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Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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Ukrainan tilanne koskettaa meitä

PÄÄKIRJOITUS 22.3.2022

Ukrainan tilanne on ollut maailman huomion keskipisteenä yli kol-
men viikon ajan. Se vyöryy eteemme joka puolelta: medioissa 
leviää kuvia ja uutiset jakavat tietoa ympäri vuorokauden. Ihmis-
ten auttamishalu kriisin uhreja kohtaan on ollut ennennäkemätöntä. 
Useat järjestöt ja organisaatiot ovat käynnistäneet auttamistoimin-
taa, myös yksityishenkilöt ovat aktivoituneet oma-aloitteiseen aut-
tamiseen. Ukrainan kriisi todistaa myös Punaisen Ristin merkittävää 
asemaa auttamis- ja valmiusjärjestönä meillä ja maailmalla. Pys-
tymme reagoimaan nopeasti ihmisten hätään ja ahdinkoon. 

Suomen Punaisen Ristin Ukraina-operaation tilannekuvasta on ryh-
dytty keräämään tietoja. Kerättyä tietoa käytetään tilannetietoisuu-
den ylläpitoon, toiminnan volyymin ja operaation laadun arviointiin, 
avun ohjaamiseen sekä varainhankinta- ja vaikuttamisviestintään. 

Tietoja kysytään, jotta Punainen Risti voi suunnata apua tarpeiden pohjalta sekä turvata eri-
tyisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien avun saannin. Tieto toiminnasta välittyy 
reaaliaikaisesti piirille netin kautta täytettävän kyselylomakkeen kautta. Osastoja on pyy-
detty raportoimaan auttamistehtävistään vähintään kerran viikossa, vaikka päivittäin. Tätä 
kirjoitusta kirjoitettaessa on Länsi-Suomen piirin osastojen tilannekuvakyselyn tulokset jul-
kaistu ensimmäisen viikon (vk 10) osalta. On ilahduttavaa todeta, että yli puolet piirimme 31 
osastosta on jo järjestänyt tai ollut mukana jossain Ukrainan kriisiin liittyvässä auttamisteh-
tävässä. Vapaaehtoisia näissä tehtävissä on ollut mukana yli 350. Iso ja lämmin kiitos kaikille 
Ukraina-operaatioon osallistuneille vapaaehtoisille jo tässä vaiheessa!

Ukrainan kriisi herättää meissä monenlaisia ajatuksia. Se voi järkyttää mieltä, aiheuttaa epä-
uskoa, huolta, surua ja ahdistusta. Jokainen ajattelee asioista omalla tavallaan, ja on tär-
keää kunnioittaa jokaisen reaktiota. Arjen turvallisten rutiinien säilyttäminen, riittävä lepo ja 
ulkoilu luovat pohjaa jaksamiselle, mikäli ajatukset pyörivät liikaa kriisin ympärillä. Medioiden 
seuraamista voi tarvittaessa rajoittaa ja juttelu jonkun kanssa puolittaa kannettavan taakan. 
Auttaja ei saisi unohtaa itseään. Jokainen voi vaikuttaa omaan jaksamiseensa huomaamalla 
päivittäin ympärillä tapahtuvaa hyvää. Se, mihin huomio kiinnittyy, kasvaa ja vahvistuu. Suo-
men Punainen Risti tarjoaa mahdollisuutta keskustella Ukrainan tilanteen aiheuttamista tun-
temuksista mm. nuorten Sekaisin-chatissa ja Discord-kanavalla. Tarjolla on myös erilaista 
koulutusta, kuten Henkinen tuki ystäville, sekä keskustelutilaisuuksia.

Kriisissä normaali arki järkkyy. Kriisille on myös tyypillistä, että uusi tieto muuttaa tilanne-
kuvaa nopeasti. Ukrainan kriisi vaikuttaa meillä piirimme toimintaan ja työllistää nyt erityi-
sesti piirin työntekijöitä. Toimintaa joudutaan suuntaamaan akuuttien tehtävien hoitamiseen, 
kuten Migrin toimeksiantojen käytäntöön saattamiseen ja henkilökunnan rekrytointiin. Tämän 
takia esimerkiksi Länsi-Suomen piirin järjestöpäivät on siirretty suosiolla syksyyn. Jotta 
olemme valmiita auttamaan koko piirin alueella, kiinnitämme jatkossa huomiota mm. osasto-
toiminnan alueellistamiseen. Osastot voivat tukea toinen toisiaan. Piirin hallituksen järjestö-
kehityksen työryhmässä olemme valmistelleet piirin hallituksen jäsenten kummialueita tämän 
työn tueksi. 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistöä lainaten: ”Kun muutos on rajua, pään on pysyttävä kyl-
mänä”. Avun tarve Ukrainassa tulee jatkumaan vielä pitkään, unohtamatta muita Katastro-
firahastosta avustettavia kohteita maailmalla. Samanaikaisesti jatkuu tarve Suomen Punai-
sen Ristin tekemälle arvokkaalle vapaaehtoistyölle kotimaassamme. Punaisen Ristin toiminta 
tuo turvaa ja pysyvyyttä myllerrysten keskellä. Toivon, rutiinien, oman jaksamisen ja itsestä 
huolehtimisen tärkeyttä ei pidä unohtaa kaiken tämän keskellä. Voimaa ja valoa juuri sinulle 
tähän työhön! Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.

Kevätterveisin, 
Taina Hämäläinen 
varapuheenjohtaja 
SPR Länsi-Suomen piiri
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Kaikki mukaan Suojaan!
On aika harjoitella auttamistaitojamme Suo-
men Punaisen Ristin valtakunnallisessa val-
miusharjoituksessa 6.–7. toukokuuta. Tämän 
lehden ilmestyessä piirien ja osastojen Suoja 
2022 -suunnitelmat ovat jo viittä vaille val-
miita. Nyt on aika tehdä suunnitelmiin viime 
hetken tarkennuksia ja ohjeistuksia.

Suoja 2022 -valmiusharjoituksessa harjoitte-
lemme evakuointia. Evakuointia voidaan tar-
vita monenlaisten onnettomuuksien ja tilan-
teiden yhteydessä. Saaristossa saatetaan 
joutua evakuoimaan risteilylaivan matkus-
tajia, kaupungissa voi sattua suuri tulipalo 
tai ojaan ajaneesta rekasta voi vuotaa hai-
tallisia kemikaaleja ympäristöön. Viranomai-
set pyytävät evakuointiin usein Punaisen Ris-
tin apua.

Oli onnettomuus mikä tahansa, meidän teh-
tävämme evakuointitilanteissa ovat lopulta 
samanlaisia. Suuri ihmisjoukko pitää saada 
luetteloitua, heille pitää tarjota ruokaa, hen-
kistä tukea ja muuta apua ja heidät pitää 
ennen kaikkea saada suojaan. Siitä syntyi 
myös harjoituksen nimi. Suoja ja sen tuoma 
turvallisuuden tunne ovat ihmisen perustar-
peita.

Jotta Punainen Risti toimisi tehokkaasti 
onnettomuuksien ja häiriötilanteiden yhte-
ydessä, tilanteita on harjoiteltava etukä-
teen. Valtakunnallisissa valmiusharjoituk-
sissa tavoitteenamme on kehittää osastojen, 
piirien ja keskustoimiston kokonaisvalmiutta, 
vahvistaa viranomaisyhteistyötä ja yhteis-
työverkostoja sekä edistää valmiussuunnit-
telua.  

Toivomme erityisesti, että kaikkien Punaisen 
Ristin toimintamuotojen vapaaehtoiset osal-
listuvat harjoitukseen. Olitpa mukana ystä-
vätoiminnassa, ruokajakelussa tai vaikka 
kotoutumisen tuessa, tuot mukanasi harjoi-
tukseen arvokasta osaamista ja kokemusta! 
Harjoituksessa opit samalla paljon Punaisen 
Ristin valmiudesta. Voit hyödyntää harjoituk-
sessa oppimaasi myös muussa vapaaehtois-
toiminnassa.

Tässä lehdessä vinkkejä viime hetken val-
misteluihin antaa Marko Tervo, Jyväskylän 
osaston vapaaehtoinen. Lue sivulta 4 Markon 
kertomus siitä, miten evakuointi sujui Palo-
kan suuren tulipalon yhteydessä.

Tervetuloa mukaan harjoittelemaan!

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Salminen,  
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 
osastomateriaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Maaria Kuitunen

Valmiussuunnittelija



4 5

PUNAISEN RISTIN VIIKKO

Viime hetken vinkit Suoja 2022 
-valmiusharjoitukseen

Kuva: M
arko Tervo

Mitä oppeja Jyväskylän suuresta 
tulipalosta voisi ottaa Suoja 2022 
-harjoitukseen? Jyväskylän osaston 
vapaaehtoinen Marko Tervo jakaa vinkit.

