman luovat lämpi
mät kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa.

Vapaaehtoiset kehuvat 
joulukahviloiden tunnelmaa
Joulukahviloissa on aiempina vuosina ollut 
järjestäjien mukaan leppoisa meininki. 
Kahvilat ovat olleet sekä järjestäjille että 
vieraille mukava tapa olla yhdessä jouluna. 
Tänä vuonna ystävätoiminnan yhteistyö
kumppani tavarataloketju Tokmanni tukee 
joulukahviloita taloudellisen tuen muodossa.

Saadakseen avustusta osaston tulee 
ilmoittaa kahvilasta ennakkoon ja rapor

Poikkeuksellisena aikana monessa osas
tossa kaivataan palauttavaa ja innostavaa 
vertaistoimintaa. 

Voimavarakahvila kannattaa ottaa osaksi 
jo suunniteltuja toimintaryhmäkohtaisia 
tapaamisia. Kahvila kestää 2–3 tuntia, mutta 
materiaalista voi myös valita vain yhden tai 
kaksi harjoitusta. Kerran järjestettävän kah
vilan ja harjoitusten vetäjäksi sopii henkisen 
tuen vapaaehtoinen, vastuuvapaaehtoinen 
tai aiheesta muuten innostunut. 

Avustusta (300 euroa / osasto) voi 
hakea osastoittain Hyväpäiväavustusten 
kautta. Avustuksia tullaan myöntämään vuo
den 2020 loppuun saakka, mutta kahvilan 
toteutus voi olla kevättalvella 2021.  

Hyvä Joulumieli keräys on  
ajankohtaisempi kuin koskaan

Jouluna ei tarvitse olla yksin

Hae tukea ja pidä osastossa voimavarakahvila

toida tapahtuman jälkeen. Tuki makse
taan kuluja vastaan ja se voi olla enintään 
200 euroa. Kahvilaa kannattaa mainostaa 
mm. paikallisen Tokmannin ilmoitustaululla. 
Ilmoituspohjia löytyy RedNetistä.

– Nyt on hyvä aika kutsua vapaaehtoisia 
mukaan järjestelyihin. Moni heistäkin kai
paa tekemistä pitkiin pyhiin. Myös uusia 
vapaaehtoisia voi löytyä tätä kautta, kannus
taa sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta.

Jos paikallinen koronatilanne on rauhalli
nen, kahviloita voi järjestää, kunhan huomioi 
viranomaisohjeet ja Punaisen Ristin vapaa
ehtoisten Turvallisuus ja hygieniaohjeet. 

Vinkkejä järjestämiseen ja  
ilmoitus pohjat: RedNet > Tieto ja taito > 
Ystävätoiminta > Tapahtumamallit

Koronaohjeet:  
RedNet > Tieto ja taito > Korona 2020

Lisätietoja:  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Tarkemmat ohjeet hakuprosessista sekä 
valmiiksi luotu materiaali voimavarakahvi
lan sekä etä että lähitoteutukseen löytyvät 
RedNetistä: 
 
Korona 2020 > Henkinen tuki ja vapaaehtoi
sena jaksaminen > Voimavarakahvila 

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla 
näkyvyyttä paikkakunnilla 
koronatilanteen salliessa
Kannustamme osastoja ja yhdistyksiä järjes
tämään yhteisen Hyvä Joulumieli tapahtu
man, jos koronatilanne sen sallii. Tapahtuma 
tuo näkyvyyttä ja lipaskeräys varoja. 
Tapahtuman voi järjestää keräysaikana ja 
myös media kannattaa kutsua paikalle. 

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen 
ja materiaalia löytyy RedNetistä (Hyvä 
Joulumieli).

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

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158

Viestinnän asiantuntija  
Mari Mäkinen, p. 040 664 7779

www.hyvajoulumieli.fi

KERÄYS 19.11.-24.12.2020

Soita  0600 16555  (10 € + pvm/mpm)
Lähetä tekstiviesti HJM20 numeroon 16499 (20 €)
Lähetä tekstiviesti HJM30 numeroon 16499 (30 €)

LAHJOITA

Po
liis

ih
al

lit
uk

se
n 

lu
pa

 n
ro

 P
O

L-
20

15
-1

25
49

/5
.2

.2
01

6,
 P

O
L-

20
16

-1
22

93
/7

.9
.2

01
6 

ja
 P

O
L-

20
20

-4
71

79
.

Ke
rä

ys
ai

ka
 5

.2
.2

01
6-

31
.1

2.
20

20
 k

ok
o 

m
aa

ss
a 

lu
ku

un
 o

tta
m

at
ta

 A
hv

en
an

m
aa

ta
.

Ål
an

ds
 la

nd
sk

ap
sr

eg
er

in
g,

 lu
pa

 n
ro

 Å
LR

 2
01

9/
78

63
/1

5.
10

.2
01

9.
Vä

hä
va

ra
is

te
n 

la
ps

ip
er

he
id

en
 a

ut
ta

m
is

ee
n 

Su
om

es
sa

.

Joon
as B

ran
dt



98 9

• 16.11.2020 Osa 3: Paperittomat –  
ihminen ihmiselle

• 14.12.2020 Osa 4: Rasismi 
koskettaa

Webinaari järjestetään suomeksi ja 
se on suunnattu kotoutumisen tukena 
toimiville vapaaehtoisille ja muille 
aiheesta kiinnostuneille.

VERKKORYHMÄTOIMINTA JA WEBINAARI OMA PUNAINEN RISTISSÄ

Keskustoimisto ja LänsiSuomen piiri pilo
toivat kesällä 2020 yksinäisille suunnattuja 
valta kunnallisia verkkoryhmiä ja kokemusten 
pohjalta on tehty ohjeistukset verkkoryhmä
toimintaan. Pilotteihin osallistui 28 vapaa
ehtoista ja 60 osallistujaa ympäri Suomea. 

Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto 
etsii pääkaupunkiseudulta uusia vapaa -
ehtoisia kiintiöpakolaisten vastaan-
ottoon Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 

Punainen Risti huolehtii Suomeen saapuvien 
kiintiöpakolaisten vastaanotosta lento kentällä 
ja osallistuu siihen liittyviin järjestelyihin. 
Järjestö seuraa Maahanmuuttoviraston  
käynnistämien ja IOM:n toteuttamien matka
järjestelyiden etenemistä, informoi kuntia ja  
HelsinkiVantaa rajavartiostoa saapuvista 
pako laisista sekä varmistaa, että lento
kentällä on käytettävissä riittävät tulkki ja 
vastaanottoresurssit.

Lentokentällä tapahtuvassa vastaanotossa 
Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on merkit
tävä rooli. Vapaaehtoiset avustavat pako
laisia lentokenttämuodollisuuksien aikana 
(rekisteröinti), järjestävät ruokailun tar
peen vaatiessa ja saattavat pakolaiset jatko
yhteyksille. Vapaaehtoiset ovat tulijoille 
ensimmäinen kosketus suomalaiseen yhteis
kuntaan. Lentokenttävapaaehtoiset tekevät 
uuteen kotimaahan saapumisen inhimilliseksi 
ja ihmisarvoiseksi, mikä on hyvä ensi askel 
kotoutumiselle. Lentokenttävapaaehtoiset 
ovat kokeneet työn antoisaksi ja 
merkittäväksi.

Kiintiöpakolaiset tulevat usein perhekunnit
tain ja perheissä on usein eriikäisiä jäseniä 
sylivauvoista isovanhempiin. Kiintiöpakolaisia 
tulee pääsääntöisesti isommissa ryhmis sä, 
jolloin vastassa on useampi kuin yksi 
vapaaehtoinen.

Webinaarisarjassa ”Ihmisiä ja perheitä 
– meillä ja maailmalla” sarja pureutuu 
loppuvuoden aikana teemoihin, jotka liit
tyvät läheisesti Punaisen Ristin toimintaan. 
Ilmoittautuminen avautuu Oma Punaisessa 
Ristissä lähellä webinaarin päivämäärää. 
Kannattaa siis käydä Omassa katsomassa 
lisätietoja ja tulevia tapahtumia. 

Marraskuun puolivälissä puhutaan paperit
tomuudesta ja joulukuussa syvennytään sii
hen, miksi rasisminvastainen toiminta on 
tärkeää. 

Näin järjestät yksinäiselle suunnattuja 
verkkoryhmiä

Wanted: Lentokenttävapaaehtoisia  
HelsinkiVantaalle

Tule seuraamaan mielenkiintoista 
webinaarisarjaa – merkitse kalenteriin

Mitä hyvää sinä voisit tehdä 1.12?

VINKKAA YSTÄVILLESI TAI TULE ITSE MUKAAN

Ketä etsimme? 
Etsimme joustavia ja myös viikolla päiväs
aikaan mukaan ehtiviä henkilöitä. Työskentely 
tapahtuu usein arkipäivänä ja saattaa kestää  
usean tunnin ajan. Vapaaehtoistyö vaatii 
aikataulullista joustavuutta, sillä lennot saat
tavat olla useita tunteja myöhässä ja henkilöt 
voivat esimerkiksi myöhästyä jatkolennoilta. 
Lentokentällä tapahtuva vapaaehtoistyö sopii 
hyvin esimerkiksi eläkeläisille ja opiskeli
joille, joilla on opintojensa puolesta joustava 
aikataulu.

Ensiapu, henkisen tuen osaaminen ja eri kie
lien taitaminen ovat tehtävässä hyödyllisiä. 
Vapaaehtoistehtävästä suoriutuminen edellyt
tää vähintään tyydyttävää suomen kielen tai
toa, sillä kommunikoinnissa on mukana tulkit, 
jotka puhuvat suomea ja tulkattavaa kieltä.

Haemme lisää vapaaehtoista, jotka ovat val
miita sitoutumaan tehtävään mielellään kah
deksi vuodeksi. Lentokentälle tarvittava 
kulku lupa on voimassa viisi vuotta, joten 
toivomme, että vapaaehtoinen olisi käy
tettävissä myös pidemmän aikaa. Vapaa
ehtois työstä korvataan matkat lentokentälle 
halvimman kulkuneuvon mukaan sekä tarjo
taan ruokailumahdollisuus kentällä. Koulu
tamme henkilöt tehtävään. 

Jos kiinnostuit tehtävästä, laita viesti osoit
teeseen refugees@redcross.fi. Kerro 
itsestäsi ja miksi kiintiöpakolaisten vastaan
otto kiinnostaa sinua. Lisäkysymykset 
vapaaehtoistehtävästä voi laittaa samaan 
osoitteeseen.

Ryhmiä perustettiin yhteensä neljä: alle 
18vuotiaille, 1829vuotiaille, työ ikäisille 
ja yli 70 vuotiaille. Kesän kokemukset ovat 
kannustavia: mukaan lähdettiin innos
tuneesti ja vapaaehtoisista tehtävä oli mie
lekäs. Haasteena puolestaan koettiin se, 
kuinka pitää osallistujat aktiivisina. 

RedNetiin on koottu ohjeita ja vinkkejä 
ryhmä toiminnan järjestämiseksi verkossa. 
Apua saa teknisten alustojen eli Discordin ja 
Microsoft Teamsin käyttöön sekä sisältöjen 
suunnitteluun. Sivuilta löytyy myös materi
aalia mm. ryhmien mainostamiseen sosiaali
sessa mediassa. 

Verkkoryhmätoiminnan ohjeet:  
RedNet > SPR Ystävätoiminta  
> Ystävät verkkoryhmissä

Lisätietoja:  
Hankekoordinaattori  
Anja Saksola,  
LänsiSuomen piiri, p. 040 702 9706 

Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Varpu Salmenrinne, p. 040 352 0772
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Punainen Risti on mukana #TekojenTiistai
kampanjassa 1.12. Päivä kannustaa ihmisiä  
hyviin tekoihin ja toimintaan. Sinutkin on 
haastettu  tule mukaan! Teot voivat olla 
kiittämistä, lupauksia, pieniä tekoja, suuria 
kampanjoita, lahjoittamista, vapaaehtois
työtä tai vaikkapa tavaran lahjoittamista. 
TekojenTiistai on osa kansainvälistä 
#GivingTuesdaykampanjaa. Lue lisää: 
www.tekojentiistai.org.
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• 16.11.2020 Osa 3: Paperittomat –  
ihminen ihmiselle

• 14.12.2020 Osa 4: Rasismi 
koskettaa

Webinaari järjestetään suomeksi ja 
se on suunnattu kotoutumisen tukena 
toimiville vapaaehtoisille ja muille 
aiheesta kiinnostuneille.

VERKKORYHMÄTOIMINTA JA WEBINAARI OMA PUNAINEN RISTISSÄ

Keskustoimisto ja LänsiSuomen piiri pilo
toivat kesällä 2020 yksinäisille suunnattuja 
valta kunnallisia verkkoryhmiä ja kokemusten 
pohjalta on tehty ohjeistukset verkkoryhmä
toimintaan. Pilotteihin osallistui 28 vapaa
ehtoista ja 60 osallistujaa ympäri Suomea. 

Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto 
etsii pääkaupunkiseudulta uusia vapaa -
ehtoisia kiintiöpakolaisten vastaan-
ottoon Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 

Punainen Risti huolehtii Suomeen saapuvien 
kiintiöpakolaisten vastaanotosta lento kentällä 
ja osallistuu siihen liittyviin järjestelyihin. 
Järjestö seuraa Maahanmuuttoviraston  
käynnistämien ja IOM:n toteuttamien matka
järjestelyiden etenemistä, informoi kuntia ja  
HelsinkiVantaa rajavartiostoa saapuvista 
pako laisista sekä varmistaa, että lento
kentällä on käytettävissä riittävät tulkki ja 
vastaanottoresurssit.

Lentokentällä tapahtuvassa vastaanotossa 
Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on merkit
tävä rooli. Vapaaehtoiset avustavat pako
laisia lentokenttämuodollisuuksien aikana 
(rekisteröinti), järjestävät ruokailun tar
peen vaatiessa ja saattavat pakolaiset jatko
yhteyksille. Vapaaehtoiset ovat tulijoille 
ensimmäinen kosketus suomalaiseen yhteis
kuntaan. Lentokenttävapaaehtoiset tekevät 
uuteen kotimaahan saapumisen inhimilliseksi 
ja ihmisarvoiseksi, mikä on hyvä ensi askel 
kotoutumiselle. Lentokenttävapaaehtoiset 
ovat kokeneet työn antoisaksi ja 
merkittäväksi.

Kiintiöpakolaiset tulevat usein perhekunnit
tain ja perheissä on usein eriikäisiä jäseniä 
sylivauvoista isovanhempiin. Kiintiöpakolaisia 
tulee pääsääntöisesti isommissa ryhmis sä, 
jolloin vastassa on useampi kuin yksi 
vapaaehtoinen.

Webinaarisarjassa ”Ihmisiä ja perheitä 
– meillä ja maailmalla” sarja pureutuu 
loppuvuoden aikana teemoihin, jotka liit
tyvät läheisesti Punaisen Ristin toimintaan. 
Ilmoittautuminen avautuu Oma Punaisessa 
Ristissä lähellä webinaarin päivämäärää. 
Kannattaa siis käydä Omassa katsomassa 
lisätietoja ja tulevia tapahtumia. 

Marraskuun puolivälissä puhutaan paperit
tomuudesta ja joulukuussa syvennytään sii
hen, miksi rasisminvastainen toiminta on 
tärkeää. 

Näin järjestät yksinäiselle suunnattuja 
verkkoryhmiä

Wanted: Lentokenttävapaaehtoisia  
HelsinkiVantaalle

Tule seuraamaan mielenkiintoista 
webinaarisarjaa – merkitse kalenteriin

Mitä hyvää sinä voisit tehdä 1.12?

VINKKAA YSTÄVILLESI TAI TULE ITSE MUKAAN

Ketä etsimme? 
Etsimme joustavia ja myös viikolla päiväs
aikaan mukaan ehtiviä henkilöitä. Työskentely 
tapahtuu usein arkipäivänä ja saattaa kestää  
usean tunnin ajan. Vapaaehtoistyö vaatii 
aikataulullista joustavuutta, sillä lennot saat
tavat olla useita tunteja myöhässä ja henkilöt 
voivat esimerkiksi myöhästyä jatkolennoilta. 
Lentokentällä tapahtuva vapaaehtoistyö sopii 
hyvin esimerkiksi eläkeläisille ja opiskeli
joille, joilla on opintojensa puolesta joustava 
aikataulu.

Ensiapu, henkisen tuen osaaminen ja eri kie
lien taitaminen ovat tehtävässä hyödyllisiä. 
Vapaaehtoistehtävästä suoriutuminen edellyt
tää vähintään tyydyttävää suomen kielen tai
toa, sillä kommunikoinnissa on mukana tulkit, 
jotka puhuvat suomea ja tulkattavaa kieltä.

Haemme lisää vapaaehtoista, jotka ovat val
miita sitoutumaan tehtävään mielellään kah
deksi vuodeksi. Lentokentälle tarvittava 
kulku lupa on voimassa viisi vuotta, joten 
toivomme, että vapaaehtoinen olisi käy
tettävissä myös pidemmän aikaa. Vapaa
ehtois työstä korvataan matkat lentokentälle 
halvimman kulkuneuvon mukaan sekä tarjo
taan ruokailumahdollisuus kentällä. Koulu
tamme henkilöt tehtävään. 

Jos kiinnostuit tehtävästä, laita viesti osoit
teeseen refugees@redcross.fi. Kerro 
itsestäsi ja miksi kiintiöpakolaisten vastaan
otto kiinnostaa sinua. Lisäkysymykset 
vapaaehtoistehtävästä voi laittaa samaan 
osoitteeseen.

Ryhmiä perustettiin yhteensä neljä: alle 
18vuotiaille, 1829vuotiaille, työ ikäisille 
ja yli 70 vuotiaille. Kesän kokemukset ovat 
kannustavia: mukaan lähdettiin innos
tuneesti ja vapaaehtoisista tehtävä oli mie
lekäs. Haasteena puolestaan koettiin se, 
kuinka pitää osallistujat aktiivisina. 

RedNetiin on koottu ohjeita ja vinkkejä 
ryhmä toiminnan järjestämiseksi verkossa. 
Apua saa teknisten alustojen eli Discordin ja 
Microsoft Teamsin käyttöön sekä sisältöjen 
suunnitteluun. Sivuilta löytyy myös materi
aalia mm. ryhmien mainostamiseen sosiaali
sessa mediassa. 

Verkkoryhmätoiminnan ohjeet:  
RedNet > SPR Ystävätoiminta  
> Ystävät verkkoryhmissä

Lisätietoja:  
Hankekoordinaattori  
Anja Saksola,  
LänsiSuomen piiri, p. 040 702 9706 

Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Varpu Salmenrinne, p. 040 352 0772
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Punainen Risti on mukana #TekojenTiistai
kampanjassa 1.12. Päivä kannustaa ihmisiä  
hyviin tekoihin ja toimintaan. Sinutkin on 
haastettu  tule mukaan! Teot voivat olla 
kiittämistä, lupauksia, pieniä tekoja, suuria 
kampanjoita, lahjoittamista, vapaaehtois
työtä tai vaikkapa tavaran lahjoittamista. 
TekojenTiistai on osa kansainvälistä 
#GivingTuesdaykampanjaa. Lue lisää: 
www.tekojentiistai.org.
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Ystävänpäivänä meillä on jälleen 
ainutlaatuinen tilaisuus yhdistää  
voimamme ja nostaa esiin ratkaisuja 
vakavaan yhteiskunnalliseen  
ongelmaan: yksinäisyyteen. 

Ystävänpäivän kampanjan myötä keskuste
lemme yksinäisyyden kokemuksista ja vai
kutuksista, kannustamme ihmisiä näkemään 
ihmiset ympärillään sekä kutsumme kaikkia 
mukaan Punaisen Ristin toimintaan.

Loppukiri viestintään 
Kampanja toteutetaan viime vuonna uusi
tuilla kampanjamateriaaleilla. Materiaaleja 
voi tilata Punaisen Ristin verkkokaupasta,  
ja niitä kannattaa hyödyntää monipuolisesti 
erilaisissa tapahtumissa.

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

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voivat 
osallistua kaikki eli myös osastot, joilla ei ole 
ystävätoimintaa. Verkkoystävän voi saada 
paikasta riippumatta, joten toiminnasta kan
nattaa kertoa kaikkialla. Someviestinnässä 
auttavat keskustoimiston tuottamat valmiit 
materiaalit.

Tapahtumissa esitellään ystävä toimintaa 
ja houkutellaan mukaan uusia ystäviä 
Viime vuosina suosittuja ovat olleet Ystävän
päiväkahvilat ja Tutustu tuntemattomaan
tapahtumat. Koronatilanne voi rajoittaa 
tapahtumien järjestämistä, mutta valmiste
lemme parhaillaan vaihtoehtoisia toteutuk
sia. Keskustoimisto tukee erilaisia malleja 
150 eurolla.

Uudet heti mukaan toimintaan 
Vuonna 2020 saimme kampanjan myötä yli 
3 000 uutta yksinäisyyden lievittämisestä ja 
Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostunutta 
jättämään meille yhteystietonsa. Siksi tie
don ja kurssien tarjoaminen on erityisen tär
keää heti ystävänpäivän jälkeen. Kursseja 
voi markkinoida ystävänpäivätapahtumissa. 
Koronan myötä ystävätoiminnassa on pidetty 
paljon etäkursseja, joille voi osallistua mistä
päin tahansa. Verkkoystävätoimintaan pää
see mukaan vaikka omassa osastossa ei 
olisikaan ystävätoimintaa. 

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  
Senni Puustinen, p. 040 589 3414

YSTÄVÄNPÄIVÄ – EI JÄTETÄ KETÄÄN YKSIN LÄHTÖLASKENTA JOULUUN VOI ALKAA  

Punaisen Ristin joulukalenteri on 
perinteinen osa joulun odotusta. Tämän 
vuoden kalentereissa näkyy Raimo 
Partasen ja Martta Wendelinin kuvitus. 
Kalentereita on lähetetty noin 100 000 
kotiin. Kalenterin suositus hinta on 12 € ja 
sen voi voi ostaa myös verkkokaupasta 
punaisenristinkauppa.fi tai  
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
myynti@punainenristi.fi.

Lahjavinkki: Punaisen Ristin  
Vaikuttava lahja
Ostamalla Vaikuttavan lahjan annat 
konkreettista apua vaikeassa tilanteessa 
olevalle. Lahjalla viestit välittämisestä ja 
halustasi auttaa. Suosituimmat Vaikuttavat 
lahjamme ovat Puhdasta vettä lapselle 
vuodeksi (15 €) ja Ystävä yksinäiselle (25 €).  
Verkkokaupasta löytyy lisää Vaikuttavia 
lahjoja ja myös joulukortit, joilla ilahdutat 
sukulaisia, ystäviä ja naapureita.

Lisätietoja: Punaisen Ristin myyntipalvelu, 
p. 020 701 2211

Kalenteri tuo joulun odotuksenMiltä näyttää ystävänpäivä vuonna 2021?
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PIIRIHALLITUS

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Piirihallitus esittäytyy
Länsi-Suomen piirin vuosikokous järjestettiin Jyväskylässä ja Seinäjoella sekä Teamsin väli-
tyksellä 15. elokuuta. Kokouksessa oli paikalla 16 osastoa ja 43 äänivaltaista edustajaa. Vaali-
toimikunnan esityksen mukaisesti vuosikokous päätti piirin hallituksen jäsenten lukumääräksi 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 12 jäsentä. Piirin hallituksen puheenjohtajana jat-
kaa Alpo Tanskanen Jyväskylän osastosta ja varapuheenjohtajana Hannu Kuokkanen 
Vaasan suomalaisesta osastosta. Hallitus sai kuusi uutta jäsentä.

Piirihallituksen jäsenille esitettiin viisi kysymystä. Jäsenillä on kaikille Punaisen Ristin toimin-
nassa mukana oleville myös kannustavia viestejä. Viestien sanoma tiivistettynä voisi olla: 

Punaista Ristiä tarvitaan, nyt ja tulevaisuudessa. Vapaaehtoisten toiminta jokaisessa osastos-
sa on arvokasta ja tästä selvitään -yhdessä. 

1. Kuka olet ja kuvaile itseäsi kolmella sanalla.
2. Kerro hieman omasta kotiosastostasi.
3. Mitä asiaa haluaisit edistää piirihallituksen jäsenenä?
4. Minkälaisena näet piirimme tulevaisuuden?
5. Mikä on tsemppiviestisi Tässä ja Nyt -lehden lukijoille korona-aikana?

1. Alpo Tanskanen – humaani, määrätietoi-
nen puurtaja, maailman kansalainen.

2. Jyväskylän osasto on 
aktiivinen monipuolinen 
toimija, jolla on pitkän 
linjan kokemus kaikis-
ta Punaisen Ristin toi-
mintamuodoista. Todella 
ammattimainen osaaja 
suurissakin pelastusope-
raatioissa, kuten Palokan 
senioritalon palossa. Esi-
merkillinen ensiapuryhmätoiminta ja ikäih-
misten palvelut ja ystävätoiminta.

3. Vapaaehtoistoiminnan ja vapaaehtois-
ten jaksamisen edistäminen. Osastojen 
aktivoiminen ja jäsenyyden merkityksen ko-
rostaminen sekä jäsenhankinta. Järjestön 
toimintaedellytysten kehittäminen sekä piirin 
ja osaston talouden perusedellytysten vah-
vistaminen.

4. Haastavista lähtökohdista huolimatta pii-
ri on puurtanut menestyksellä eteenpäin toi-
minnallisesti ja taloudellisesti – olemme 
yhteistyössä viranomaisten ja muiden toi-
mijoiden kanssa luoneet hyvät edellytykset 
omalle toiminnallemme. Osastojen aktiivi-
suus on avainasemassa. Rakentavalla ja tu-
levaisuuteen tähtäävällä yhteistyöllä olemme 
menestyvä piiri myös tulevaisuudessa. Meil-

lä on erinomaisen osaava ja määrätietoinen 
henkilökunta ja Punaisen Ristin periaatteisiin 
nojaava ammattitaitoinen vapaaehtoisten 
joukko, josta voimme kaikki olla ylpeitä.

5. Punaista Ristiä tarvittiin eilen, Punais-
ta Ristiä tarvitaan tänään ja huomenna. Tule 
mukaan – sinua tarvitaan – Kiitos!

1. Hannu Kuokkanen, 
piirin hallituksen vara-
puheenjohtaja ja SPR:n 
valtuuston vastavalit-
tu jäsen. Olen eläkkeelle 
neljä vuotta sitten siirty-
nyt lakimies. Ilonani mi-
nulla tällä hetkellä on 
kuusi lastenlasta, joiden 
parissa toimimisesta eri-
tyisesti nautin. Olen sitoutunut, keskusteleva 
ja energinen.

2. Vaasan suomalaisessa osastossa on noin 
560 jäsentä, kymmenkunta erinomais-
ta ryhmää, sitoutuneita pitkään toimineita 
vapaaehtoisia ja omat toimitilat Vaasan kes-
kustassa. Osastosta kirjoitetaan parasta ai-
kaa historiateosta 70-vuotisesta toiminnasta, 
kun osastomme täyttää ensi vuoden alussa 
70 vuotta.
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3. Haluan edistää omalla toiminnallani vuo-
rovaikutusta piirin johdon ja työntekijöiden 
kanssa, piirin talouden jatkuvaa tasapainot-
tamista ja luoda edellytyksiä piirin ohjelma-
työn tekijöille, jotta vapaaehtoisia piirin koko 
alueella voidaan oikealla tavalla tukea ja 
kouluttaa.

4. Piirin tulevaisuuteen voi suhtautua myön-
teisesti, koska perusasiat toiminnassa ja ta-
loudessa ovat kunnossa. Monet asiat ovat 
piirin toimintaympäristössä kuitenkin muu-
tosten kohteena ja aiheuttavat huolta. 
Koronavirus on estänyt esimerkiksi ystävä-
toiminnan parissa työskentelevien kohtaa-
miset, järjestö- ja ensiapukoulutuksessa on 
ollut keskeytyksiä ja STEA:n tuki järjestöl-
lemme tulevaisuudessa tulee todennäköisesti 
pienenemään. Kirppisten toiminnassa ja kas-
vussa on suuria mahdollisuuksia kestävän 
kehityksen ja tavaroiden kierrätyksen lisään-
tyessä. Piirin ylläpitämä vastaanottokeskus 
Jyväskylän Salmirannassa toivottavasti säi-
lyy.

5. Vaasassa syyskuun 5. päivänä 2020 pide-
tyn yleiskokouksen toimintalinjauksena vuo-
sille 2021-2023 olivat: ”Punainen Risti tuo 
iloa, ylläpitää toivoa ja vahvistaa luottamus-
ta”. Tämä linjaus on oivallinen tsemppiviesti 
meille kaikille vapaaehtoisille!

1. Kristiina Brisk-Mosander, 40-vuotias
Vaasan suomalaisen osas-
ton puheenjohtaja ja 
osastoaktiivi. Siviilielä-
mässä olen 8-vuotiaan 
pojan äiti ja ikuinen opis-
kelija. Koulutukseltani 
olen sosionomi (yamk) se-
kä ammatillinen opettaja. 
Palkkani saan nuoriso-
työnohjaajan työstä seu-
rakunnassa. Osastossa toimimistani kuvaa 
kolme sanaa: joka paikan höylä.