Puolitoista vuotta sitten Jyväskylän Palokan 
senioritalossa tapahtui suuri tulipalo. Jälkeen-
päin vapaaehtoiset ovat pohtineet auttamis-
toimintaansa tulipalon aikana ja sen jälkeen. 
Miten Punainen Risti ja Vapaaehtoinen pelas-
tuspalvelu onnistuivat? Entä millaisiin asioihin 
voisi varautua etukäteen Suoja 2022 -harjoi-
tuksen avulla?

Marko Tervo on Jyväskylän osaston tiedottaja, 
joka hoiti auttamistilanteessa osaston tiedot-
tamista ja viestintää sosiaalisessa mediassa. 
Palokan palo oli vaikea, sillä se levisi paljon 
arvioitua nopeammin. Tästä huolimatta apua 
pystyttiin antamaan tehokkaasti. Harjoittele-
malla auttaminen onnistuu äkillisissä ja suuris-
sakin onnettomuuksissa.

– On tärkeää harjoitella evakuointia yhdessä 
eri toimintaryhmien kanssa. Ensihuollon, 
ensiavun ja ystävätoiminnan vapaaehtoiset 
voivat harjoittelun ansiosta pelata tehokkaasti 
yhteen.

Harjoittelemalla viranomaiset ja järjestöt 
tutuiksi

Punainen Risti toimii aina viranomaisen tukena, 
joten harjoituksessa voidaan vahvistaa yhteis-
työtä viranomaisen kanssa ja oppia toinen toi-
selta.

– Sosiaali- ja kriisipäivystyksillä ei välttämättä 
ole kokemusta isoista onnettomuuksista. Meillä 
taas on, ainakin harjoitusten kautta. Olisi kan-
nattavaa kutsua sosiaalipäivystys ja muita jär-
jestöjä ja yhteistyökumppaneita mukaan harjoi-
tukseen. Usein myös seurakuntien diakoniatyö 
on mukana hoitamassa suuria onnettomuuk-
sia. Palokassa yksi onnistumisen syy oli se, että 
olemme aiemmin tehneet yhteistyötä kriisikes-
kuksen kanssa pienemmissä tulipalotilanteissa.

Tietysti myös Palokan operaatiossa oli haasteita.

– Kun päästiin onnettomuuspaikalle, viran-
omainen tarvitsi apuamme heti. Emme ehti-
neet juurikaan koordinoimaan ja orga-
nisoimaan toimintaamme paikan päällä. 
Vapaaehtoisten johtoryhmiä ja vastaavia ei 
vain ehditty perustamaan. Toisaalta juuri tästä 
saatiin poliisilta ja pelastustoimelta myöhem-
min paljon kiitosta, että tartuimme ripeästi toi-
meen ja toimimme osin itseohjautuvasti.

Viestintä osaksi harjoitusta

Tiedottajana Marko Tervo haluaa haastaa muut 
osastot pohtimaan viestintää harjoituksessa.

– Mitä ja miten tiedottaisitte harjoitustilanteesta, 
jos tilanne olisikin oikea? Entä miten kertoisitte 
harjoituksesta medialle, mitä kirjoittaisitte sosi-
aaliseen mediaan ja mitä omille vapaaehtoisille?

Lisää vinkkejä harjoituksen valmisteluihin löy-
dät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/suoja2022

Punaisen Ristin johtamisvalmennus saa jatkoa syksyllä
Punainen Risti pilotoi viime syksynä johtamis-
valmennusta, joka oli suunnattu kaikkien jär-
jestötasojen vapaaehtoisille ja työntekijöille. 
Valmennuksen tavoitteena oli vahvistaa Punai-
sen Ristin ja valmiusorganisaation identiteet-
tiä, luoda yhteistyötä ja luottamusta sekä 
kehittää kuuntelevaa, mukaan ottavaa ja kaik-
kien osaamista hyödyntävää johtamista osal-
listujien asemasta riippumatta.

Jos sinua kiinnostaa kehittää valmiuksiasi joh-
taa Punaisen Ristin toimintaa, kannattaa seu-
rata Oma Punaista Ristiä. Haku syksyn 2022 
valmennukseen käynnistyy keväällä, huhti-
toukokuussa. Mukaan haetaan aktiivisia, oman 
ja järjestön johtamisen kehittämisestä kiinnos-
tuneita vapaaehtoisia ja työntekijöitä eri puo-
lilta Suomea ja eri toimintamuodoista. 
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MONIKIELINEN KORONAVIESTINTÄ

Monikielisestä koronaviestinnästä hyviä 
kokemuksia ympäri Suomen

Kuva: S
uom

i-S
om

alia -seura

Punainen Risti koordinoi monikielisen 
koronaviestinnän hanketta. Hanke 
auttaa myös Punaisen Ristin piirejä ja 
osastoja levittämään rokotustietoa eri 
kielillä ja vahvistamaan yhteistyötä 
maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Koronaepidemian aikana on usein toivottu 
koronaan liittyvää tietoa myös muilla kuin Suo-
men virallisilla kielillä. Punaisen Ristin koordi-
noima monikielisen koronaviestinnän koordi-
naatiohanke on yksi vastaus tähän tarpeeseen: 
se kokoaa yhteen järjestöt ja viranomaiset, 
jotka toimivat koronaepidemian ja erikielisten 
yhteisöjen parissa.

Tärkeässä roolissa hankkeessa ovat yhteisö-
jen avainhenkilöt, jotka toimivat piirien tukena. 
Avainhenkilöt jalkautuvat oman yhteisönsä 
tapahtumiin, ryhmiin ja oppilaitosvierailuille. 
He pitävät yllä keskustelua koronasta ja roko-
tuksista ja vievät omalle yhteisölleen viran-
omaisten tuottamaa tietoa. Oman yhteisönsä 
jäseninä he pystyvät välittämään tietoa sensi-
tiivisesti ja yhteisönsä kulttuuria kunnioittaen.

Työtä tehdään yhdessä Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen (THL) ja sairaanhoitopiirien kanssa.

Monta piiriä mukana  
– mukaan mahtuu vielä

Monikielisestä koronaviestinnästä on saatu 
hyviä kokemuksia. Toimintaan on jo saatu 
mukaan muun muassa arabian-, somalin-, 
soranin-, venäjän- ja vironkielisiä avainhenki-
löitä. Myös hankkeessa tuotetut viestintämate-
riaalit ovat tavoittaneet runsaasti yleisöä.

Hanke tukee piirejä monikielisen koronavies-
tinnän toteuttamisessa. Se on myös auttanut 
rakentamaan yhteistyötä alueiden maahan-
muuttajajärjestöjen ja oppilaitosten kanssa. 

•  Oulussa on tuettu piirin yhteistyötä 
monikulttuurikeskus Villa Viktorin, Vuolle 
Setlementin ja Oulun kaupungin kanssa. 

•  Helsingin ja Uudenmaan piirissä on toteutettu 
korona-aiheisia iltapäiväleirejä nuorille. 

•  Satakunnassa järjestettiin monikielinen 
koronainfokampanja. 

Jos oma piirisi ei vielä ole mukana, mutta 
haluaisit tietää aiheesta lisää, ota yhteyttä 
omaan piiriisi. Monikielisen koronaviestinnän 
hanke jatkuu tämän vuoden loppuun asti, joten 
mukaan ehtii vielä! 

•  Tutustu hankkeeseen: punainenristi.fi/
monikielinen-koronaviestinta. Hanke 
julkaisee kuukausittain monikielisen 
koronaviestinnän uutiskirjettä. Uutiskirjeet 
ja tilauslomake löytyvät sivun Materiaalit-
osiosta.

•  Monikielisen koronaviestinnän materiaalit 
löytyvät TEM:in Kumppanuusalustalta. 
Rekisteröidy alustalle osoitteessa  
https://kumppanuusalusta.kotoutuminen.fi.

•  Lisätietoja: hankekoordinaattori Marian 
Ismail, marian.ismail@punainenristi.fi ja 
viestinnän asiantuntija Ee Eisen,  
erika-evely.eisen@punainenristi.fi

Viestintähankkeen tuella tuotettu somalinkielinen keskustelu koronasta on kerännyt yli 250 000 katsojaa.
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9.

Nälkäpäivä on 
auttamisvalmiutemme kivijalka
Nälkäpäivänä kokoamme yhteen 
voimamme, jotta katastrofin 
keskelle joutuneet ihmiset saisivat 
Punaisen Ristin apua. Mitä enemmän 
vapaaehtoisia saamme innostettua 
mukaan Nälkäpäivään, sitä useammalle 
voimme hädän hetkellä tarjota 
tukemme. Tehdään siis seuraava 
Nälkäpäivä yhdessä ja isosti!  