2. Vaasan suomalainen osasto on suu-
ri ja vireä monimuotoisen toiminnan osas-
to. Juhlimme 70-vuotisjuhliamme vuonna 
2021 tavalla tai toisella. Meillä on sitoutunei-
ta vapaaehtoisia sekä lukuisia toimintaryh-
miä vankilavierailijoista terveyspisteeseen ja 
Kultaisen iän kerhosta ensiapu- ja valmius-
toimintaan. Olemme siitä onnellisessa ase-

massa, että olemme voineet palkata kaksi 
työntekijää pyörittämään osaston arkea ja 
tukemaan vapaaehtoisia tehtävissään. Suuri 
haaste meilläkin on jäsenhankinta ja erityi-
sesti nuorten saaminen mukaan toimintaan.

3. Olin hyvin iloinen yleiskokouksen hyväk-
symästä uudesta toimintalinjauksesta vuosil-
le 2021-23. Siellä tuotiin mielestäni tärkeitä 
asioita koko järjestön ja tietysti piirimme 
painopisteiksi. Näistä poimin minulle viisi 
tärkeintä:
 
+ Jäsenhankinta, sitä ei liene edes tarvetta 
perustella.

+ Uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittä-
minen vapaaehtoistoimintaan niin, että va-  
paaehtoistoiminta erityisesti Punaisessa Ris-
tissä koetaan houkuttelevaksi ja toimintaan 
on helppo tulla mukaan ja siellä myös pysy-
tään.

+ Mielestäni nuorten vaikutusmahdollisuuk-
sia tulee lisätä järjestön kaikilla tasoilla. Kun  
nuorille avaa mahdollisuuksia vaikuttaa toi-
mintaan, antaa vastuuta ja tukea sopivas-  
sa suhteessa, saa parhaassa tapauksessa si-
toutuneen ja pitkäaikaisen vapaaehtoisen.   
Olen siitä itse elävä esimerkki. Omassa kas-
vattajaosastossani (Tuusulan osasto) ja pii-
rissä (Hup) tämä nähtiin tärkeänä, ja siinä 
on suuri syy siihen, että matkani jatkuu   
yhdessä SPR:n kanssa jo 26 vuotta.

+ Valmiustoiminnan elinvoimaisuus eri puo-
lilla piiriä on elintärkeää. Sen säilyttäminen 
ja kehittäminen ovat Punaisen Ristin perus-
tehtäviä ja tärkeimpiä prioriteetteja myös tu- 
levaisuudessa.

+ Piirin työntekijöiden tukeminen ja heidän 
kanssaan vuoropuhelun käyminen on myös  
tärkeä piirihallituksen tehtävä.

4. Meillä on hieno ja elinvoimainen piiri, jos-
sa on paljon osaamista ja erilaisia vahvuuk-
sia osastoissa. Toinen toistamme tukien ja 
toisiltamme oppien on mahdollista kehit-
tää toimintaamme, verkostoitua, ja hank-
kia uusia jäseniä. Meillä on sitoutuneita 
vapaaehtoisia, osaavaa ja ammattitaitoista 
piiritoimistojen henkilökuntaa ja paljon mah-
dollisuuksia. Eteenpäin meneminen, jäsen-
hankinta ja kehittyminen vaatii kovaa työtä, 
mutta yhdessä se on mahdollista.
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5. Korona on vaikuttanut meidän jokaisen 
arkeen tavalla tai toisella. Se on voinut vie-
dä voimavaroja, aiheuttaa lisää työtä ja va-
paaehtoistehtäviä tai vaihtoehtoisesti sulkea 
kotiin ja kaventaa elämän piiriä ja sosiaalisia 
kontakteja. Me Punaisen Ristin ihmiset olem-
me kovia kantamaan huolta muista ihmi-
sistä. Joskus jopa siinä mittakaavassa, että 
unohdamme huolehtia itsestämme. Muis-
tuttaisinkin siitä, että muistakaa pitää huol-
ta itsestänne. Tehkää jotain sellaista itselle 
mieluista, joka saa ajatukset muualle ja mie-
len levolliseksi.

Olen kova yhteistyöstä puhuja ja kannatta-
ja. Yksi suosikkilausahduksia on sitaatti Ro-
nald Reaganilta: ”We can’t help everyone, 
but everyone can help someone.” Kun yhdis-
tämme voimamme ja jokainen tekee jotain 
pientä, niin huomaamme, että paljon on tul-
lut tehdyksi. Yhdessä olemme enemmän, ja 
yhdessä tästäkin selvitään.

1. Taina Hämäläinen 
Karstulasta. Olen reipas ja 
yhteistyökykyinen ”touhun 
ihminen”. Perheeseeni kuu-
luvat puoliso, kaksi nuorta 
sekä koira. Olen kiinnos-
tunut ihmisistä ja haluan 
työskennellä heitä auttaak-
seni. Koulutukseltani olen 
sairaanhoitaja ja opiskel-
lut myöhemmin lisää mm. 
sote-alan johtamista ja kehittämistä. Työs-
kentelen ikäihmisten parissa palveluohjaaja-
na. Piirin hallituksen jäsenenä olen nyt toista 
kautta.

2. Karstulan osastossa on mielestäni pienen 
kunnan asukasmäärään (reilut 3900 asukas-
ta) nähden aika hyvin jäseniä (lähes 250). 
Viime vuosi oli jäsenhankinnan osalta osas-
tomme huippuvuosi – 50 uutta jäsentä! 
Olimme eniten uusia jäseniä hankkinut osas-
to Länsi-Suomen piirissä. Karstulan osasto 
saavuttaa tänä vuonna 70 vuoden merkki-
paalun. Osasto on perinteikäs ja nähdäkseni 
myös arvostettu järjestötoimija kunnassam-
me. Ystävätoiminta on tällä hetkellä meidän 
osastomme vahvin lenkki.

3. Haluan tuoda esille pienten osastojen ään-
tä. Jaksamisen huomioinnin ja turvaamisen 
– niin osastojen vapaaehtoisten kuin piirin 

työntekijöiden – näen tärkeänä. Osastojen 
toiminta pitäisi pystyä säilyttämään oman 
näköisenä, paikalliset tarpeet ja resurssit 
huomioivana. Näkisin tämän vahvistavan Pu-
naisen Ristin asemaa kansalaisjärjestönä.

Näen tärkeäksi edelleen kehittää osastojen 
toimintaa ja tapoja vapaaehtoisten osallistu-
miseen. Jonkinlainen järjestöaktiivisuuteen 
ja toimintaan herättely niin meidän piirin, 
kuin koko järjestön jäsenten osalta on tärke-
ää, koska teot syntyvät aina paikallisesti ei-
vätkä vain valtakunnallisesti järjestötasolla 
kampanjoiden. Vapaaehtoistyön tarjoamas-
ta osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuk-
sesta on kerrottava ilosanomaa eteenpäin, 
koska näille on todella tarvetta yhteiskun-
nassamme.

4. Länsi-Suomen piiri voi mielestäni kat-
soa tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Pii-
rin työntekijät ovat erittäin motivoituneita ja 
päteviä tehtäviinsä. Innostus ja yhdessä te-
kemisen meininki välittyy osastoihin, mikä 
on hieno asia. Piirissä on uskallettu reagoi-
da toimintaympäristön muutoksiin ja näin 
tulee toimia myös jatkossa. Vapaaehtois-
ten toiminnan kannustamiseen ja kehittä-
miseen etsitään uusia tapoja. Osastot piirin 
alueella ovat erilaisia, mikä heijastuu myös 
niiden toimintaan. Väestö ikääntyy ja se nä-
kyy myös osastoissa. Pienten osastojen vä-
listä yhteistyötä on kehitettävä edelleen ja 
siinä piirin työntekijöiden vahva tuki on mer-
kityksellistä. Toivon siis aktiivista yhteyden-
pitoa osastoihin.

5. Uuden toimintalinjauksen ajatuksin Punai-
nen Risti tuo iloa, ylläpitää toivoa ja vahvis-
taa luottamusta - yhdessä tästäkin selvitään! 
Toivon ylläpidon näen tärkeimmäksi asiaksi 
korona-aikana. 

1. Marko Järvenoja Toholammilta. Perhee-
seeni kuuluvat vaimo ja 
18-, 16-, ja 13- vuotiaat 
lapset. Toimin kotiosasto-
ni puheenjohtajana sekä 
ensiapuryhmänjohtajana. 
Viime kesän yleiskokouk-
sessa minut valittiin vara-
jäseneksi Punaisen Ristin 
valtuustoon. Kolme sanaa, 
joilla kuvaan itseäni: Em-
paattinen, sosiaalinen ja aktiivinen.
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2. Toholammin osasto toimii Toholammin ja 
Lestijärven kuntien alueella. Osaston alueella 
on asukkaita noin 4000. Teemme tiivistä yh-
teistyötä Kannuksen osaston kanssa, meillä 
on mm. yhteinen ensiapuryhmä sekä tuem-
me toisiamme kotimaan avun tehtävissä.

3. Haluan turvata Punaisen Ristin avunket-
jun toimintakykyä koko piirin alueella. Erityi-
sesti pienten osastojen toimintaedellytyksiä 
on varmistettava ja tuettava. Osastoissa toi-
mivien vapaaehtoisten ja piirin työntekijöi-
den jaksaminen on myös varmistettava, vain 
siten voimme olla varmoja siitä, että kun 
meitä tarvitaan, kykenemme auttamaan. 
Osastoille on myös jatkossa oltava tukea toi-
minnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 
Osastojen alueellista yhteistyötä on kehitet-
tävä, erityisesti osastojen hallitusten välistä 
vuoropuhelua lisättävä.

4. Piirin tulevaisuuden näen positiivisena ja 
täynnä mahdollisuuksia. Toki aina voidaan 
nähdä asiat negatiivisesti, jolloin tulevaisuu-
dessa on uhkakuvia, mutta jos ja kun enna-
koimme sekä olemme valmiita muuttumaan 
yhteiskunnan ja maailman muutosten mu-
kana, meillä on hyvät edellytykset valoisaan 
tulevaisuuteen. Tämän voisi tiivistää ajatuk-
seen, että jokaisessa hetkessä on mahdolli-
suus, itse päätämme kuinka sen käytämme. 
Eli piirin tulevaisuus on sellainen kuin me it-
se sen visioimme. Vision toteutuminen on 
kiinni siitä, kuinka me siihen sitoudumme. 
Haasteena on etenkin pienemmissä osas-
toissa uusien jäsenten saaminen mukaan 
toimintaan ja osaston hallintoon. Sekin on 
ratkaistavissa, jos meillä on avoin mieli uu-
sille ajatuksille ja toimintatavoille. Osastojen 
alueellista yhteistyötä on kehitettävä, erityi-
sesti osastojen hallitusten välistä vuoropu-
helua lisättävä. Rakentavalla yhteistyöllä ja 
avoimuudella turvataan loistava tulevaisuus 
sekä Länsi-Suomen piirille, että sen alueella 
toimiville osastoille ja niissä toimiville vapaa-
ehtoisille.

5. Uskotaan tulevaisuuteen, sillä me olla aina 
ennenkin tulevaisuudessa pärjätty.

1. Raimo Keskinen Jalasjärveltä. Vapaaeh-
toisuus sydäntä lähellä. 

2. Jalasjärven osasto järjestää kaksi ve-

renluovutustapahtumaa 
vuodessa sekä ystävätoi-
mintaa. Myös nälkäpäi-
väkeräyksessä olimme 
mukana hyvällä tuloksella.

3. Piirihallituksen jäsenenä 
haluan edistää jäsenhan-
kintaa.

4. Piirimme on aktiivinen. Toivon, että saa-
daan korona voitettua mahdollisimman pian 
ja päästään normaalitoimintaan ja jatka-
maan koulutuksia.

5. Ottakaa korona vakavasti, muistakaa tur-
vavälit ja käyttäkää maskia asioidessanne 
paikoissa, joissa on paljon ihmisiä. Auttakaa 
riskiryhmään kuuluvia asiointikäynneissä.

1. Harri Koivisto 53-vuotias 
keuruulainen eläkeläinen.

2. Keuruun (Keuruu-Mul-
tia) osasto tarvitsisi myös, 
niin kuin moni muukin osas-
to, lisää aktiivisia jäseniä 
toimintaan mukaan. Piene-
nä osastona olemme aktii-
visia niin VAPEPA:n, SPR:n 
ensiapupäivystysten, ystä-
vätoiminnan kuin monen muun toiminnan 
kehittämisessä, joissa pystymme olemaan 
avuksi.

3. Piirihallituksen jäsenenä pyrin edistämään 
ja korostamaan SPR:n Länsi-Suomen piirin 
ja piirin osastojen välisen yhteistyön tärkeyt-
tä sekä tuomaan SPR:n vapaaehtoisten aja-
tuksia osastojensa kehittämisestä hallituksen 
tietoon.

4. Nykyinen toiminnanjohtajamme Tero Hint-
sa jatkaa määrätietoisesti ja ihmisläheises-
ti, kuten edellinenkin toiminnanjohtajamme, 
piirimme kehittämistä. Vallalla olevan CO-
VID-19-koronaviruksen vuoksi tulevaisuus 
piirissämme ja koko Suomessa on hyvin 
epävakaa. Uskon kuitenkin vahvasti, että 
kun toimiva rokote virukseen saadaan kehi-
tettyä, niin toiminnat piirissämme palautu-
vat hiljalleen ja ns. normaali toiminta pystyy 
jatkumaan. Suomen Punaista Ristiä tarvitaan 
jatkossakin ja enemmän kuin ennen epide-
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miaa. Lainatakseni Sulo Vilenin sanoja: Jos 
tämä nykyinen tulevaisuus yhtään muistut-
taa niitä aikaisempia, niin eiköhän me pär-
jätä tälläkin kertaa. Minä uskon vahvasti 
piirimme tulevaisuuteen!

5. Käytetään sitä kuuluisaa maalaisjärkeä 
taistelussa koronaa vastaan ja muistetaan, 
että meitä tarvitaan entistä enemmän, kun 
epidemian hoidossa aletaan olemaan ”voiton 
puolella”.

1. Ville Lahti. Vakuutus-
mies, isä ja yhdistysaktiivi.

2. Seinäjoen osasto on 
erittäin osaava, yhdistel-
mä vankkaa kokemusta ja 
nuorempaa innokasta vä-
keä.

3. Jokainen järjestö tar-
vitsee uusia toimijoita, jo-
ten jäsenhankinta ja aktiivisten toimijoiden 
toiveiden kuuleminen on minulle tärkeää. 
SPR:n aktiivisten jäsenten verkostoituminen 
muiden yhdistysten ja elinkeinoelämän pa-
rissa tuo mahdollisuuksia myös uusien jä-
senten löytämiseen.