Nälkäpäivän lipaskeräys toteutetaan 22.–
24.9. Lipaskeräys on järjestetty keskellä 
pandemiaa jo kahdesti. Vaikka emme vielä-
kään voi varmasti tietää pandemiatilannetta 
ensi syksynä, varmaa kuitenkin on, että 
Nälkä päivä järjestetään niin isosti ja näyttä-
västi kuin suinkin mahdollista.  

Kerääjähankintaan satsaaminen 
kannattaa

Tiedämme, että käteisen käyttö on viime 
vuosina rajusti vähentynyt. Siitä huolimatta 
käteislahjoitukset vapaaehtoiselle ovat yhä 
kirkkaasti suurin Nälkäpäivän tulonlähde. 

Tilastomme kertovat, että yksittäisille vapaa-
ehtoisille lahjoitetun käteisen määrä on 
viime vuosina jopa kasvanut. Siinä, missä 
yksi lipaskerääjä keräsi kymmenen vuotta 
sitten keskimäärin noin 70 euroa, on kerää-
jäkohtainen potti noussut viime vuosina 
lähes 90 euroon. Tämän tiedon valossa 
kerääjä hankintaan kannattaa totisesti sat-
sata! 

Etenkin koulut, oppilaitokset ja yritykset ovat 
tärkeitä yhteistyökumppaneita, kun tavoitel-
laan suuria kerääjämääriä. Ensimmäiset ver-
kot kannattaakin heittää vesille jo nyt.  

Ilmoittaudu mukaan  
Nälkäpäivän etäkoulutuksiin

Nälkäpäivästä järjestetään etäkoulutusten 
sarja, joka alkaa jo huhtikuussa. Poimi kiin-
nostavat koulutukset ja ilmoittaudu mukaan!

Ilmoittautumislinkit löydät sekä Omasta että 
RedNetin Nälkäpäivä-sivulta. Koulutusten jäl-
keen tallenteet lisätään RedNetiin.

Nälkäpäivän valtakunnallisten etäkoulutusten aikataulu

HUHTIKUU

Koulut mukaan Nälkäpäivään ma 11.4. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,  
ruotsiksi ma 13.4. klo 17–18.30

TOUKOKUU

Nälkäpäivän suunnittelu ma 16.5. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30, ruotsiksi ma 23.5. klo 17–18.30

Kerääjärekrytointi kaupunkiosastoissa ke 18.5. klo 17–18.30, ruotsiksi ke 25.5. klo 17–18.30

ELOKUU

Nälkäpäivä 2022 yleisesittely ma 15.8. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,  
ruotsiksi ma 22.8. klo 17–18.30

Uusilla keräystavoilla onnistuminen ke 17.8. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,  
ruotsiksi ke 24.8. klo 17–18.30

Nälkäpäivä näkyväksi kaduilla ja somessa to 18.8. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,  
ruotsiksi to 25.8. klo 17–18.30

SYYSKUU

Tilannekatsaus ja pikapalaute to 29.9. klo 17–18.30, ruotsiksi ma 3.10. klo 17–18.30

MARRASKUU

Tulokset ja opit ke 23.11. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30, ruotsiksi ke 30.11. klo 17–18.30
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9.

Innostetaan koulut takaisin Nälkäpäivään

Nälkäpäivän koulukeräysten tuotto on 
kahden koronavuoden aikana ymmärret-
tävästi laskenut. Pyysimme muutamaa 
koulukeräyksissä erinomaisesti onnistu-
nutta osastoa jakamaan onnistumisensa 
salat kaikille. 

Hyvin harva koulu on korona-aikana toteut-
tanut Nälkäpäivä-keräyksen ilman paikallisen 
osaston tukea. Yhdistävä tekijä kaikissa erin-
omaisen koulupotin keränneissä osastoissa oli-
kin aktiivinen yhteydenpito kouluihin.  

Ajoissa liikkeellä

Kaarinan osaston keräysjohtaja Esko Vihervä 
kertoo, että osasto tarjoaa kouluille kaksi tapaa 
osallistua Nälkäpäivään. Kouluille joko viedään 
lippaat ja muut materiaalit, sekä haetaan ne 
pois, tai vaihtoehtoisesti oppilaat jalkautuvat 
keräämään läheiselle kaupalle, jossa he kerää-
vät pareittain vuorolistan mukaisesti. 

– Lähden yleensä rehtorista liikkeelle heti syys-
lukukauden alussa ja selvitän, kuka on kerä-
yksen yhteyshenkilö, joka toteuttaa keräyksen 
koululla. Parasta on, jos rehtorin tai yhteyshen-
kilön kanssa saa sovittua tapaamisen, Vihervä 
sanoo.   

Nimetyn yhteyshenkilön kanssa 
sopiminen sujuu

Myös Mäntsälän osastossa koetaan tärkeäksi, 
että koulu nimeää keräykselle yhteyshenkilön, 
jonka kanssa asioista voidaan sopia. 

Osaston keräysjohtaja Markku Remes kertoo 
aloittaneensa koulujen kontaktoinnin jo viime 
vuoden toukokuussa lähettämällä kouluihin 
kirjeen, jossa oli esitelty keräyksen teema ja 
ajankohta. Osa opettajista vastasi heti, mutta 
osa vasta loppukesästä sinnikkään puhelin- ja 
sähköpostiviestinnän jälkeen. 

Osasto toimitti kouluille valmiit keräysväline-
paketit, jotka opettajat useimmiten palauttivat 
osastolle itse. Myös Mäntsälässä osa oppilaista 
lähti ulos keräämään. 

– Kouluyhteistyö oli virkistävää ja antoisaa. 
Se poikinee vielä lisäyhteistyön mahdollisuuk-
sia esimerkiksi rasismin vastaisen teemaviikon 
osalta, Remes toteaa.

Valmis palvelupaketti kouluille

Täyden palvelun paketti kouluille on Tapiolan 
osaston keräysjohtajan Katri van Wensenin 
mukaan heidänkin onnistumisensa salaisuus. 

Tapiolassa yhteyshenkilöltä on kysytty, halu-
aako koulu valmiin tekstin vanhemmille 
Wilma-viestinä lähetettäväksi. Viestissä on 
kerrottu, miten vanhemmat voivat halutes-
saan tehdä lahjoituksen osaston nettilippaa-
seen tai MobilePay-numeroon. 

– Olen myös tarjonnut kouluille mahdollisuutta 
perustaa oma nettilipas, van Wensen kertoo.

Kuva: M
arja Tapio

Koulujen osuus Tampereen osaston keräystuotosta on noin 30 %. Osasto vie lippaat kolmellekymmenelle alakoululle ja 
käy kouluilla kertomassa keräyksestä etukäteen. Osa kuudesluokkalaisista on lähtenyt kerääjiksi läheiselle marketille.
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TILASTOT

Parin tuhannen ihmisen yhteinen ponnistus: 
tilastot tuovat työmme näkyväksi
Punaisen Ristin toimintatilastojen kerää-
miseen osallistuu vuosittain parituhatta 
ihmistä, myös sinun osastosi vapaaehtoi-
set. Tilastomme tekevät tehdyn työn näky-
väksi ja samalla ne tuottavat järjestölle 
erittäin tärkeää tietoa.

Toiminta- ja koulutustilastoihin kerättyä tietoa 
käytetään Punaisen Ristin kaikilla tasoilla. Tietoa 
tarvitaan muun muassa tiedolla johtamiseen ja 
viestintään, hakemuksiin ja raportteihin. Tilasto-
jen avulla tiedämme, mitä teemme, miten kat-
tava auttajaverkostomme on ja mihin tarvit-
taisiin lisää tukea. Luotettavat tilastot antavat 
myös välineitä kertoa toiminnastamme ulospäin.

Tilastotiedon kerääminen on meiltä kaikilta mer-
kittävä ponnistus. Samalla se muistuttaa siitä, 
että Punainen Risti on yksi ja yhteinen järjestö 
ja avun ketju tarvitsee kaikkia meitä toteutuak-
seen.

Viime vuosina noin 400 osastoa on vastannut 
tilastokyselyyn. Käytännössä se on yli 90 pro-
senttia kaikista osastoista. Tänä vuonna teh-
tiin uusi ennätys, 94 prosenttia! Tämä kiitettävä 
suoritus on kumarruksen arvoinen meille kai-
kille.

Tarpeesta tilastoihin

Tilastoprosessi alkaa siitä, että toimialat kerto-
vat, mitä tunnuslukuja ne haluavat kerätä osas-
toilta. Näin saadaan esimerkiksi ystävätoimin-
nan kehittämiseen tarvittavat tiedot. Muutokset 
kysymyksiin pidetään pieninä, jotta vastaami-
nen olisi helppoa ja pitkän aikavälin trendien 

seuraaminen mahdollista.

Kyselyn saavuttua osastoihin niissä alkaa työn-
täyteinen tohina, kun vastauksia kerätään ja 
kirjoitetaan. Piireissä ja keskustoimistossa 
puhelimet soivat ja sähköpostit kilisevät. Lisä-
tietoja ja ohjeita kaivataan puolin ja toisin.

Kyselyn sulkeuduttua piirit tarkastavat oman 
alueensa tiedot. Korjatut tiedot lähetetään 
takaisin niitä pyytäneille toimialoille, joiden asi-
antuntijat tarkastavat luvut omalta osaltaan. 

Kyselyistä jalostettu tieto kerätään tilastokir-
jaksi, joka luovutetaan valtuustolle kevään 
kokouksessa.

Tietoa kootaan monista lähteistä

Tilastokirjassa julkaistava tieto saadaan toi-
mintakyselyn lisäksi myös monista muista läh-
teistä: esimerkiksi Veripalvelusta, Konteista ja 
keskustoimiston yksiköistä.

Yksi tärkeimmistä ja kysytyimmistä mitta-
reista on vapaaehtoisten määrä. Erityisesti 
viime vuosina verkkovapaaehtoisuuden rooli on 
kasvanut. Tulevaisuudessa onkin mahdollista, 
että kaikki vapaaehtoistoiminta voidaan mitata 
OMAn ja muiden palvelujen, kuten esimerkiksi 
Hupsiksen, avulla.

On kuitenkin varmaa, että tiedon ja tilasto-
jen tarve ei tule loppumaan. Meidän jokaisen 
panos yhteiseen avustustyöhön tulee niiden 
kautta näkyväksi.

Vapaaehtoisten määrä osastoissa
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AJANKOHTAISTA

Onko osastossasi ainesta Tulevaisuuden tekijät -palkinnon 
voittajaksi?

Kaveritaidot tutuiksi Muumien tapaan

Yleiskokous ensi vuonna Joensuussa

Suomen Punainen Risti palkitsee kesän 2023 
yleiskokouksessa yhden osaston, joka on toi-
minnassaan kehittänyt nuorten osallistumis-
mahdollisuuksia ja tukenut heidän omaa aktii-
vista toimintaansa. Voittajaosaston viisi nuorta 
vapaaehtoista lähtee opintomatkalle tutustu-
maan toisen Punaisen Ristin kansallisen yhdis-
tyksen toimintaan. 

Valintakriteerit

Tulevaisuuden tekijät -palkinnon voittaja-
osastoa valitessa painotetaan osaston kykyä 
vastata toimintalinjauksen 2021–2023 alle 
29-vuotiaisiin nuoriin liittyviin tavoitteisiin. 
Tulevaisuuden tekijät -palkinto korvaa entisen 

Tove Janssonin Punaiselle Ristille omistetut 
Muumi-kuvitukset syntyivät jo 1960-luvulla. 
Niissä seikkailee useita tuttuja muumilaak-
solaisia, mutta myös vieraampia hahmoja. 
Aikanaan koululaisille kuvitetussa esitteessä 
Punaista Ristiä kuvataan seuraavasti: ”–– se 
on suuri yhdistys, joka on päättänyt yrittää 
auttaa kaikkia, jotka ovat vaikeuksissa – sai-
raita tai nälkäisiä tai yksinäisiä ihmisiä, tapa-
turmien uhreja tai sodissa haavoittuneita.”

Tänä vuonna yhteistyössä Moomin Character-
sien kanssa Punainen Risti on herättänyt hen-
kiin nämä mainiot kuvitukset. Muumit johdatte-
levat lapsia lukemaan Lukukuun materiaaleissa 
sekä seikkailevat Finlaysonin kodintekstiileissä, 
joilla tuetaan Punaisen Ristin toimintaa, tuotta-
missamme ystävänpäiväkorteissa ja ainutlaa-
tuisessa kaveritaitoaineistossa.

Seuraava yleiskokous pidetään  
10.–11.6.2023 Joensuussa. 

Kolmen vuoden välein kokoontuva yleiskokous 
on Suomen Punaisen Ristin ylin päättävä elin. 
Se päättää järjestön toiminnasta ja valitsee 
korkeimmat luottamushenkilöt eli puheenjoh-
tajan, varapuheenjohtajat, hallituksen ja val-
tuuston. Yleiskokouksessa päätetään myös toi-
mintalinjauksesta vuosille 2024–2026. 

Kasvattajaosastopalkinnon. Valinnassa huomi-
oidaan, miten osasto on vuosina 2021 ja 2022:

•  rekrytoinut ja saanut toimintaansa mukaan 
uusia nuoria vapaaehtoisia

•  vahvistanut toiminnallaan nuorten 
hyvinvointia ja arjen hallintaa

•  saanut nuoria vastuu- ja luottamustehtäviin

•  aloittanut nuorten kanssa uudenlaista 
toimintaa sekä

•  edistänyt Punaisen Ristin tuen ja toiminnan 
saavutettavuutta nuorten parissa.

Löydät lisätietoja hakukriteereistä ja palkinnon 
hakemisesta RedNetistä: rednet.punainen-
risti.fi/tulevaisuudentekijat 

Kaveritaitoja kouluihin ja päiväkoteihin

Punaisen Ristin yhdessä Moomin Charactersin 
kanssa tuottama Kaveritaidot Muumien tapaan 
on uusi pedagoginen kokonaisuus pienille kou-
lulaisille ja perheille.  Materiaalista kannattaa 
vinkata alueenne päiväkodeille, esikouluille ja 
kouluille, mutta sitä voi hyödyntää myös osas-
ton omissa kerhoissa ja lasten ryhmissä!

Aineiston pääteemat ovat itsetuntemus, kave-
ritaidot, myötätunto ja itsemyötätunto, uuteen 
ihmiseen tutustuminen ja yksinäisyys. Mate-
riaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi, ja se 
sisältää lapsille tuttuja puhuvia muumihahmoja.

Tutustu materiaaliin:  
www.sproppimateriaalit.fi

Yleiskokouksessa jokaisella Punaisen Ristin 
osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kuta-
kin alkavaa 200 jäsentä kohden. Lisäksi jokai-
sella piirillä on yksi edustaja. Nämä äänivaltai-
set edustajat valitsee osaston tai piirin hallitus, 
ja he osallistuvat kokouksessa äänestyksiin ja 
voivat käyttää puheenvuoroja. 

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan 
kokousta ja osallistumaan muuhun yleisko-
kousviikonlopun ohjelmaan. Varaa aika jo nyt 
kalenteristasi, tervetuloa mukaan! 
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Suomen Punainen Risti / Katastrofirahasto
Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki

Kiitos lahjoituksestasi!

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja 
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings
förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.
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Omaishoitajan 
arjen tukeminen
Juuri nyt ihmiset sinnittelevät Jemenissä 
nälänhädän partaalla ilman välttämättömiä 
perustarvikkeita. Apusi on korvaamatonta 
sotien ja luonnon katastrofien uhreille ympäri 
maailmaa.
 
Syyskuussa tuhoisa tsunami jätti ihmiset 
 keskelle painajaista Indonesiassa. Eloon 
jääneet tarvitsivat pikaisesti ruokaa, vettä ja 
lääkkeitä sekä suojan päänsä päälle. Kiitos 
kaltaistesi tukijoiden, apua voitiin toimittaa 
paikalle nopeasti. 
 
Juuri nyt ihmiset sinnittelevät Jemenissä 
nälänhädän partaalla ilman välttämättömiä 
perustarvikkeita.

Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet, lähetä viesti osoitteeseen 
lahjoitukset@punainenristi.fi tai soita 020 701 2000. Kiitos! Osoitelähde: 
Suomen Punaisen Ristin lahjoittajarekisteri, PL 168, 00140 Helsinki, puh. 
020 701 2000. Lue lisää: punainenristi.fi/tietosuoja

Kiitos  
kuluneesta  
vuodesta!

Nähdään – toisemme.
Sinä voit auttaa vähentämään  yksinäisyyttä.

LUE LISÄÄ AIHEESTA
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tukena. Aina.