4. Piirillä on hyvä ja ammattitaitoinen joh-
to ja henkilökunta. Lisäksi taloustilanne on 
vakaa, joten hyvältä näyttää tulevaisuuden-
kin suhteen. Kaikki lähtee aktiivisista ihmi-
sistä järjestötoiminnassa, joten uusia ideoita 
asioiden toteuttamistavoista otetaan innol-
la vastaan.

5. Kun katsoo ulos ikkunasta tai lukee uu-
tisia, näkee nopeasti, että meitä tarvitaan. 
Ystävätoiminnalle, erilaiselle kriisityölle ja 
sosiaaliselle tukiverkostolle on paljon kysyn-
tää. Suomen Punaisen Ristin toiminta on to-
della arvokasta.

1. Maija Linnala. Aktiivinen, innostuva, rei-
pas.

2. Suolahden osasto nykyisen Äänekosken 
kaupungin Suolahden taajamassa on pieni, 
mutta aktiivinen. Osaston sydän on ensiapu- 
ja valmiusryhmä.

3. Haluaisin keventää 
osastojen hallintoon liit-
tyviä tehtäviä ja lisätä 
osastojen välistä yhteis-
toimintaa.

4. Maailma muuttuu ja 
myös Punaisen Ristin tu-
lee muuttua. Uskon Län-
si-Suomen piirin löytävän 
keinot pysyä menossa mukana.

5. Kyllä tästäkin selvitään!

1. Sami Luoma-aho. 
Olen 42-vuotias kahden 
lapsen isä Keski-Suomes-
ta Laukaasta. Kuulun Jy-
väskylän osastoon ja olen 
mukana ensiapuryhmässä 
sekä osaston hallitukses-
sa. Töissä olen pankkialal-
la ja vapaa-aikani, SPR:n 
toiminnan lisäksi, kuluu 
paljolti Crossfitin ja IT-alan opintojen paris-
sa. Vaimoni kuvailee minua sanoilla autta-
mishaluinen, huolehtiva ja luotettava.

2. Jyväskylän osasto on hyvin aktiivinen, 
nuorekas ja tekemisen meininkiä löytyy. Jä-
senmäärämme on noin 1200 henkilöä ja 
vapaaehtoisemme toimivat varsin ”monialai-
sesti”. Osastosta löytyy muun muassa aktii-
vista ystävätoimintaa (200 vapaaehtoista), 
ensiapuryhmä, ensihuoltoryhmä, seniori-, 
nuoriso-, monikulttuurisuus-, kotimaanapu- 
ja valmiustoimintaa sekä keräystoimintaa. 
Olemme myös olleet onnekkaita, koska käy-
tössämme on hyvät tilat ja päivystyspalvelu-
auto.

3. Mielestäni terve ja toimintakykyinen piiri 
tarvitsee toimivat osastot. Osastojen toimin-
taedellytykset taas riippuvat vapaaehtoisis-
ta ja heidän jaksamisestaan. Juuri osastojen 
toimintaedellytykseen ja vapaaehtoisten jak-
samiseen täytyy kiinnittää huomioita. 

4. Vaikka vallitseva taloustilanne Suomes-
sa asettaa piirimme tielle myös taloudellisia 
uhkia, näen kaikesta huolimatta tulevaisuu-
temme valoisana. Edessä on todennäköisesti 
monia haasteita niin taloudessa kuin vapaa-
ehtoisten rekrytoinnissakin, mutta haasteet 
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on tehty voitettavaksi. Uskon että Punaisen 
Ristin vahva brändi, yhdessä vahvan yhteis-
hengen ja oikeiden toimintatapojen kanssa 
kantaa pitkälle.

5. Korona on koskettanut eri ihmisiä hyvin 
eri tavoin, mutta useimmat kuitenkin odotta-
vat koronan loppumista. Korona kyllä menee 
ohitse. Sillä välin opi itsestäsi ja ole lähim-
mäisesi tukena.

1. Matti Mustajärvi, 
63-vuotias yrittäjä ja va-
paaehtoisaktiivi Kaustiselta 
Keski-Pohjanmaalta. Olen 
luova, osallistuva ja tiimi-
pelaaja. 

2. SPR Kaustisen osasto on 
reilun 100 jäsenen osasto. 
Toimimme Perhonjokilaak-
son kuntien alueella. Toimintamme keskiössä 
on ensiaputoiminta, joka on vilkasta ja mo-
nipuolista. Voisi sanoa ammattitasoistakin. 
Meillä on oma nuoriso-osasto. SPR Kaustisen 
osasto on mukana myös ystävätoiminnassa, 
verenluovutuksessa, nälkäpäiväkeräyksessä, 
alueellisessa katastrofiapukoordinoinnissa ja 
Vapepa-toiminnassa.  

3. Ajattelen aina kokonaisuuksia ja en varsi-
naisesti aja mitään yksittäistä asiaa. Haluan 
kuitenkin parantaa toiminnan perusyksikön 
eli vapaaehtoistoimijoiden asemaa ja huomi-
oimista. 

4. Piirin taloudellista ja toiminnallista jatku-
vuutta on edelleen kehitettävä. Kehittäisin 
myös piirin yleistä tunnettavuutta eri maa-
kuntien alueella. 
  
5. Elämää ymmärretään taaksepäin, mutta 
se pitää elää eteenpäin

1. Johanna Peltokoski, 
tanssia harrastava valtion 
virkamies.

2. Kotiosastoni on Ilma-
joki. Ikää Ilmajoen osas-
tolla on 70 vuotta. Olen 
ollut Punaisen Ristin jäsen 
yli 30 vuotta, ja koko sen 

ajan olen ollut Ilmajoen osaston jäsen.

3. Haluan, että vapaaehtoisia tsempataan ja 
autetaan kentällä, koska ilman meitä tekeviä 
jäseniä järjestö ei toimi. Toivon, että piirim-
me työntekijät jaksavat opastaa, ohjeistaa ja 
auttaa vapaaehtoisia kuitenkaan itse uupu-
matta.

4. Kunhan tästä koronasta joskus yli pääs-
tään, niin piiri jatkaa kulkuaan vankasti 
eteenpäin.

5. Pysytään terveinä kaikki. 

1. Henna Timonen, 
27-vuotias, Kurikan osas-
to. Ahkera, yhteistyökykyi-
nen, innokas.

2. Kurikan osasto on pieni, 
mutta aktiivinen, alle pa-
rin sadan jäsenen osasto 
Etelä-Pohjanmaalla. Osas-
tossamme on monipuolisesti toimintaa, josta 
ensiapuryhmätoiminta on merkittävin.

3. Mielestäni olisi tärkeää löytää keinoja saa-
da mukaan uusia jäseniä ja vapaaehtoisia. 
Varsinkin nuorten mukaan saamiseen on pa-
nostettava toiminnan jatkuvuuden vuoksi.

4. Koronan vaikutukset varmasti tulevat nä-
kymään meidän piirissämme, niin kuin kai-
kessa muussakin, mutta näen tulevaisuuden 
kuitenkin valoisana. Meillä on hyvä ja vahva 
piiri. Yhdessä kaikesta kyllä selvitään!

5. Yritetään malttaa vielä pysyä kotona ja ra-
joittaa matkustelua. Pysytään positiivisena ja 
luotetaan siihen, että tavallinen arkikin vielä 
joskus koittaa!

1. Eeva Vuorimies. Aktii-
vinen, empaattinen ja per-
heestä huolehtiva.

2. Laukaan osastossa on 
monenlaista aktiivista toi-
mintaa. Osaston jäsenissä 
on hyviä eri alojen tekijöi-
tä. Osa-alueiden vetäjät ja 
kaikki toimijat tekevät pal-
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jon auttavaa ja virkistävää vapaaehtoista työtä. Lisäksi meillä on hyviä yhteistyökumppanei-
ta.

3. Piirihallituksessa haluan edelleen tuoda esille osastojen mahdollisuuksia toimia. Osastojen 
toiminta on isossa muutoksessa. Tämä vaatii paljon uuden omaksumista. Monilla osastoilla 
on vaikeuksia pysyä mukana ja he tarvitsevat apua piirin taholta.

4. Länsi-Suomen piirin tulevaisuus näyttää kohtuullisen hyvältä. Töitä on kyllä tehtävä, et-
tä saamme sen pysymään parhaiden piirien joukossa. Nyt toiminta pääsee vakiintumaan, kun 
vastaanottokeskukset ja maahanmuutto eivät vie niin paljon voimavaroja. Osastojen tukemi-
nen ja henkilöstön mitoitus on tärkeää tulevaisuudessa.

5. Nyt koronan keskellä muistetaan pitää huolta omasta ja ympärillä olevien jaksamisesta ja 
terveydestä. Tämä on aika, joka muistetaan tulevaisuudessa.

Ähtärin osastolle Muistiyhdistyksen tunnustus
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys on valinnut vuoden 2020 Muistiystävälliseksi teoksi SPR Äh-
tärin osaston ystävätoiminnan.

Osaston ystävätoiminnassa on säännöllisesti mukana noin 50 aktiivista vapaaehtoista. Va-
paaehtoiset ovat toimineet ystävinä yksinäisille, omaishoitajille, muistisairaille ja lisäksi aut-
taneet ruoka-avussa, asiointiavussa sekä olleet tukena saattohoitotilanteissa. Vapaaehtoiset 
ovat aktiivisesti kouluttautuneet saamalla tietoa muistisairauksista sekä muistisairaiden koh-
taamisesta.

Muistiyhdistyksen perusteluissa todetaan muun muassa:
Ähtärin osaston vapaaehtoiset ystävät ovat toimineen aktiivisesti arjen apuna ikääntyneille ja 
muistisairaille läheisilleen paikkakunnallaan. Tukea ja apua on saanut myös lyhyellä varoitus-
ajalla. Vapaaehtoiset ovat paneutuneet muistisairaiden kohtamaiseen muun muassa luennoil-
le osallistuen ja tukeutuen Muistiyhdistykseen tarvittaessa.

Kuvassa osaston ystävävälittäjä ja vastuuvapaaehtoinen S
oile 

Jukkala kunniakirjan kanssa. Kuvat: S
am

i M
ustonen.
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HENKILÖ

Alueen ääni Punaisen Ristin hallitukseen

SPR:n hallituksen jäsenyys on Harri Joki-
rannalle mieluinen pesti. Hän on toiminut 
pitkään piirin hallituksessa. Jokiranta tuli va-
littua tänä syksynä myös Suomen Diabetes-
liiton hallitukseen. Hänellä on kirkas ajatus 
valtakunnallisesta vaikuttamisesta.

– On hyvä, että valtakunnallisessa päätök-
senteossa kuuluu alueellinen ääni ja että pu-
hutaan alueella tapahtuvasta toiminnasta. 
Jokainen valtakunnalliseen hallitukseen va-
littu tuo oman osaamisensa koko järjestön 
käyttöön.

Jokiranta tuntee julkisen sektorin hyvin, sil-
lä hän työskentelee Seinäjoen kaupungin so-
siaali- ja terveysjohtajana. Hän tietää, että 
kolmannella sektorilla on oma tärkeä yhteis-
kunnallinen roolinsa.

– Olen aina pitänyt kansalaisjärjestöjen toi-

Länsi-Suomen piirissä on iloon aihetta, sillä Suomen Punaisen 
Ristin yleiskokous valitsi Harri Jokirannan valtakunnalliseen 
hallitukseen. Talous ja järjestön perustehtävä saavat hänen 
huomionsa.

mintaa tärkeänä. Siinä on ainakin kaksi isoa 
asiaa. Moni asiaa pohtinut on todennut, että 
järjestöt ovat kansalaisyhteiskunnan kitti. Ne 
tarjoavat kansalaisille mahdollisuuksia toimia 
yhdessä ja vaikuttaa, toteuttaa sitä, mitä 
katsotaan tarpeelliseksi. Järjestöjen rooli on 
vain usein liian vähän arvostettu. Toisaalta 
järjestöt ja yhdistykset tuottavat tärkeitä yh-
teiskuntaa tukevia palveluja, joita SPR tuot-
taa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Apuna eri elämäntilanteissa
Jokiranta pitää SPR:n toiminnan ulottuvuut-
ta laajana.

– Tukemisen ja auttamisen lisäksi järjes-
tö tekee tukemisen ja auttamisen juurisyyt 
näkyviksi. SPR pystyy vaikuttamaan ver-
kostojensa kautta siihen, että tietynlaisil-
ta tapahtumilta voidaan myös mahdollisesti 
välttyä, esimerkiksi katastrofeilta. Järjestöl-

Harri Jokiranta korostaa, että ihmisen kulloisenkin elämäntilanteen ymmärtäminen on auttamistyön lähtökohta.
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HENKILÖ

lä on hieno valmiustaso, joka toimii osana 
yhteistä verkostoa tukien julkista toimintaa. 
Tuntuu hyvältä olla mukana tällaisessa jär-
jestössä.
Jokiranta pohtii ammatikseen sosiaali- ja ter-
veyspalveluja myös talouden näkökulmasta.

– Olen pyrkinyt puhumaan vaikuttavista pal-
veluista, jotka ovat aina kustannustehok-
kaita. Tällaisia ovat esimerkiksi ikäihmisten 
palvelut, jotka tukevat toimintakyvyn yl-
läpitämistä, muun muassa erilaiset kotiin 
annettavat palvelut. Myös lastensuojelun 
palveluissa voidaan löytää hyviä ratkaisu-
ja elämäntilanteen mukanaan tuomiin haas-
teisiin.

Hän on löytänyt ajatuksilleen tukea ylisosi-
aalineuvos Aulikki Kananojan opeista.

– Elämäntilanteen ymmärtäminen on kai-
ken lähtökohta. Kananoja muistuttaa, että 
ei lähdetä oireesta eikä ongelmista, vaan ti-
lanteesta, jossa ollaan. Tämä logiikka sopii 
myös SPR:n toiminnan logiikkaan.

Jokiranta on väitellyt tohtoriksi 2000-luvun 
alussa Tampereen yliopistosta, jossa hänen 
oppi-isänään oli sosiaalityön emeritusprofes-
sori Jorma Sipilä.

– Oli hienoa tehdä väitös omalle oppi-isälle-
ni. Väitökseni käsitteli keski-ikäisten miesten 
elämän kantavuutta ja toteutin sen narratii-
visina haastatteluina.

Auttamistyötä tehokkaassa verkostossa
Talous on Jokirannan mielestä olennainen 
pohdinnan aihe myös SPR:n hallituksessa.

– Niin brutaalia ja arkipäiväistä kuin se on-
kin, niin koko järjestön talouden turvaami-
nen on yksi hallituksen tärkeimpiä tehtäviä. 
Taloutta on vahvistettava suhteessa perus-
tehtävään. Siihen pitää saada kustannus-
tehokkuutta. Tukipalvelujen tehtävänä on 
varmistaa perustehtävän toteuttaminen.
Järjestömäisen toiminnan ylläpitäminen ja 
vahvistaminen on myös Jokirannan vaikutta-
mislistalla.

– SPR on useilla paikkakunnilla yksi niistä 
vahvoista järjestöorganisaatioista, joka voi 
yhdessä muiden järjestöjen kanssa muodos-
taa kansalaisyhteiskunnan tukipilarin, alueel-

la toimivan järjestöjen yhteistyöalustan.
Perusvalmiuden osaamisen ylläpitämiseenkin 
hän haluaa kiinnittää huomiota.

– Meillä on vahva osaaminen perusvalmiu-
dessa ja auttamisessa, henkisen ja aineel-
lisen avun antamisessa. Järjestelmämme 
toimii erittäin hyvin julkisen tukena.
SPR:llä on myös rooli vaikuttamistoiminnas-
sa.

– Kaikki se iso ja laaja osaaminen, joka nou-
see elämäntilanteista ja ihmisten arjen ja tu-
en tarpeista, on saatava päätöksentekoon, 
tutkimukseen ja suunnitteluunkin.
Paikallisen ja kansallisen verkottumisen li-
säksi SPR:llä on tehokas kansainvälinen toi-
minta.

– Kansantalouksien notkahtaminen on aihe-
uttamassa kriisejä, joihin SPR:llä on annet-
tavana vahva asiantuntijuusverkosto.

Rakkaita ihmisiä ja harrastuksia
Jokirannan perheeseen kuuluvat vaimo Riit-
ta Linnola-Jokiranta sekä kolme aikuista 
lasta ja neljä lastenlasta.

– Elämäni on tavanomaisen rikasta. Se on 
hetkestä toiseen menemistä, iloisten silmien 
näkemistä ja kohtaamisia.

Lukemisen lisäksi 64-vuotiaan miehen elä-
mänmittainen harrastus on valokuvaus.

– Olen valokuvannut katuelämää ja raken-
nettua ympäristöä, valoja ja varjoja. Täl-
lä hetkellä esillä Seinäjoen Keskussairaalaan 
Galleriatilassa on valokuvia Seinäjoen van-
han lääninsairaalan seiniltä. Valokuvaukses-
sa minulle on tärkeää se, että kuva ei ole 
pelkkä dokumentaatio kohteesta, vaan että 
siihen liittyy aina joku tarina tai hetki.

Teksti ja kuva: Outi Rantala
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Tulipalo käsikirjoitti uusiksi ”ylämummon” 
elämän

Naurua ja puheen pulputusta riittää, kun Jyväskylän osaston vapaaehtoinen Katja Siekki-
nen ja Palokan senioritalossa asunut Irma Pajurinne tapaavat. Iloisesta tunnelmasta ei us-
koisi, että Katja ja Irma ovat tavanneet Jyväskylän viime vuosien suurimman onnettomuuden 
yhteydessä.

– Minä olen tämmöinen ”ylämummo”, nauraa Irma, jolla on lapsenlapsia jo neljässä polvessa. 
Siitäpä tuo ylämummo-nimitys.

– Irman positiivista asennetta ei voi kuin ihailla, Katja sanoo hymyillen.

Irma joutui lähtemään heinäkuisena yönä kodistaan lähes 170 ihmisen tavoin, kun tulipalo le-
visi Palokan senioritaloissa nopeasti. Tulipalo johti laajoihin sammutustöihin ja mittavaan eva-
kuointiin, mutta vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin.

– Tulipaloa ei ollut minun elämäni käsikirjoituksessa. Lähdin kotoa vain avain kaulassa ja 
kännykkä kädessä, Irma muistelee päätään puistellen.

Irma on päässyt hakemaan kodistaan joitakin tavaroitaan, esimerkiksi tietokoneensa. Uusi 
arki väliaikaisessa asunnossa on alkanut läheisten tuella. Irma tapasi Katjan, kun SPR:n va-
paaehtoiset järjestivät evakuoiduille asukkaille tilapäismajoitusta ruokailuineen. Kaksikon tiet 
ovat tulipalon jälkeen kohdanneet erilaisten asioiden hoitamisen merkeissä.

– Olen tosi positiivisesti yllättynyt siitä avusta, jota SPR:n kautta olen saanut. Monikaan ei 
varmaan tiedä, että mistä tällaisessa tilanteessa saa apua ja miten sitä voi hakea, Irma poh-
tii.

– Kyllä evakuoidut asukkaat ääneen ihmettelivätkin, että miten he näin vain saavat majoituk-
sen, vaatteita ja ruokaa, Katja kuvailee tilannetta heti tulipalon jälkeen.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset toimivat onnettomuustilanteissa myös henkisenä tukena käy-
tännön asioiden järjestelyjen lisäksi.

Katja Siekkinen (vas.) ja Irma 
Pajurinne olisivat varmasti kap-
sahtaneet toistensa kaulaan, 
jollei elettäisi poikkeuksellisia 
aikoja.
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Nälkäpäivä 2020 tunnelmia Länsi-Suomen 
piirissä
Nälkäpäiväkerääjät olivat liikkeellä monessa osastossa tänäkin vuonna poikkeuksellisesta ti-
lanteesta huolimatta.

– Sydäntä lämmittää nähdä, miten vapaaehtoiset hoitavat Nälkäpäiväkeräystä korona huomi-
oiden, mutta viruksen edessä lannistumatta, kiitteli toiminnanjohtaja Tero Hintsa.

Aino Haavisto ja Kurikassa keräysjohtajana toimiva He-
lena Sampola olivat juuri palanneet koulukierrokselta 
ja jatkoivat huoltotauon jälkeen keräyspisteelle. Kuri-
kassa keräyslippaita oli kaikkiaan yhdeksällä koululla. 
Kuva: Susanna Uusi-Pohjola.

Kurikassa kerääjiä kolmella marketilla.
Kuva: Susanna Uusi-Pohjola.

– Ihmisiä ei jätetty yksin, vaan kuunneltiin ja autettiin, Irma tiivistää.

Katja on tullut vapaaehtoistoimintaan mukaan Vapepan kautta ja nyt aktiivisella naisella on 
takana koulutusta niin etsinnästä, ensiavusta kuin henkisestä tuesta. Palokan auttamistilan-
teesta tuli kertaheitolla paljon myös kokemusta ja tapahtuma jää mieleen varmasti koko lop-
puelämäksi.

– Olemme kyllä saaneet purkaa hyvin tilannetta ja paljon puhuneet mukana olleiden vapaa-
ehtoisten kanssa, Katja kertoo lopuksi.

Palokan senioritalojen asukkaille saatiin apua, esimerkiksi ruokaa ja vaatteita, katastrofira-
haston varoilla. Katastrofirahastoon kerätään lahjoituksia muun muassa Nälkäpäivä-keräyk-
sellä, joka järjestetään joka vuosi syys- ja lokakuun aikana. Suomessa lahjoituksilla autetaan 
esimerkiksi tulipalojen uhreja ja koulutetaan äkillisiin kriiseihin henkisen tuen vapaaehtoisia.

Teksti ja kuva: Erja Salmela
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Nälkäpäivätunnelmia Laihialta. Kuva: Janne Säilä.

Saarijärvellä oli kaikkiaan kolmessa kaupassa keräys ja leivänmyyntiä. Kuvat: Anne Pälve.
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Ilmajoella oli keräys neljässä marketissa. Liisa Ojanpe-
rä oli keräämässä ensimmäistä kertaa. Kokemus on ol-
lut positiivinen ja vastaanotto hyvä. Liisan mieleen on 
jäänyt erityisesti lasten mielenkiinto Nälkäpäivää koh-
taan. Kuva: Susanna Kivisalo.

Seppo Aura on kehittänyt turvavälit mahdollistavan lip-
paan. Kuva: Susanna Kivisalo.

Petäjävedellä myytiin hernekeittoa.
Kuva: Jooel Niittynen.

Laukaan osaston nälkäpäivätunnelmia.
Kuva: Anja Saksola.



26

NÄLKÄPÄIVÄ

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Konnevedellä myytiin hernekeittoa. Kuvat: Sami Mustonen.

Uuraisilla keiton ja leipien myyntiä, mukana myös ilahduttavasti nuoria kerääjiä. Kuvat: Sami Mustonen.
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Jyväskylässä oli kompassilla nälkäpäivätapahtumaa. 
Kuvat: Tave Rautiainen.

Nälkäpäiväkeräys JJK-FCV pelissä.
Kuva: Jooel Niittynen.

Leivänmyyntiä Seinäjoella. Kuvat: Susanna Uusi-Pohjola.
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JUTTUSARJA: SPR-KIRPPISTEN HISTORIAA

Pekka Lehtinen (vas.), Outi Oinonen, Rita Ahonen ja Olavi Orell tutkivat vanhaa opasta, jonka Rita Ahonen
kirjoitti kirppistoiminnan käynnistämisestä.

Hyvä tiimi hioi toimivan timantin

Niin sanottuun vanhan Tyynelän taloon Ase-
makadulle perustetun kirpputorin ”äiti” oli 
Rita (Riitta) Ahonen, joka oli SPR:n Keski-
Suomen piirissä työharjoittelussa toimisto-
apulaisena. Ritan ohjaaja ja piirin työntekijä 
Outi Oinonen muistaa tilanteen vielä hyvin.

– Rita pelmahti innoissaan työpöytäni ääreen 
idean kanssa ja ehdotti piirin oman kirpputo-
rin perustamista. Hänellä oli kaikki valmiiksi 
mietittynä; minkälainen tila tarvitaan, va-
paaehtoisten osuus ja myös työllistämisnä-
kökulma, Oinonen kertoo hymyillen.

Oinonen, joka on tehnyt pitkän uran Punai-
sessa Ristissä niin piirin järjestösuunnitteli-
jana kuin toiminnanjohtajanakin, ymmärsi 

Keski-Suomen ensimmäinen Punaisen Ristin kirpputori, SPR-
Monitori, perustettiin Jyväskylään vuonna 1997.

idean vahvuudet ja näytti vihreää valoa 
suunnitelmille. Tämä kannatti, sillä Monito-
reista alkoi SPR-kirppisketjun menestys.

– SPR-Monitorin menestyksen salaisuus ki-
teytyy kolmeen asiaan: hyvään ja keskeisellä 
paikalla olevaan liiketilaan, ”huru-ukkoihin” 
ja pitkäaikaistyöttömille tarkoitettuun uuteen 
yhdistelmätukeen, Oinonen analysoi.

Lisäksi Punaisen Ristin viikolla vuonna 1995 
järjestetty valtakunnallinen vaatekeräys oli 
etenkin Keski-Suomessa suosittu.

– Punaisen Ristin kansainvälisen avustus-
toiminnan johtaja Kalle Löövikin oli silloin 
pohtinut, että voisiko kaikelle kerätylle tava-
ralle olla joku oma pysyvä paikka, Oinonen 
lisää.
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Alusta saakka toiminnassa myös painotettiin 
työllistämisen tärkeyttä.

– Olin varmasti Jyväskylän työvoimatoimis-
ton ensimmäinen asiakas, joka kysyi tätä 
yhdistelmätukimuotoa. Tällä tavalla voitiin 
palkata hyvää henkilökuntaa ja meille tuli ar-
vokasta kokemusta työllistämisestä, Oinonen 
kertoo.

”Huru-ukot” kirppiksiä rakentamassa
”Huru-ukot” oli alun perin neljän hengen 
miesporukka, joka oli ollut erilaissa vapaaeh-
toistehtävissä Punaisella Ristillä ja joille jär-
jestö oli jo tuttu. Esimerkiksi Olavi Orell oli 
ollut Jyväskylän osaston ensiapu -ryhmän 
toiminnassa mukana jo vuodesta 1966.

– Olimme jo eläkkeellä kaikki, joten siitä 
tuo ”huru-ukot” nimitys varmaan tuli, Orell 
muistelee hymyillen.

– Olavi oli kirvesmies ja tosi kätevä käsis-
tään. Ritalla oli hyviä ideoita ja selkeät oh-
jeet, Olavilla oli hyvät suunnitelmat ja sitten 
olikin helppoa toteuttaa kaikki, Pekka Leh-
tinen jatkaa.

Tyynelänkulmassa oli lähes sata rekki-pöy-
täyhdistelmää, jotka olivat ”huru-ukkojen” 
rakentamia. Lisäksi miehet tekivät myöhem-
min myös lahjoitustavaroiden keräyslaatikoi-
ta.

SPR-Monitorin avajaispäivä 17.11.1997 oli 
menestys ja silloin kävi yli 500 asiakasta.

– Kun laitoimme lehteen avausilmoituksen, 
alkoi täysi ruljanssi. Puhelin soi koko ajan, 
ja minä kirjoittelin lattialla varauslistoja ja 
kuitteja asiakkaille. Onneksi pojat pian huo-
lehtivat minulle pöydän ja tuolin, Ahonen 
muistelee nauraen.

– Ei oltu kyllä ollenkaan varauduttu semmoi-
seen. Asiakkaat olivat tosi innoissaan SPR:n 
uudesta toimintamuodosta, ja ruuhkistakin 
huolimatta tunnelma oli hyvä. Jouluun as-
ti sinnittelin yhdessä vapaaehtoisten kanssa 
koko toiminnan pyörittämisessä. Tammikuun 
alkupuolella tulivat sitten töihin ensimmäiset 
yhdistelmätuella palkatut työntekijät, mikä 
helpotus, Ahonen jatkaa.

Outi Oinonen (vas.), Pekka Lehtinen, Rita Ahonen ja Olavi Orell.
”Ei me kyllä olla totuttu sohvilla paljoa istuskelemaan.” 
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Pekka Lehtisen suusta lähti korppukahvi-kä-
site, joka edelleen pulpahtaa keskusteluis-
sa esille.

– Pekka oli jossakin haastattelussa, kameroi-
den edessä, sanonut toimittajalle, että kyllä 
täällä aina korppukahvia saa. Olihan meillä 
välillä kahvin kanssa muutakin kuin korppu-
ja, Oinonen ja Ahonen nauravat.

”Huru-ukot” kävivät myöhempinä vuosina 
paitsi koko piirin alueella myös esimerkik-
si Helsingissä ja Oulussa asti rakentamassa 
myyntipöytiä ja avustamassa muissa kirppis-
töissä.