LUE LISÄÄ

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksajan
nimi ja
osoite

Betalarens
namn och 

adress

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Euro

Viitenro
Ref.nr

Eräpäivä
Förf.dag

BICIBAN

T
IL

IS
IIR

T
O

 G
IR

E
R

IN
G

FI52 5000 0120 4156 73
FI06 2219 1800 0680 00 

OKOYFIHH
NDEAFIHH

Suomen Punainen Risti / Katastrofirahasto
Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki

Kiitos lahjoituksestasi!

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja 
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings
förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

M
O

H
A

M
M

E
D

 H
U

W
A

IS
 /

A
F

P
/L

K
/S

P
R

Apusi on  
korvaamatonta
Apusi on korvaamatonta sotien ja luonnon
katastrofien uhreille ympäri maailmaa.
 
Syyskuussa tuhoisa tsunami jätti ihmiset 
 keskelle painajaista Indonesiassa. Eloon 
jääneet tarvitsivat pikaisesti ruokaa, vettä ja 
lääkkeitä sekä suojan päänsä päälle. Kiitos 
kaltaistesi tukijoiden, apua voitiin toimittaa 
paikalle nopeasti. 
 
Juuri nyt ihmiset sinnittelevät Jemenissä 
nälänhädän partaalla ilman välttämättömiä 
perustarvikkeita. 

Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet, lähetä viesti osoitteeseen 
lahjoitukset@punainenristi.fi tai soita 020 701 2000. Kiitos! Osoitelähde: 
Suomen Punaisen Ristin lahjoittajarekisteri, PL 168, 00140 Helsinki, puh. 
020 701 2000. Lue lisää: punainenristi.fi/tietosuoja

KIITOS  
KULUNEESTA  
VUODESTA!

Sähköpostin allekirjoitus tai kampanjabanneri voi näyttää pian esimerkiksi tältä.

Postilaatikkoon kolahtavat uudenlaiset suoralahjoituskirjeet. Lehti-ilmoituksissa välittyvät inspiraatio, ilo ja toivo.

Jokaisella
on oikeus 
tulla kohdelluksi 
yksilönä.  

#Rasisminvastainenviikko #Rasisminvastainenviikko

Se on kaikille yhtäläinen.

Ihmisarvoa ei lasketa syntyperän, 
sukupuolen tai seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella.

1. Pyrin eroon ennakkoluuloistani.
2. Puutun rasistisiin tilanteisiin.
3. Tutustun aiheeseen monipuolisesti.

3 tapaa toimia 
rasismia vastaan

#Rasisminvastainenviikko

Tällaisilla postauksilla erotumme sosiaalisessa mediassa. Raikas visuaalinen ilme houkuttelee lukemaan uutiskirjeen.
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Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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Suomen Punaisen Ristin brändi uudistuu. Järjestön tuttuihin periaatteisiin 
ja arvoihin rakentuvaa identiteettiä vahvistetaan uudella visuaalisella tyylillä. 
Pikkuhiljaa alat huomata, että esimerkiksi Punaisen Ristin mainokset, 
sosiaalisen median postaukset ja muu viestintämateriaali näyttävät erilaiselta. 
Punaisen Ristin tunnistettavuus, näkyvyys ja uusi ilme ovat kaikkien asioita,  
ja siksi alamme tuottaa uuden tyylin mukaisia materiaaleja toiminnassa 
mukana olevien käyttöön.

Mitä järjestön uudella  
ulkoasulla halutaan tuoda esiin?

Brändissä on kyse tyylistä, mutta se ei ole vain 
ulkoinen piristysruiske. Taustalla on tärkeä asia. 
Haluamme tuoda entistä tehokkaammin esiin 
Punaisen Ristin periaatteita ja arvoja. 

Yksi tärkeimmistä Punaisen Ristin periaatteista 
on, että kaikki pääsevät mukaan toimintaan. Siksi 
uudistetussa brändissä korostuvat esimerkiksi 
moninaisuus, saavutettavuus sekä paikallisuus. 
Kaikki nämä löytyvät myös toimintalinjauksesta, 
ja ne tuodaan nyt entistä selkeämmin mukaan 
mielikuvaan, jonka haluamme Suomen Punaisesta 
Rististä antaa.

Minkälaisen mielikuvan haluamme antaa?

Minkälaiseksi me Suomen Punaisen Ristin 
toiminnassa mukana olevat miellämme järjestön? 
Tämä on tärkeä asia pohtia ja omaksua, jotta myös 
järjestön ulkopuoliset mieltäisivät Punaisen Ristin 
kanssamme samalla tavalla. 

Mielikuva: 
•  Haluamme olla inspiroiva toimija,  

joka ylläpitää toivoa. 
• Vahvistamme ihmisten luottamusta toisiinsa.
•  Suomen Punainen Risti on tulevaisuuden 

järjestö, jolla on vahva perintö.
•  Toimintamme on merkityksellistä ja tuo 

mukana oleville iloa sekä mahdollistaa 
muutoksen parempaan. 

Tavoitteemme: 
•  Olemme nopeasti paikalla siellä,  

missä apua eniten tarvitaan.
•  Rakennamme yhdessä inhimillistä 

yhteiskuntaa.
• Haluamme, että kaikki osaavat auttaa.

Mitä vapaaehtoinen  
hyötyy brändiuudistuksesta?

Uusi brändi kootaan brändikirjaksi ja 
ohjeistukseksi. Nämä auttavat kaikkia Punaisen 
Ristin toiminnassa mukana olevia viestimään 
riittävän yhdenmukaisesti. Vapaaehtoiset ja 
työntekijät alkavat käyttää tekstin kirjasintyyleinä 
Arialia ja Georgiaa, jotka löytyvät jokaisen 
tietokoneelta. Esimerkiksi tämän jutun teksti on 
Georgia-kirjasintyyliä ja koko aukeama on uuden 
ulkoasun mukainen.

Vapaaehtoiset käyttävät viestinnässään paljon 
sosiaalista mediaa kertoessaan toiminnastaan 
toisille vapaaehtoisille, potentiaalisille 
vapaaehtoisille, apua tarvitseville sekä heidän 
läheisilleen. Siksi uudessa tyylissä korostuvat 
lämpö ja inhimillisyys. Keskustoimiston viestintä 
tuottaa aineistopankkiin uuden brändin mukaisia 
mallipohjia, jotka helpottavat esimerkiksi 
sosiaaliseen mediaan postaamista ja esityskalvojen 
tekemistä. Tuotamme myös kuvia, jotta 
vapaaehtoiset voisivat viestiä itsenäisesti entistä 
helpommin. Punaisen Ristin järjestötunnus, eli 
logo, säilyy ennallaan.

Saanko uudet materiaalit  
käyttöön nyt heti?

Vielä täytyy malttaa. Uudistunut ilme otetaan 
käyttöön aineistotuotannossa työ kerrallaan. 
Vanhentuvalla ilmeellä tuotetut aineistot ovat 
käyttökelpoisia siihen asti, kunnes uusintatarve 
tulee ajankohtaiseksi muusta syystä, esimerkiksi 
sisällön päivittämisen yhteydessä. 

Mistä saan lisää tietoa asiasta?

Kerromme brändiuudistuksesta Auttajat 
Aulangolla -vapaaehtoistapahtumassa huhtikuussa 
sekä koulutusten yhteydessä.
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Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!
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Vahva yhteisöllisyys henkilökunnan ja 
asiak kaiden kesken sekä vuosittaiset piha-
talkoot syystöiden ja marjamehun äärellä. 
Asiakkaiden ja henkilökunnan yhteiset 
kokoontumiset kansainvälisten jalkapallo- 
ja jääkiekko-otteluiden äärelle.  
Erin omaisesti toiminut päivittäinen yhteis-
työ lähikoulun ja -päiväkodin kanssa.  
Toivo ja epätoivo. Nauru, joka Salmirannan 
vastaan ottokeskuksen tiloissa raikui haas-
tavasta arjesta huolimatta lähes päivittäin. 

Muun muassa yllä lueteltuja asioita nou-
see esiin, kun Jyväskylän vastaanottokes-
kuksen työntekijät pohtivat Ailakinkadun 
uusissa toimistotiloissa, millaiset asiat  
Salmirannan vastaanottokeskuksesta ovat 
jääneet päällimmäisinä mieleen. Vuoden 
2015 marraskuussa perustettu vastaanotto-
keskus jäi vuodenvaihteessa historiaan,  
kun vuosia toimineesta laitosmallista siir-
ryttiin hajasijoitusmalliseen asuntopoh-
jaiseen vastaanottokeskukseen. Tässä 
muutoksessa turvapaikanhakijoille löy-
tyi vuokra-asunnot Jyväskylän alueelta, 
työntekijöiden toimistotilat siirtyivät pii-
rin aluetoimiston tiloihin Tourulaan, ja vas-
taanottokeskuksen nimi vaihtui Jyväskylän 
vastaanottokeskukseksi. 