Kirppistoiminta laajenee 
SPR-Monitorin toimintaidea oli aluksi myyn-
tipöytien vuokraus yksityisille ihmisille. Myy-
mättä jääneet vaatteet ihmiset lahjoittivat 
Punaiselle Ristille. Myöhemmin aloitettiin 
lahjoitustavaroiden myynti. Ensimmäisen 
Monitorin menestyksen innoittamana kirppis-
ketjua laajennettiin ja tuotot käytettiin piirin 
toimintaan. Silloinen piirin toiminnanjohta-
ja Matti Pokela kiersi piiriä ja etsi uusia ti-
loja kirpputoritoiminnalle. Kirppisten toiminta 
laajeni myös kansainvälisen avun suuntaan.

– Esimerkiksi Kirrin Monitorilla oli vaatteiden 
paalauskone, jolla vaatteet saatiin helposti 
toimitettua eteenpäin kansainväliselle avulle, 
Ahonen kertoo.

Monitorien toiminta herätti kiinnostusta 
myös valtakunnallisesti ja silloinen pääsih-
teeri Markku Niskala otti toiminnan esiin 

piirin kevätkokouksessa vuonna 2000 pitä-
mässään puheessa:

– Olen omin silmin nähnyt jotakin ainutlaa-
tuista ja uutta. Teillä on käsissänne timantti, 
joka vaatii vain hiukan hiomista, Niskala sa-
noi.

Muista piireistä käytiinkin ahkerasti tutustu-
massa Jyväskylän Monitorien toimintaan.

– Rita kirjoitti muun muassa oppaan, jos-
sa kerrottiin yksityiskohtaisesti, miten kan-
nattaa tehdä asioita ja hakea esimerkiksi 
työttömien työllistämiseen yhdistelmätukia, 
Oinonen kertoo.

– Vapaaehtoset olivat alussa suuressa roolis-
sa ja meillä oli paljon erilaisia porukoita tou-
huamassa kirppiksillä, Ahonen lisää.

Tällä hetkellä SPR-kirppiksiä on Länsi-Suo-
men piirin alueella seitsemän. Yhdestä 
ideasta on kasvanut kokonainen liiketoimin-
ta-ajatus, joka yhdistää avustustyön, va-
rainkeruun, kierrätyksen ja työllistämisen. 
SPR-Monitorien ideasta ja innostamana sai 
alkunsa myös valtakunnallinen Kontti-ketju, 
johon kuuluu tällä hetkellä 12 myymälää.

– Ihania muistoja on paljon, meillä oli mah-
tava tiimi ja yhteistyö sujui hyvin, Oinonen, 
Ahonen, Orell ja Lehtinen sanovat yhdestä 
suusta.

Teksti ja kuvat: Erja Salmela
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Kokkolan SPR-Kirppis ja Stylisti Riikka Saari ovat aloittaneet yhteistyön, jon-
ka myötä on syntynyt uusi kierrätykseen kannustava palvelu. Personal Shopper 
-palvelu on sinulle, joka haluat oppia luomaan asukokonaisuuksia second hand 
löydöillä ammattilaisen opastamana. Palvelu sisältää tapaamisen, jossa luodaan 
asiakkaan toiveita kuunnellen asukokonaisuus SPR-Kirppiksen valikoimaa hyö-
dyntäen. Palvelua on mahdollista hyödyntää jatkossa ja tulevaisuudessa myös 
esim. Vaasan ja Hyllykallion SPR-Kirppiksille.

Huomio!
 
Nyt voit tehdä ostoksia SPR-Kirppik-
sillä Kokkolassa, Vaasassa, Hyllykal-
liolla (Seinäjoella) ja Jyväskylässä 
mihin kellon aikaan tahansa, helposti 
ja turvallisesti kotoasi. Myymme tuot-
teitamme Tori.fi:ssä. Nouda ostama-
si tuotteet myymälästämme, voimme 
toimittaa ne sinulle myös matkahuol-
lon pakettina tai tuoda suoraan ko-
tiovellesi kuljetettuna myymälämme 
lähialueella pientä korvausta vastaan. 

Klikkaa itsesi ostoksille SPR-Kirp-
pis verkkokauppaan osoitteeseen 
Tori.fi/sprkirppis.

SPR-Kirppis Verkkokauppa

Personal Shopper palvelu

Palvelun hinta on
35 euroa / tapaaminen
(palvelun hinta ei sisällä
valittuja vaatteita)
 
Ajanvaraus ja lisätiedot:
riikkastyle@gmail.com
045 359 7159/ Riikka Saari
sekä
SPR-Kirppis, Kokkola
040 552 1298
spr-kirppis.kokkola@redcross.fi
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Rikosuhripäivystys on uhrin tukena 
oikeusprosessissa

SPR:n Länsi-Suomen piirin Rikosuhripäivys-
tys kouluttaa jatkuvasti uusia vapaaehtoi-
sia. Seinäjoelta valmistuu yksi ryhmä tämän 
vuoden puolella ja Vaasassa ja Maarianha-
minassa alkoi juuri uusi peruskurssi ruotsik-
si. Kaksikielisyys onkin Länsi-Suomen piirin 
RIKU:n erityispiirre.

– Uhrilla on oikeus tulla kuulluksi omalla äi-
dinkielellään. Olemme kehittäneet ruotsin-
kielistä palvelua, muun muassa kotisivut on 
käännetty ruotsiksi. Ahvenanmaa on kuulu-
nut alueeseemme noin kolme vuotta, kertoo 
Länsi-Suomen piirin Rikosuhripäivystyksen 
aluejohtaja Sari Somppi ja mainitsee, et-

Rikosuhripäivystyksen tärkein tehtävä on tukea rikoksen uhria 
ja hänen läheisiään oikeusprosessin aikana. Vapaaehtoisilla on 
tässä keskeinen rooli. Länsi-Suomen piiri kouluttaa vapaaehtoisia 
kahdella kielellä.

tä ruotsin kielen lisäksi myös Ahvenanmaan 
itsehallinto on tuonut erityispiirteitä toimin-
taan.

Vapaaehtoiset valmennetaan hyvin
Koronatilanteen takia koulutuksia on järjes-
tetty etäyhteyksin, mutta Sompin mukaan 
on tärkeää myös tavata, että vapaaehtoiset 
pääsevät ryhmäytymään.

– Myös koulutusten kesto on pitänyt miettiä 
uudestaan. Teams-koulutuksissa aika pitää 
rajata pariin tuntiin. Koko päivän koulutuksia 
ei kukaan jaksa etäyhteyksien kautta.

Sari Somppi toimii aluejohtajana SPR:n Länsi-Suomen piirin Rikosuhripäivystyksessä. Kuva: Karolina Bergvik.
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Sompin työhuone on Vaasassa. Lisäksi toi-
mistot löytyvät Seinäjoelta, Kokkolasta ja 
Maarianhaminasta.

– Meillä on noin kymmenen vapaaehtois-
ta muilla alueilla, mutta Maarianhaminas-
sa viisi, ja lisäksi piirillä on kuusi vakituista 
RIKU:n työntekijää, jotka toimivat vapaaeh-
toisten tukena.

Kaikki vapaaehtoisiksi haluavat haastatel-
laan etukäteen. Jos vapaaehtoisella on oma 
oikeusprosessi takana, Somppi pitää tärkeä-
nä, että se on tullut käsitellyksi ennen kuin 
hakeudutaan vapaaehtoiseksi. Koulutuksis-
sa käydään läpi erilaisia teemoja ja nimetään 
ohjaajat vapaaehtoisille. Ohjaajat ohjaavat 
oman alueensa vapaaehtoisia.

Rikosuhripäivystys on laatinut vapaaehtois-
ten suojaamiseksi tiettyjä sääntöjä.

– Esimerkiksi vapaaehtoiset esiintyvät vain 
etunimellään, eivät soita omalla puhelinnu-
merollaan, eivät mene uhrin kotiin tai hänen 
autoonsa eivätkä ota uhria autonsa kyytiin.

Uhri tarvitsee paljon tukea
Sompilla on psykologin koulutus ja hän on 
työskennellyt aiemmin rikoksen tekijöiden 
parissa muun muassa Tukholmassa ja Vaa-
san vankilassa. Viisi vuotta sitten hän aloitti 
työt SPR:n Rikosuhripäivystyksessä.

– Noin puolet tapauksista liittyy perheväki-
valtaan. Uhrina voi olla puoliso, lapsi tai teki-
jän omat iäkkäät vanhemmat. Väkivalta voi 
olla fyysistä, psyykkistä, ekonomista tai us-
konnollista. Autamme myös uhrin läheisiä, 
jotka eivät ole tilanteessa rikoksen tekijöinä.

Sompin mielestä uhri jää edelleen helposti 
yksin, vaikka apua on hyvin tarjolla.

– Uhrin asema on aika hyvä, mutta hän ei 
useinkaan tiedä, mitä oikeudenkäynnis-
sä tapahtuu. Monesti oikeusprosessi on mo-
nimutkainen ja kaikki termitkin vaikeita. 
Rikosuhripäivystys tukee tässä prosessis-
sa ja on myös oikeudenkäynnin jälkeen yh-
teydessä uhriin. Ohjaamme uhria myös 
palvelujen piiriin, esimerkiksi lääkärille tai 
psykologille.

Teksti: Outi Rantala

Jyväskylän Veripalvelu on muuttanut Kalevankadulta Kolmikulmaan, uusi osoite on Puis-
tokatu 2. Toiminta uusissa tiloissa on alkanut maanantaina 26.10. ja toiminta jatkuu entisil-
lä aukioloajoilla.

– Aloitamme toiminnan poikkeuksellisissa olosuhteissa, pandemiavarotoimia noudattaen ja 
huolehtimalla verenluovuttajien turvallisuudesta. Palvelemme verenluovuttajia ajanvarauksel-
la ja tiloissa olevien henkilöiden määrää rajoitetaan myös rajaamalla saattajien pääsyä tiloi-
hin, Jyväskylän Veripalvelun esimies Liisa Romo kertoo.

Epidemiatilanne estää myös järjestämästä uuden toimitilan avajaisjuhlallisuuksia, mutta kun 
tilanne normalisoituu, niin uudet tilat otetaan käyttöön asianmukaisin menoin. Seuraavassa 
Tässä ja Nytissä kerromme enemmän Veripalvelun uusista tiloista ja toiminnasta.

Verenluovutukseen liittyvät ajantasaiset epidemian varotoimet luettavissa
Veripalvelun nettisivuilta:
veripalvelu.fi/verenluovutus/sinua-tarvitaan/koronaepidemia-ja-verenluovutus 

Jyväskylän Veripalvelu uusiin tiloihin
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Työkavereiden nopea toiminta pelasti Tiinan 
hengen
Jyväskyläläisen DB Santasalo Finland Oy:n 
tiloissa pidettiin tunteikas tilaisuus, jos-
sa yrityksen työntekijöille Antti Takalalle 
ja Katja Lähteenmäelle luovutettiin huo-
mionosoituksena Punaisen Ristin pronssiset 
kunnialaatat esimerkillisestä toiminnasta en-
siaputilanteessa.

Takalan ja Lähteenmäen työtoveri Tiina Päi-
jänen pyörtyi ja meni elottomaksi kesken 
työpäivän noin vuosi sitten. Takala ja Läh-
teenmäki aloittivat elvytyksen ja pelastivat 
nopealla toiminnallaan Päijäsen hengen.

– Tämä on erinomainen esimerkki toivotta-
vasti muillekin. Ensiavussa perusasiat ovat 
pieniä asioita, mutta kun tilanteita on har-
joiteltu, niin silloin osataan toimia, Punaisen 
Ristin Länsi-Suomen piirin ohjelmapäällikkö 
Jooel Niittynen sanoi tilaisuudessa.

– Tanja ja Antti pystyivät tilanteessa toimi-
maan rohkeasti ja nopeasti, kiitteli puoles-
taan ensiaputoiminnan asiantuntija Virve 
Karling.

Punaisen Ristin ensiavun huomionosoituksen 
Lähteenmäelle ja Takalalle anoi Tiinan avio-
mies Jukka Päijänen. DB Santasalo työn-
antajana huomioitiin kunniakirjalla hyvästä 

varautumisesta. Yritys on tarjonnut työnte-
kijöilleen säännöllisesti ensiapukoulutusta ja 
yritykselle on hankittu lisäksi defibrillaattori.
 
– Tiina ehti sanoa, että pyörryttää ennen 
kuin tuupertui maahan. Muitakin oli paikalla 
ja yhteistyö olikin tilanteessa kaiken a ja o. 
Osa porukasta opasti pihalla, joku soitti hä-
täkeskukseen ja osa opasti ambulanssia, Ta-
kala muistelee.

– Työkaveri oli yhtäkkiä lattialla ja jotakin pi-
ti tehdä, ei siinä hirveästi ehtinyt ajatella, 
Lähteenmäki lisää.

Takala ja Lähteenmäki kiittävät työnantajaa 
myös hyvästä tilanteen jälkihoidosta ja tie-
dottamisesta.

– Tapauksesta keskusteltiin heti tilanteen jäl-
keen. Meille myös kerrottiin heti, kun tie-
dettiin, että Tiina selviää ja on toipumassa, 
kaksikko sanoo.

Tiina Päijänen on toipunut sydänpysähdyk-
sestään hyvin, mutta ammatinvaihto ja uu-
den opiskelu on edessä. Elämä kuitenkin 
jatkuu.

Teksti ja kuva: Erja Salmela

DB Santa-
salo Finland 
Oy:n työsuo-
jelupäällikkö 
Kari Liukkoi-
la (vas.), Katja 
Lähteenmäki, 
Tiina Päijänen 
ja Antti Takala.
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Vapaaehtoistyötä vimpeliläisittäin – SPR:n 
Vimpelin osasto 70 vuotta
SPR:n Vimpelin osasto perustettiin 17.11.1950. Jo alkuaikojen toiminta oli kunnioitusta herät-
tävää: ompeluseuroista ja kotisairaanhoitokursseista oman ambulanssin ylläpitoon. Alusta 
asti osasto toimi myös monenlaisessa valistus- ja terveystyössä sosiaalisen toimintansa lisäk-
si. Osaston järjestämissä illoissa vieraili lääkäreitä ja eri alueiden asiantuntijoita. 

Kulttuuriakaan ei unohdettu: oli suuren suosion saavuttaneita filmi-iltoja, kirkkokonsertteja 
ja jopa muotinäytös, joilla kerättiin varoja vähäosaisille niin kotimaassa kuin maailman kata-
strofialueilla. Varoja kerättiin myös kioskitoiminnalla, bingo-illoilla ja kahvituksilla. Kahvituk-
set eri tilaisuuksissa ovat edelleen osaston yksi varainhankintamuoto. Yhteistyö seurakunnan 
kanssa oli tiivistä. Tämä yhteistyö jatkuu edelleen esimerkiksi käynnistyvässä saattohoitoys-
tävä-toiminnassa.