Kokemus omasta kodista

Vanhassa toimintamallissa oli paljon sel-
laista, mistä oli jo aika päästää irti, myön-
tävät työntekijät uuden äärellä yhteen 
ääneen. Vanhat ja osin huonokuntoiset 
tilat alkoivat tulla tiensä päähän ja muun 
muassa turvapaikanhakijoiden asunnot oli-
vat vääjäämättä pieniä. Lisäksi laitosmal-
linen keskus johti väistämättä joidenkin 
asiakkaiden kohdalla laitostumiseen. Käy-
tännössä tämä tarkoitti yhteiskunnasta 
eristäytymistä sekä oman aktiivisuuden ja 
omiin kykyihin luottamisen vähenemistä, 

Laitosmallista hajasijoitukseen –  
Jyväskylän vastaanottokeskuksen uusi arki

kun työntekijät olivat aina tavoitettavissa 
omassa pihapiirissä eikä toimintamalli näin 
ollen kyennyt luomaan kannustimia asiak-
kaiden omaan aktiivisuuteen.

Vastaanottokeskuksen asiakkaina olevien 
turvapaikanhakijoiden kanssa keskustel-
lessani on viime aikoina käynyt selväksi, 
että yllä mainittuja haasteita on ainakin 
osin onnistuttu hajasijoitusmallin myötä 
karsimaan. Kiitosta saa erityisesti lyhy-
essä ajassa muotoutunut kokemus omasta 
kodista ja mahdollisuus tehdä uudesta 
asunnosta aidosti oman näköinen. Tunne 
kuulumisesta ja kiinnittymisestä johon-
kin ei kadonnutkaan, vaikka yhteisöllisyys 
uuden toimintamallin myötä väheni. Nyt 
kuulumisen tunne ei kosketa ainoastaan 
vastaanottokeskuksen yhteisöä ja pihapii-
riä vaan parhaimmillaan koko kotikaupun-
kia. Samalla myös omatoimisuus on lisään-
tynyt, ja kaupunki mahdollisuuksineen 
sekä linja-autoreitteineen tullut paremmin 
tutuksi. Alun pelkona laitosmallista luovut-
taessa monilla oli yhteisöllisyyden vähene-
misen myötä ennen kaikkea turvattomuu-
den tunteen lisääntyminen. Tämä pelko ei 
ole juurikaan osoittautunut aiheelliseksi, 
sillä kukaan vastaanottokeskuksessa kir-
joilla olevista turvapaikanhakijoista ei asu 
yksin. Mikäli huonetoverilta saatu apu ei 
riitä, on aina mahdollista saada yhteys  
vastaanottokeskuksen työntekijään.  
Lisäksi asumisen ohjauksen osin uudis-
tuneessa sisällössä yhtenä merkittävänä 
osana on myös hätätilanteissa toimimisen 
ohjeistaminen. 

Järjestö reagoi tarpeisiin

Punaisen Ristin toiminnallisissa arvoissakin 
korostetaan, että olemme aikaansaava jär-
jestö, joka reagoi tarpeisiin ja käyttää  
voimavaransa oikein keskittymällä yhteisten  

Järvimaisema ja kesäiset lounashetket luonnon helmassa. Yhdessä täysin tyh-
jästä luodut ja rakennetut vastaanottokeskusarjen toiminnot. Moninaiset muis-
tot lukuisista onnen sekä epäonnen hetkistä vuoden 2017 syyskuista laajaa me-
diahuomiota saanutta mellakkaa unohtamatta. 

VASTAANOTTOKESKUS

Toim.huom. Teksti on kirjoitettu ennen tämänhetkistä Ukrainan kriisiä.
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tavoitteiden toteuttamiseen. Vastaanotto-
keskuksen muutto nähtiin yhtenä konk-
reettisena esimerkkinä työyhteisön voima-
varoista ja aikaansaavasta otteesta, kun 
samanaikaisesti kannettiin muuttolaati-
koita, siivottiin vanhoja tiloja ja tarjottiin 
asiakkaille lakisääteiset vastaanottopalve-
lut. Nyt, kun tuo muutto on ohi ja uusi arki 
hakee yhä osin toimintamuotojaan, tarjou-
tuu mahdollisuus myös uudistaa niin toi-
minnan sisältöjä kuin voimavarojen suun-
taamistakin. Vaikka työn luonne on osin 
muuttunut, työn tekeminen lähellä ihmistä 
on merkittävässä osassa myös hajasijoi-
tusmallissa. Tämä näkyy muun muassa 
asiakkaiden luokse tehtävien kotikäyn-
tien lisääntyneenä määränä. Moni turvapai-
kanhakija kaipaa uudistuksen myötä myös 
monipuolisempia toimintamahdollisuuk-
sia vapaa-aikaan. Työntekijöiden toiveena 
onkin, että vapaaehtoistyö löytäisi jälleen 
paikkansa vastaanottokeskustoiminnan 
arjessa. Tarvetta olisi esimerkiksi asumi-
sen ohjaamiselle, mielekkäiden harrastus-
mahdollisuuksien löytymiselle sekä ystävä-
toiminnalle, mutta toimintaa voi muokata 
laajastikin vapaaehtoisten omat toiveet ja 
vahvuudet huomioiden. Myös sosiaali-, ter-
veys- ja kasvatusalan opiskelijoiden uudet 
ja tuoreet näkemykset esimerkiksi  

työharjoittelujen myötä ovat aina tervetul-
leita työyhteisöön. 

Ohjenuorana inhimillisyys

Uudenkin äärellä on kuitenkin korostet-
tava, että kaikki ei suinkaan ole uuden toi-
mintamallin myötä mennyt arjessa uusiksi, 
vaan on myös paljon sellaista, mikä van-
hasta jää olemaan tai jopa entisestään 
vahvistuu. Yhtenä tärkeänä ja mieluisana 
esimerkkinä vastaanottokeskuksen työnte-
kijät nostavat esille sen, että uusissa toi-
mitiloissa Suomen Punaisen Ristin Länsi-
Suomen piiri näkyy nyt vahvemmin osana 
vastaanottokeskustoiminnan arkea. Lisäksi 
arjen ja työn merkityksellisimmät asiat, 
kuten asiakkaiden aito kohtaaminen, moni-
puoliset ja haastavat työpäivät sekä työ-
yhteisön tuki ovat myös säilyneet muu-
toksista huolimatta ennallaan. Lopulta 
lieneekin niin, ettei työn tekemisen fyysi-
sellä ympäristöllä edes ole väliä silloin, kun 
kaikessa toiminnassa ohjenuorana kulkee 
inhimillisyys, joka Punaisen Ristin peruspe-
riaatteenakin tunnetaan. 

Nora Tarmio 
Sosiaaliohjaaja
Jyväskylän vastaanottokeskus

Kohti uutta: työyhteisö Salmirannassa muuttoauton saapumista odotellessa. Kuva: Heikki Väätämöinen

VASTAANOTTOKESKUS
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TARINOITA VAPAAEHTOISUUDESTAJuttu-
 sarja:

Vapaaehtoisena Punaisessa Ristissä

Julkaisemme vuoden 2022 jokaisessa jär-
jestötiedotteessa tarinoita vapaaehtoi-
suudesta. Tarinoita kerättiin Länsi-Suo-
men piirin vapaaehtoisilta ja ne julkaistaan 
nimimerkeillä. Mukana on myös kaksi tari-
naa, joiden kirjoittaja on jo nukkunut pois 
ja tarina on aiemmin julkaistu eri yhtey-
dessä.

Tarinoita pyydettiin lähettämään keväällä 
2021 ja jokaiselle tarinan lähettäjälle lähe-
tettiin paluupostina pieni kiitos. Tarinoiden 
kerääjinä ja idean ”äiteinä” olivat Marjo 
Tammela ja Katja Palkoma. 

Vanhuksen koskettava ilme
Onko joku nähnyt sitä ilmettä, mikä van-
huksella on, kun hän näkee vastasynty-
neen pikkuisen? Se ilme on näkemisen 
arvoinen. Ehkä jopa kuulemisen arvoi-
nen kokemus. Siinä ilmeessä on niin paljon 
muistoja menneisyydestä ja unohtunutta 
rakkautta, kun lapset ovat jo vuosikym-
meniä sitten lähteneet maailmalle. Se saa 
vanhuksen luomaan uusia unelmia, haa-
veita ja odottamaan seuraavaa päivää 
innolla. 

Melkein itkettää, kun on aika lähteä. Mutta 
onneksi tapaamme uudelleen.