Oman ambulanssin ylläpito vuosina 1973–1988 oli huikea voimainponnistus, vaikka siihen 
tukea eri tahoilta saatiinkin. Ensimmäinen pitäjän oma verenluovutustilaisuus järjestettiin 
vuonna 1958, ja se keräsi peräti 104 luovuttajaa. Vimpelissä on toiminut myös aktiivinen oma 
ensiapuryhmä. Tämä työ on resurssien kaventuessa muuttunut yhteistyöksi naapuripitäjän 
kanssa, mutta jatkuu edelleen. Osaston jäseniä on nykyään mukana myös VAPEPAN toimin-
nassa.

Osaston toiminta laajenee
Jäsenmäärä kasvoi tasaisesti toiminnan laajentuessa yhä uusille alueille. Kuitenkin vanhustyö 
ja vähävaraisten auttaminen on aina kuulunut osaston toimintaan. Kultaisen Iän Kerho aloit-
ti toimintansa jo vuonna 1962. Kerho kokoontuu edelleen kuukausittain. Jo 50-luvulla alettiin 
jakaa joulupaketteja perheille. Ne sisälsivät kahvia, sokeria, kuivaruokaa sekä vaatetavaraa. 
Nykyisin paketit ovat pääsääntöisesti vaihtuneen lahjakortteihin, joita osasto jakaa ”Hyvä 
Joulumieli”-korttien lisäksi omista varoistaan. 

Vuosikymmenten varrella osasto on nimennyt lukuisia toimikuntia ja työryhmiä toimintansa 
organisoimiseksi: oli nuorisotyö-, terveydenhuolto-, vanhustyö-, myyjäis-, katastrofityö-, oh-
jelma- ja emännät-toimikuntaa. 

Vuosikertomuksista voi lukea monipuolisesta, uhrautuvasta työstä lähimmäisen auttamisek-
si. Juuri päättynyt Nälkäpäiväkeräys Vimpelissä todistaa tämän hengen jatkuvan. Halu auttaa 
elää edelleen, vaikka lukuisat toimikunnat onkin korvannut yhteistyö eri alueiden auttajien 
kanssa. Pienessä pitäjässä ymmärretään puhaltaa yhteiseen hiileen vimpeliläisittäin.
Koronan hellittäessä yhä vieraillaan hoivakodeissa ja sairaalassa, välitetään koulutettuja ys-
täviä,  pidetään kerhoja ja Naisten Juttutupaa ja kirppiksiä. Koulumummo piristää koulun ar-
kea, lahjoitetaan, kahvitetaan, kudotaan sukkia omaishoitajille, osastoille, koululaisille ja 
neuvolan pienille varpaille, järjestetään kursseja ja koulutusta.

Merkkivuotta juhlistamme Vimpelin kirjastoon rakennettavalla näyttelyllä osaston työstä. 
Näyttely on avoinna marraskuun ajan.

70-vuotiaan SPR:n Vimpelin osaston 138 jäsentä toivovat mukaan hyvän tekemiseen yhä uu-
sia käsiä ja sydämiä! Tämä työ kannattelee niin auttajaa kuin autettavaa.

Tervetuloa, toivottaa
SPR:n Vimpelin osaston johtokunta
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Länsi-Suomen piirin nuorisotoimikunta etsii 
uusia jäseniä
Nuorisotoimikunnan tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuutta siitä, mitä kaikkea Punai-
sessa Ristissä voi tehdä, sekä tuoda nuorten ääntä kuuluviin päätöksenteossa. Nuorisotoimi-
kunta pitää aktiivisesti yhteyttä piirin osastoihin ja hallitukseen ja tukee osastoja tarvittaessa 
järjestämällä esimerkiksi iltoja uusille vapaaehtoisille. 

Ensi vuodelle on lisäksi suunnitteilla opintomatka Norjan Punaiseen Ristiin yhdessä Lapin pii-
rin nuorisotoimikunnan kanssa. Toimikunnan tehtävät muotoutuvat pitkälti myös jäsenten 
kiinnostuksen kohteiden mukaan, joten toimintaan pääsee itse vaikuttamaan! Tukena toimi-
kunnalla on piirin nuorisotoiminnan kehittäjä.

Toimikunta kokoontuu suunnilleen kerran kuukaudessa, ja tapaamisissa vuorottelevat etäko-
koukset ja kasvokkaiset kokoukset. Syksyllä 2020 toiminnasta pääsee kuulemaan lisää esi-
merkiksi osallistumalla verkkotapaamisiin, joita on syksyllä tulossa kaksi: 28.10. ja 25.11. klo 
18:30-19:30. Ilmoittautuminen tapaamisille tapahtuu OMA Punaisen Ristin kautta kirjoitta-
malla hakuun “verkkomiitti”. Marras-joulukuulle on alustavasti suunniteltu myös pikkujouluja, 
joissa voi rennon tutustumisen ohella kuulla lisää toiminnasta. Pääasiallisesti toimikunnan uu-
si kausi alkaa tammikuussa, mutta toimintaan pääsee halutessaan mukaan aiemminkin.

Lisätietoja toimikunnasta saa nuorisotoiminnan kehittäjältä Taija Savolaiselta (taija.savo-
lainen@punainenristi.fi / 040-5792771). Toimikunnan järjestäytymiskokous pidetään 16.-
17.1.2021, joista lauantai on virallinen kokouspäivä. Kokouksen paikka on vielä suunnitteilla, 
mutta se järjestetään piirin alueella, ja osallistujien matkat korvataan. Kokoukseen voi hyvin 
osallistua, vaikka ei olisikaan vielä varma, haluaako mukaan toimintaan. Lämpimästi tervetu-
loa!

Jasmin Äijälä, nuorisotoimikunnan jäsen

Kuva: A
nna Pälve
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Nuorisotoimikunnan toive osastoille 
yhdyshenkilön nimeämisestä
Yleiskokouksessa kuudentena hyväksyttynä aloitteena on nuorisotoiminnan resurssien lisää-
minen piireissä. Tällä hetkellä vain kolmessa piirissä on 100 % nuorisotoiminnan suunnittelija. 
Hänen roolinsa on suuri, mutta osastojen pitää tehdä osansa ruohonjuuritasolla toiminnassa, 
jotta työntekijä voi auttaa osastoa kehittymään. 

Toimintalinjauksessa 2021-2023 lapset ja nuoret ovat merkittävässä roolissa toiminnassa. 
Me haluamme toimikuntana olla edistämässä tämän toteutumista. Koemme, että nopein ja 
useimmille tutuin keino tavoittaa osastot on esimerkiksi työntekijän ja meidän toimikunnan 
lähettämien ajankohtaissähköpostien kautta, ja parhaimmassa tapauksessa tavoittaisimme 
suoraan asiasta kiinnostuneen, osaston nimeämän koulu- ja nuorisoyhdyshenkilön. Hän tun-
tisi oman osastonsa nuorisotoiminnan tilan, ja osaisi siten parhaiten viedä viestiä oman osas-
tonsa sisällä toisille luottamushenkilöille ja suoraan vapaaehtoisille. 

Toivoisimmekin nyt osastojen hallituksia valitsemaan ja nimeämään nuorisoyhdyshenkilön 
osastojen sääntömääräisissä syyskokouksissa, joissa henkilövalinnat tehdään. Esimerkiksi pii-
rin työntekijän ja nuorisotoimikunnan olisi tällöin helpompi ottaa yhteyttä osastoon nuorten 
asioihin liittyen ja auttaa nuorten rekrytoimisessa, vastaanottamisessa sekä toiminnan kehit-
tämisessä. Toivomme, että osastot onnistuisivat valitsemaan nuorisoyhdyshenkilön, vaikka 
osastossa ei tällä hetkellä olisikaan nuorisotoimintaa. Riittää, että osastosta löytyy tahtotilaa 
toimia asian eteen piirin nuorisotoimikunnan sekä työntekijän tuella! Nuorisotoiminnan yh-
dyshenkilön olisi hyvä olla aidosti kiinnostunut osastonsa nuorten toiminnasta ja sen kehittä-
misestä. 

Suomen Punaisen Ristin jäsenistä on tällä hetkellä 75 % yli 50-vuotiaita ja heistä 39 % yli 
70-vuotiaita. Arvostamme nuorisotoimikuntana suuresti jokaista jäsentä, joka antaa aikaansa 
vapaaehtoistyölle. Tiedostamme kuitenkin, että voidakseen jatkaa toimintaa tulevaisuudessa  
Punaisen Ristin on houkuteltava innokkaita nuoria lisää mukaan. Tämä taas vaatii mielekästä 
toimintaa osastoissa, nuorten rekrytointiin erityistä paneutumista sekä kykyä kehittää toimin-
taa ja vastaanottaa uusia avauksia. Joskus tarvitaan myös ripaus rohkeutta kokeilla, yrittää, 
erehtyä ja kokeilla jälleen. Sitä varten tarvitaan nuorten asioista kiinnostuneita vetäjiä sekä 
nuorisotoiminnan yhdyshenkilö koordinoimaan toimintaa.

Kysykää rohkeasti apua kaikissa nuoriin liittyvissä asioissa piirin nuorisotoiminnan työnteki-
jältä sähköpostitse taija.savolainen@punainenristi.fi tai puhelimitse 040 579 2771.

Koko nuorisotoimikunnan puolesta teihin vedoten,

Veera Röyttä, Länsi-Suomen piirin nuorisotoimikunnan puheenjohtaja

Kuva: S
PR

 / H
anna Linnakko
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Piirin alueen nuorten verkkomiitit
Mikä ihmeen Punainen Risti ja mitä siellä voi tehdä? Suuren järjestön toiminnan hah-
mottaminen tai sieltä itselle sopivan vapaaehtoistehtävän löytäminen voi olla haastavaa. Tai 
kenties muuten vain kiinnostaisi kuulla muistakin vapaaehtoistehtävistä, mutta tietoa ei oi-
kein tunnu löytyvän. Tähän pyrimme vastaamaan nyt järjestämällä alle 29-vuotiaille suunnat-
tuja infoja Punaisesta Rististä eri teemoin. Mukaan voivat osallistua niin vanhat kuin uudetkin 
vapaaehtoisemme!

Verkkotapaamisia järjestetään syksyn aikana yhteensä kolme, aina keskiviikkoisin klo 18.30-
19:30, noin kuukauden välein. Alustana toimii nuorille tuttu Discord, ja ilmoittautuminen ta-
pahtuu OMA Punaisessa Ristissä. Löydät sen OMAsta kirjoittamalla hakuun ”verkkomiitti” tai 
suoraan jutun lopusta löytyvän linkin kautta.

Ensimmäisen tapaamisen teema 30.9. oli ensiapu ja valmius, jolloin saimme mukaan entisen 
piirin nuorisovaliokuntalaisen ja Punaisen Ristin konkariaktiivin Hennan kertomaan omista ko-
kemuksistaan. Kerta meni mukavasti hyvässä hengessä ja saimme linjoille aivan uusiakin toi-
minnastamme kiinnostuneita!

Toisen kerran teemana 28.10. on ”Kansainvälinen Punainen Risti”, ja saamme mukaan myös 
Malawissa tehtävällä olleen nuorisodelegaatin kertomaan kokemuksistaan. Hänen puhet-
taan täydentää oman nuorisotoimikuntamme jäsen Jasmin, joka on keväällä 2019 suorittanut 
nuorisodelegaattikoulutuksen, ja odottaa nyt innolla pääsemistä tositoimiin. Keskustelemme 
myös mahdollisuuksista toimia kotimaassa kansainvälisesti ja monikulttuurisissa merkeissä.

Kolmas kerta tullaan järjestämään marraskuun 25. päivänä, jolloin teemana on ”Ystävyys”. 
Jokaisella kerralla kerromme hyvin lyhyesti Punaisesta Rististä yleisesti. Tilaisuuden loppu-
päästä on varattu runsaasti aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Voit kysyä myös muista toi-
mintamuodoista ja saada apua siihen, miten sinä voit päästä mukaan toimintaamme. Tarjolla 
on juttuseuraa ja  ”vertaistukea” muilta vapaaehtoisilta nuorilta. Mukana jokaisella kerralla 
piirin työntekijän kanssa keskustelemassa ja vastailemassa kysymyksiin on nuorisotoimikun-
tamme edustajia.

Pistä siis päivät kalenteriin, kerro kaverillekin ja ilmoittaudu mukaan täällä: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/8771

Ilmoittautuneille lähetämme lisäohjeistusta ja liittymislinkin verkkomiittiin. Tilaisuuteen il-
moittautuminen tai osallistuminen ei sido sinua yhtään mihinkään. Voit ilmoittautua mukaan 
myös jo nyt, vaikket pääsisikään mukaan vielä lokakuussa; Ilmoittautumisesi säilyy marras-
kuun kertaa varten. Tervetuloa linjoille!

Lisätietoja: Taija Savolainen, nuoriso- ja monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä, 040-579 2771

KOTOUTUMISEN TUKI/ 
MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA:
Webinaarisarja
Maanantaina  14.9. starttasi kotoutumisen tuen tiimin organisoima valtakunnallinen webinaa-
risarja. Ensimmäinen kerta sisälsi runsaasti infoa suomeksi ja englanniksi perheenyhdistämi-
sestä, ja webinaari oli todella mielenkiintoinen, informatiivinen ja avartava. Webinaarisarja 
sai jatkoa, kun ”Kohtaamisen supervoima” -teemainen webinaari järjestettiin 5.10. klo 18–20. 
Tuolloin kielenä oli suomi.
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Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa & Kotoutumisen 
tukena -koulutukset
Monikulttuurisuustoiminnan koulutukset ovat valmistuneet nyt myös etänä pidettäviksi mah-
dollisuuksiksi lisätä tietoutta moninaisuudesta ja kotoutumisen tuesta. Koulutuksia järjes-
tetään (tilanteen niin salliessa) myös normaalisti läsnäkoulutuksina. Koulutukseen liittyvät 
kulut (kuten kouluttajan kulut ja mahdolliset materiaalit) kustantaa piiri, ja mikäli osastolla ei 
ole omia tiloja, piiri voi tukea kohtuuhintaisissa tilavuokrissa ja auttaa tarvittaessa niitä etsi-
määnkin. Piirin työntekijä tekee mainoksen OMA:an ja voi auttaa mainostamisessa.

Koulutukset sopivat kaikille osastojen jäsenille – onhan yhdenvertaisuuden edistäminen mei-
dän koko järjestön asia  toimialasta riippumatta! Erityisesti Moninaisuus vapaaehtoistoi-
minnassa -koulutus on sopii ”yleiskoulutuksena” vaikka oman toimintaryhmän tai osaston 
hallituksen kesken. 