”Onko joku nähnyt sitä ilmettä, 
mikä vanhuksella on, kun hän 

näkee vastasyntyneen pikkuisen?”

K
uvituskuva: Joonas B

randt
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Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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Jos yksinäinen ei pääse tai voi lähteä pois 
kotoaan tapaamaan ihmisiä, on jo sen 
oman ystävän kuuleminen arjen henki-
reikä. Pieni hetki puhelimessa auttaa toista 
hengittämään. Lapsi mukana ystävätoimin-
nassa on vain lisäetuna molemmille, löytyy 
aina aihe, mistä keskustella ja joku aina 
nauraa.

Saan vapaaehtoisena takaisin hymyn, 
kiitoksen, halauksen tai hymähdyksen 
hyvästä työstä. Ehkä lopulta huomaan saa-

vuttaneeni jotain suurta ja lapselleni jää 
kuin jääkin se hieman parempi huominen. 
Ja lapsi muistaa äitinsä siitä, että hän aina-
kin yritti. Yritti olla ihminen toiselle.

Halusin alusta alkaen yhdistää perheeni 
ystävätoimintaan, mutta kävikin niin, että 
ystävistä tuli osa perhettä. Varamummuja 
kaupunki täynnä. Ja niistä pidän kiinni.

”Marzin”

Auttamista neljällä vuosikymmenellä
Lähdin mukaan työpaikkani Keski-Suomen 
Puhelimen ensiapuryhmään, ja siinä yhte-
ydessä kävin SPR:n ensiapukurssin. Se oli 
ensimmäinen kosketukseni Punaiseen Ris-
tiin. Huomasin, että ihmisten auttaminen 
on minun juttuni. Kun SPR:n Keski-Suo-
men piiri järjesti Tikan majalla kokouk-
sen, jossa tarkoituksena oli perustaa Kuok-
kalaan SPR:n uusi osasto, menin ilman 
muuta mukaan. Vuonna 1991 minut houku-
teltiin Kuokkalan osaston hallituksen jäse-
neksi, ja siinä vierähtikin 22 vuotta.

Vuonna 1995 järjestettiin Punaisen Ristin 
viikolla valtakunnallinen vaatekeräys, jossa 
lahjoitettujen vaatteiden määrä ylitti kaikki 
odotukset. Olin kuukauden verran lähes 
aamusta iltaan kymmenien vapaaehtoisten 
kanssa Seppälän rekkaterminaalissa otta-
massa vastaan ja lajittelemassa ympäri 
Keski-Suomea tulleiden vaatesäkkien sisäl-
töä. Kun täysi junavaunullinen puhtaita 
ja ehjiä vaatteita toukokuun lopussa lähti 
kohti Keski-Aasiaa, olimme syystä ylpeitä 
tekemästämme vapaaehtoistyöstä.

Toinen mieleen jäänyt ponnistus oli kenkä-
keräys vuonna 1997. Keskuspaikka oli Lau-
kaantiellä oleva varasto, jossa vastuullani 
oli eri osastoista tulleiden vapaaehtoisten 
perehdytys kenkien lajitteluun. Kun vaikka 
Pihtiputaalta tai Konnevedeltä tuli 5-10 
vapaaehtoisen ryhmä, kävimme läpi, mil-
laiset kengät hyväksytään, miten määri-

TARINOITA VAPAAEHTOISUUDESTAJuttu-
 sarja:

tellään koot, miten pakataan jne. Homma 
sujui, ja kenkäpareja lähti Jyväskylästä 
tuhansittain eri puolille maailmaa.

Vaatekeräyksen jälkimainingeissa perus-
tettiin Jyväskylään ensimmäinen SPR-Kirp-
pis vuonna 1997 Tyynelänkulmaan. Kun 
kokemukset siitä olivat erinomaiset, alkoi 
toiminnanjohtaja Matti Pokela etsiä uusia 
kirppispaikkoja ja -paikkakuntia. Nopeasti 
muodostui kolmen miehen porukka, joka 
kiersi uusilla kirppiksillä rakentamassa tal-
kootyönä kalusteet. ”Huru-ukkoihin” kuu-
lui minun lisäkseni Pekka Lehtinen Kuok-
kalan osastosta ja Olavi Orell Jyväskylän 
osastosta. Olimme tämän hienon poru-
kan kanssa mahdollistamassa 15 kirppiksen 
avaamisen kymmenen vuoden aikana.

Koska olin eläkkeellä, kun Jyväskylän ensi-
huoltoryhmä vuonna 1999 perustettiin, olin 
mukana todella monissa hälytystehtävissä 
kymmenkunta vuotta. Oli etsinnän muoni-
tuksia, tulipaloja ja muita äkillisiä onnet-
tomuustilanteita. Iso kiitos pitää antaa 
puolisolleni Paulalle, joka ei koskaan ihme-
tellyt tai jarrutellut äkillisiä lähtöjäni Punai-
sen Ristin moniin auttamistehtäviin – oli ne 
yöllä tai päivällä. Samaa sanovat varmaan 
muutkin Huru-ukot – ja ketkä vaan Punai-
sen Ristin vapaaehtoiset omista puolisois-
taan.

”Yksi huru-ukoista”
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Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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TARINOITA VAPAAEHTOISUUDESTAJuttu-
 sarja:

Ystävätoiminta antaa iloa 
Kävin vuoden 2017 alussa SPR:n ystävätoi-
minnan kurssin. Olin jo useamman vuoden 
ajatellut, että haluan itselleni vanhemman 
ystävän, kun omat vanhempani olivat kuol-
leet ja siten heitä ei tarvinnut enää auttaa. 

Minulla on kohta vuoden ollut ystävä, 
jonka luona olen käynyt. Olemme jutelleet 
kaikenlaisista asioista luottamuksellisesti. 
Kahvittelun lomassa olemme välillä pitä-
neet taukojumppaa ja täyttäneet ristisana-
tehtäviä – aina hänen toiveidensa mukaan. 
Ystävyys antaa henkistä rikkautta molem-
min puolin.

Olemme tavanneet toisiamme joka toinen 
viikonloppu sovittuna aikana. Välillä toki 
joutuu perumaan yhteensattumien vuoksi, 
mutta sitten sovitaan toinen ajankohta. 
Suosittelen SPR:n ystävätoimintaa kenelle 
tahansa, jolla on auttamisen halua.

”Mummeli”

  

”Ystävyys antaa henkistä  
rikkautta molemmin puolin.”

K
uvituskuva: Joonas B

randt
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Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja

3

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

PÄÄKIRJOITUS 4.1.2022

Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
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Auttaminen on aina ollut minulle helppoa

Tein elämäntyöni pääsääntöisesti 
linja-auton ratin takana. Asiakkaiden 
auttaminen niin matkatavaroiden kanssa, 
bussiin nousemisessa kuin muussakin oli 
minulle luontevaa ja iso ilo. Kun täysin 
palvelleena pääsin eläkkeelle 55-vuotiaana 
vuonna 1993, huomasin, että vapaa-aikaa 
oli vaikka muille jakaa.

Työtoverini oli mukana SPR:n 
Jyväskylän osaston ensiapuryhmässä. 
Hänen ehdotuksestaan lähdin kerran 
pystyttämään ryhmän päivystystelttaa 
– sen jälkeen SPR on ollut vahvasti 
elämässäni mukana. Tutustuin muihin 
vapaaehtoisiin ja SPR:n piiritoimiston 
henkilökuntaan. Oli hauska aloittaa päivä 
aamukahvilla piiritoimistolla, ja usein löytyi 
myös jatkoa. Oli iso osastopostitus, postin 
ja matkahuollon asioita, varaston siivousta, 
messujen järjestelyjä, keräyksien 
toimenpiteitä jne. Tunsi olevansa avuksi, 
ja auttamisesta tuli aina myös itselle hyvä 
mieli.  

Tositoimiin päästiin suurissa, erittäin 
tuottoisissa valtakunnallisissa keräyksissä: 
vaatekeräys vuonna 1995 ja kenkäkeräys 
vuonna 1997. Teron, Ollin ja muiden 
vapaaehtoisten kanssa tehtiin molemmissa 
keräyksissä viikkotolkulla pitkää päivää, 
jotta kaikki maakunnasta Jyväskylään 
tulleet vaate- ja kenkävuoret saatiin 
lajiteltua ja lähetettyä eteenpäin.

Vuonna 1997 syntyi Rita Ahosen 
aloitteesta ensimmäinen SPR-Kirppis 
Tyynelänkulmaan. Kirppis menestyi hyvin, 
ja toiminnanjohtaja Matti Pokela alkoi etsiä 
piirin alueelta uusia kirppispaikkoja. Jo 
alkumetreillä hän houkutteli kirppispöytien 
rakentajiksi Huru-ukot eli Teron, Ollin ja 
minut.