Lyhyesti vielä koulutusten keskeisimmät sisällöt: 

Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa -moduuli on kahden tunnin koulutus (2h etänä ja 
läsnä) normeista, vuorovaikutustilanteista, yhdenvertaisuudesta sekä saavutettavuudesta.
- Tavoitteena on mm. saada eväitä tutkia normeja ja ennakkoluuloja kriittisesti sekä ymmär-
tää niiden vaikutus kohtaamisessa, saada tietoa yhdenvertaisuudesta ja saada ideoita siitä, 
miten vapaaehtoistoimintaa voidaan tehdä saavutettavaksi.

Kotoutumisen tukena -moduuli on etäkoulutuksena 2,5 tunnin kokonaisuus ja  lähikoulu-
tuksena 3 tunnin kokonaisuus, koostuen neljästä osasta: 1) Pakolaisuus, 2) Kotoutuminen, 3) 
Rasismi ja sen kohtaaminen sekä 4) Kotoutumista tukeva vapaaehtoistoiminta.
- Tavoitteena on mm. selvittää pakolaisuuteen ja rasismiin liittyviä käsitteitä, antaa tietoa ja 
lisätä ymmärrystä maahanmuuttajien kotoutumisen kaksisuuntaisuudesta ja monivaiheisuu-
desta; auttaa ymmärtämään maahan muuttaneen ihmisen elämäntilannetta ja tukemaan 
häntä yksilöllisessä kotoutumisprosessissaan.

Koulutustiedustelut ja lisätietoja: Taija Savolainen, nuoriso- ja monikulttuurisuustoiminnan 
kehittäjä, 040-579 2771

Webinaarisarjan toisessa osassa pohdittiin tasavertaista kohtaamista kotoutujan ja vapaaeh-
toisen välillä ja sen merkitystä ihmisten hyvinvoinnille ja kotoutumiselle. Webinaarissa poh-
dittiin, miten vapaaehtoiset voivat olla edesauttamassa kotoutumista kohtaamisissamme. 
Teemaan johdatteli kriisipsykologi Laura Happonen Turun kriisikeskuksen Serene-toiminnasta. 
Webinaarista tehtiin myös tallenne, ja se on katsottavissa kuukauden ajan. Lisää voit kysyä 
piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittämisestä vastaavalta työntekijältä.
 
Muut webinaarisarjan osat, joihin ilmoittautuminen avautuu myöhemmin Oma Pu-
naisessa Ristissä, järjestetään syksyn aikana seuraavilla teemoilla: 
16.11.2020 Osa 3: Paperittomat – ihminen ihmiselle
14.12.2020 Osa 4: Rasismi koskettaa

Mikäli tahdot näistä informaatiota suoraan itsellesi ilmoittautumisen avautuessa, voit laittaa 
viestiä suoraan työntekijälle.

Lisätietoja Taija Savolainen, nuoriso- ja monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä, 040-579 2771
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Rasisminvastainen viikko 15.-21.3.2021
Ensi vuoden maaliskuussa vietetään jälleen rasisminvastaista viikkoa. Teemaa ja keskeistä 
kampanjaviestiä viedään eteenpäin syksyn aikana, ja tärkeäksi teemaksi nousee arkipäivän 
turvallisuus. Miten teidän osastonne voisi ensi vuonna olla mukana edistämässä kampanja-
viestin kulkemista?  

Toteutustavan ei ole pakko olla suuri tempaus/ tapahtuma, vaan se voi olla vaikkapa oman 
toimintaryhmän kesken koulutus (esim. yllä mainittu Moninaisuus-koulutus) yhdistettynä ai-
heen pohdintaan, tai infotilaisuus koululla. Se voi olla myös jokin isompi tapahtuma tai tem-
paus, jos osastolla on innokkuutta sellaisen järjestämiseen. Tukea osastot saavat totuttuun 
tapaan monikulttuurisuustoiminnan kehittämisestä vastaavalta piirityöntekijältä.

Lisätietoja luvassa vuoden 2021 alussa.

Ystävätoiminnan koulutukset
Ystävätoiminnan koulutuksia järjestetään tilanteen ja tarpeen mukaan joko lähi- tai etäopetuk-
sina. Koronatilanne vaikuttaa koulutusten järjestämiseen. Ajankohtaiset koronatiedotteet ja 
ohjeistukset löytyvät: https://rednet.punainenristi.fi/Korona2020 sekä
https://rednet.punainenristi.fi/koronatieto

Kannattaa lisäksi seurata päivittyvää ja ajantasaista hygienia- ja turvallisuusohjetta:
https://rednet.punainenristi.fi/node/59469

Lisätietoja ystävätoiminnan koulutuksista ja koulutuspyynnöt: erja.salmela@redcross.fi tai 040 
627 8810.

Saatavilla olevat koulutukset:
· Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)
· Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h)
· Kertaluonteinen ystävätoiminta
· Muistisairaan kohtaaminen (3-4h)
· Ulkoiluystäväkoulutus (3-4h)
· Vankilavierailijakoulutus (3+3h)
· Verkkoystävätoiminnan koulutus ja nettiperehdytys (4h +lounas)
· Ystävänä omaishoitoperheelle (3-4h)
· Ystävänä palvelutalossa tai sairaalassa (3h)
· Ystävätoiminnan ryhmänohjaajakoulutus (5h + lounas)
· Ystävävälittäjäkoulutus (4-5h)
· Henkinen tuki ystävätoiminnassa (3h)

Sivis-tuki
Osasto voi itse hakea Opintokeskus Sivikseltä taloudellista tukea kurssien, koulutuksien tai esi-
merkiksi ryhmätoiminnan järjestämiseen. Sivis-tuki edellyttää, että tilaisuudesta on aiheutunut 
hyväksyttyjä kuluja. Tukea on kahdentyyppistä, opintojaksotukea sekä vertaisopintoryhmätukea. 
Opintojaksotukea osasto voi hakea, mikäli järjestää koulutuksen itse. Piirin järjestämistä koulu-
tuksista piiri hakee tuen eikä tukea voi hakea päällekkäin samasta koulutuksesta.
Sivis-tuen hakeminen: Selvitä onko osastolla Sivisverkkoon tunnukset. Jos ei ole tai muuten tar-
vitset lisätietoja, ota yhteyttä Opintokeskus Sivikseen https://www.ok-sivis.fi
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Kouluttajakoulutus 2020
Kouluttajakoulutus järjestetään tänä syksynä 
suurelta osin tai kokonaan verkossa. Koulut-
tajakoulutuksen ”Oppimisen ohjaaminen” 
-moduuli järjestetään webinaarina Team-
sin kautta pe – la 30.-31.10. Moduuli on 
osa Suomen Punaisen Ristin kouluttajien val-
mennusohjelmaa.

Perjantai-iltana koulutuksen kesto on klo 17–
19 ja lauantaina klo 9–11:30. Vetäjinä toimi-
vat VM Marianne Hemminki (Capacitar Oy) 
sekä koulutussuunnittelijat Sole Noranta ja 
Taru Hakanen SPR:n keskustoimistosta. 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat pii-
rien valitsemat ja haastattelemat 
kouluttajatehtäviin soveltuvat tulevat vapaa-
ehtoiskouluttajat. Kouluttajavalmennuksen 
jälkeen kouluttajat toimivat Suomen Punai-
sen Ristin ja Vapepan koulutusten vetäjinä ja 
heidän kanssaan laaditaan kouluttajan ”yh-
teisymmärrys” -sopimus, jonka tarkoituk-
sena on sopia piirin, osaston ja kouluttajan 
yhteistyöstä koulutusten järjestämisessä ja 
toteuttamisessa.

Koulutuksen aikana pohditaan kouluttajan 
erilaisia rooleja, oppimisen lainalaisuuksia 
sekä onnistuneen koulutustilaisuuden keskei-
siä menestystekijöitä kuten hyvän vuorovai-
kutuksen ja ilmapiirin luomista, osallistujien 
osallistamista ja monipuolisten opetusmene-
telmien käyttöä. Tutustumme myös Suomen 
Punaisen Ristin koulutusjärjestelmään ja sen 
keskeisiin ohjeisiin.

Osastoviestinnän perusteet ja somen käyttö 
-koulutukset
Miten Punainen Risti viestii? Miten minä voin viestiä osastossani? Onko sosiaalinen 
media uhka vai mahdollisuus? Haluaako osastosi lisää näkyvyyttä toiminnalleen ja 
uusia vapaaehtoisia?

Viestintäkoulutuksissa perehdytään Punaisen Ristin viestintään, tutustutaan viestinnän suun-
nitteluun ja sisältöjen tuottamiseen eri tiedotuskanaviin sekä käytännön esimerkkeihin on-
nistuneesta osastoviestinnästä. Koulutukset tarjoavat myös tietoa Punaisen Ristin valmiista 
viestintämateriaaleista. Koulutuksissa tutustutaan lisäksi Oma Punaiseen Ristiin ja sen tarjo-
amiin mahdollisuuksiin. 

Koulutukset on tarkoitettu Punaisen Ristin jo jonkin aikaa toiminnassa mukana olleille vapaa-
ehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita osastoviestinnästä.  

Lisätietoja koulutuksista voi kysyä Erjalta: erja.salmela@redcross.fi tai 040 627 8810

Osa moduuliin sisältyvistä harjoituksista to-
teutetaan tässä webinaarissa, mutta lisäksi 
pyrimme järjestämään harjoitusosioita joko 
”jatkowebinaarina” tai alueellisissa pienryh-
missä.

Koulutus on rakennettu siten, että se tarjoaa 
tuleville kouluttajille myös etäkouluttamiseen 
liittyviä käytännön vinkkejä ja ideoita! 

Oppimisen ohjaamisen osio on tarkoitettu 
ensisijaisesti vain vähän tai ei ollenkaan ai-
kaisempaa kouluttajakokemusta omaaville. 
Osallistumisesta sovitaan oman piiritoimiston 
yhteyshenkilön kanssa.

Ilmoittautuneet saavat ennen webinaaria 
pienen kyselyn, jonka perusteella muoka-
taan vielä webinaarin lopullista sisältöä. Tä-
män lisäksi osallistujille toimitetaan Punaisen 
Ristin toimintaan liittyviä linkkejä ja verkko-
tehtäviä. Verkkotehtäviä ei ole paljon ja niitä 
ehtii suorittamaan myös tämän webinaarin 
jälkeen. 

Marraskuun sisältöosat (21.-22.11.) tul-
laan suurimmaksi osaksi järjestämään myös 
etäversioina tai siirtämään keväälle.

Jos olet kiinnostunut toimimaan koulutta-
jana, niin olethan yhteydessä toimialastasi 
vastaavaan työntekijään piirissä.

Teksti: Jooel Niittynen
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62 paikallisosastoa/4000 vapaaehtoista 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa 

7 SPR-Kirppistä 

Rikosuhripäivystys Riku 

Salmirannan vastaanottokeskus VOK 

Aluetoimistot Jyväskylä ja Seinäjoki 

Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri 



Keski-Suomi, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa 

On tärkeää, että Punaisen Ristin auttamistyö pysyy käynnissä ja että apua tarvitsevat saavat 
apua. Kaikessa toiminnassa on samalla huolehdittava sekä auttajien että autettavien turval-
lisuudesta. Juuri nyt apumme on erityisen tärkeää ihmisille, joita koronatilanteen seuraukset 
koskettavat eniten. 
 
Tämä ohjeistus perustuu viranomaisten tietoihin, mutta on otettava huomioon, että tartun-
tojen määrä vaihtelee viikoittain myös saman maakunnan sisällä. Muuttuvassa tilanteessa 
osaston on tärkeää seurata paikallista tautitilannetta ja oman alueen viranomaisohjeita sekä 
sopeuttaa Punaisen Ristin paikallinen toiminta niihin.

Päivitetty ohje SPR Länsi-Suomen piirin 
osastoille toiminnan järjestämisestä 
koronavirusepidemian aikana 

Kaikki yli 20 henkilön koulutukset, tilaisuudet ja tapahtumat tulisi perua 31.10.2020 asti. Myös 
pienempien kohtaamisten / tilaisuuksien osalta noudatetaan harkintaa ja varovaisuutta. Kaik-
kia tarpeettomia kokoontumisia suositellaan välttämään 31.10.2020 saakka.  
 
Tarpeellinen auttamistoiminta on tärkeä turvata ja pienemmissä kokoontumisissa tai välttä-
mättömissä kahdenvälisissä kohtaamisissa noudatetaan hygienia- ja turvallisuusohjeita: 
 
+ Turvaväleistä on pyrittävä huolehtimaan joka tilanteessa. 
+ Tapahtumissa ei tarjoilla ruokaa tai juomia. 
+ Hengityssuojaimia ja käsidesiä on järjestettävä saataville ja huolehdittava niiden käytöstä 
erityisesti tilanteissa, joissa suositeltuja turvavälejä ei voida tilapäisesti noudattaa. 
+ Kaikkien tilaisuuksiin osallistuvien henkilöiden tiedot tulee olla tiedossa tilaisuuden järjestä-
jällä mahdollisten tartuntaketjujen selvittämiseksi. 

Koulutukseen ja muuhun järjestettävään toimintaan ei osallistuta, mikäli on vähäi-
siäkään flunssan oireita! 
 
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, 
kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Sellainen henkilö ei voi osallis-
tua ryhmätoimintaan, jolla on sairastumiseen viittaavia oireita.  Jos henkilö sairastuu päivän 
aikana, tulee hänen poistua tilaisuudesta ja hakeutua koronavirustestiin.  

Riskiryhmiin kuuluvien tulee välttää tilaisuuksia kokonaan. 

Pohjanmaa 
Vaasan sairaanhoitopiiri on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen, joka tarkoit-
taa, että alueella eivät tartuntaketjut ole tiedossa.  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 9.10. tiedotteen, joka kieltää Vaasan 
sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja 
yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä. Tätä ohjeistusta edellytämme 
kaikkien alueen osastojen noudattavan 31.10.2020 asti.  

Kriittinen auttamisvalmius on kuitenkin tärkeä turvata. Kaikissa välttämättömissä auttamis-
tehtävissä tulee huomioida yllä olevat ohjeet ja käyttää suunenäsuojusta sekä kertakäyttökä-
sineitä Punaisen Ristin hygienia- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti. 
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KUVAT: MARJAANA MALKAMÄKI/SPR
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Näin käytät kertakäyttöistä  
suu-nenäsuojainta

Suojaimen riisuminen

Suojaimen laittaminen

Muista pitää turvaväli.

Irrota suojain korvien takaa.

1.

Puhdista kädet käsidesillä.

3.

Paina suojain nenän  päältä  
kiinni kasvoihin.

4.

Kiinnitä suojain  
korvien taakse.

3.

Aseta suojain kasvoille.

2.

Puhdista kädet käsidesillä.
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Heitä roskiin lenkistä pitäen.

2.

4041 0955
Painotuote
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