Kymmenen vuoden aikana rakensimme 
piirin alueella lähes 20 kirppiksen 
kalusteet, talkootyönä, mutta 
käytettiin meidän osaamistamme 
myös mm. Oulussa ja Helsingissä. 

Ikimuistettavat palkintomatkat kiitokseksi 
talkootyöstämme teimme Geneveen, 
Niilille ja Pärnuun. Jälleen koin auttamisen 
iloa: kirppisten tuotoilla voitiin järjestää 
piirin toimesta vapaaehtoisten koulutusta, 
motivointia ja monenlaista kotimaan 
avustustyötä tukevaa toimintaa.

Vappuna 1999 perustettiin Jyväskylän 
ensihuoltoryhmä, johon yhdessä 20 muun 
vapaaehtoisen kanssa lähdin mukaan. Sen 
toiminta vei minut mukaan kymmeniin 
avustustehtäviin, joista monet jättivät 
minuun ikuisen muiston.

Oltiin muonittamassa etsijöitä 
Hiekkarinteen lavalla. Etsintä näytti 
loppuneen ja etsijät lähtivät autoilleen. 
Oltiin lopettelemassa, mutta kävin 
varmuuden vuoksi tilannetta johtavan 
poliisin luona. Hän kertoi, että maastossa 
on vielä tulossa hitaasti pieni porukka, 
joka tuo kuolleena löydettyä etsittävää. 
Laitoimme parhaamme mukaan hyvät 
tarjottavat tulijoille esille – he olivat 
kiitollisia. Opetus oli: ensihuoltoryhmä 
lähtee paikalta viimeisenä.

Se oli syksyinen illansuu, kun ensihuollon 
päivystäjältä tuli soitto. Kuokkalassa 
opiskelijapariskunta oli lähtenyt pariksi 
tunniksi kaupungille. Koira oli jäänyt 
kotiin, laittanut hyppäämällä suihkun 
auki ja lattiarätti oli tukkinut lattiakaivon. 
Vettä oli koko asunnossa 20 cm. Kun 
saavuimme paikalle, oli vesi pumpattu 
pois, mutta asunto piti tyhjentää illan 
aikana. Avuksi tuli Jyväskylän osaston 
ensiapuryhmä. Talkoovoimin saimme 
asunnon tyhjäksi kuivatusta varten, ja 
SPR:n katastrofirahastosta maksettiin 
irtaimiston kuljetus varastohotelliin sekä 
säilytys siellä. Tämänkin tapauksen 
takia olen edelleen mukana Nälkäpäivä-
keräyksissä – apua voi tarvita missä vaan, 
lähellä ja kaukana.

”Suhari” 

TARINOITA VAPAAEHTOISUUDESTAJuttu-
 sarja:
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minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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Ystävätoiminta on sydämeni asiani

”Hyvää päivää! Ollaan Punaisen Ristin 
immeisiä”. Ja se on aina käsipäivää. 
Näin alkaa tapaaminen ystäväasiakkaan, 
SPR-ystävän ja yhdyshenkilön eli 
minun kanssani. Takana on lukuisat 
puhelinkeskustelut ystävän ja 
ystäväasiakkaan kanssa, ja nyt olen 
sopinut tapaamisesta asiakkaan kotona.

SPR:n ystävä on Punaisen Ristin 
ystäväkurssin, 12 tunnin peruskurssin 
tai lyhytkurssin, käynyt vapaaehtoinen. 
Ystäväasiakas on kaveria kaipaava joko 
kotona tai laitoksessa asuva ihminen. 
Ystäväpyyntöjä tulee mm. kodinhoitajilta, 
kotisairaanhoitajilta, lapsilta, sukulaisilta, 
Vaparilta, Mobilesta ja henkilöltä itseltään. 
En pidä ystäväasiakas-sanasta, mutta 
parempaakaan ei ole keksitty.

Tapaamisessa jutellaan asiakkaan 
voinnista ja muista häneen liittyvistä 
asioista. Olen sanonut, että ollaan 
etukenossa asiakkaaseen, kun aloitamme 
yhteisen kanssakäymisen heidän 
välillään. Asiakasta ja ystävääkin saattaa 
hieman jännittää ensitapaaminen 
vieraan ihmisen kanssa. Mutta huoli 
pois. Emme tee tupatarkastusta, emme 
puutu itsemääräämisoikeuteen, emmekä 
muutenkaan ohjeista kenenkään omaa 
elämää. Puheliaana ihmisenä minun on 
helppo lähestyä mitä erilaisimpia ihmisiä 
ja tilanteita luontevasti. Ja onhan jo 
seitsemän vuoden kokemus tuonut lisää 
varmuutta.

Juttelemme niitä näitä, ja hyvin pian nauru 
helähtää. Asiakkaan omasta avautumisesta 
johtuen voivat myös kyyneleet olla 
meidän kaikkien silmissä. Sekin on 
sallittua. Tunteita saa näyttää. Käymme 
läpi ”viralliset” asiat eli paperin, johon on 
kirjattu Punaisen Ristin ”Vapaaehtoisen 
ystävätoiminnan pelisäännöt”. 

TARINOITA VAPAAEHTOISUUDESTAJuttu-
 sarja:

Hyvin pian vierähtää tunti, kaksikin, ja 
kaverukset alkavat sopia seuraavasta 
tapaamisesta. Jo ensi tapaamisessa 
huomaa, kuinka kaveruksilla on alkanut 
synkata. Ja hyvä mieli sen kun kohoaa!

Lähtiessämme vielä halaukset ja mukavien 
yhteisten hetkien toivotukset. Huomaan, 
kuinka halaaminen tekee hyvää meille 
kaikille. Ikäihmisillä, ja myös nuorilla, on 
paljon monenlaista ja monen muotoista 
yksinäisyyttä. Ihminen kaipaa myös 
fyysistä kosketusta, siksi käsipäivää ja 
halaaminen. Korostan tässä, että kaikki 
eivät pidä vieraitten ihmisten halaamisesta, 
ja sitä pitää kunnioittaa.

Iloisin mielin lähdemme ystävän kanssa 
ja juttelemme vielä ulkona siitä, kuinka 
ystävä koki tapaamisen. Olen pyytänyt 
soittamaan minulle parin tapaamiskerran 
jälkeen, kuinka ystävyys on lähtenyt 
käyntiin. Melkein poikkeuksetta hyvin. 
Eräskin ystävä sanoi: ”Voisin ottaa 
toisenkin ystävän.” Kuulostaa niin 
palkitsevalta! Tätä vapaaehtoistyötä minä 
haluan tehdä hamaan tulevaisuuteen. 
Hymyssä suin, hyvällä mielellä jatkan 
päivääni.

Kiitos Punainen Risti ystävätoiminnasta 
– sen ainutlaatuisesta merkityksestä 
asiakkaille ja vapaaehtoisille!

”Suklaasydän”

"Huomaan, kuinka halaaminen 
tekee hyvää meille kaikille."
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Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
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KOHTAAMISPAIKKOJA

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke (2018-2022) on STEA-
rahoitteinen hanke, joka toteutettiin Punaisessa Ristissä Lapin, 
Länsi-Suomen ja Turunmaan piirin alueilla. Hanke oli osa Elä-
mänote-verkostoa, jossa mukana oli yhteensä 20 hanketta 
ympäri Suomea. Länsi-Suomen piirissä hanke starttasi loppu-
vuodesta 2018 Eija Koskelan toimin. Eijan siirryttyä muihin teh-
täviin heinäkuun lopussa 2020 työtä jatkoi Anne Pälve.

Hankkeen tavoitteina oli mm. perustaa vapaaehtoisten ylläpi-
tämiä matalankynnyksen kohtaamispaikkoja alueen iäkkäille ja 
näin vähentää heidän yksinäisyyttään sekä lisätä osallisuutta ja 
sosiaalista hyvinvointia sekä vahvistaa selviytymiskykyä arjessa 
ja arjen häiriötilanteissa. Kohtaamispaikkatoimintaa toteutettu 
osastojen vapaaehtoisten kanssa sekä yhteistyössä useiden 
kyläyhdistysten, seurakuntien, eri hankkeiden ja yhdistysten 
kanssa. Lisäksi hankkeessa kehitettiin erilaisia toimintamalleja, 
kertaluonteista ystävätoimintaa sekä mentori- ja ystävälitystii-
mimalli, jonka avulla kehitetään osastojen ystävätoimintaa ja 
koulutetaan ystävävälittäjille työpareja.

Eija Koskela oli saanut kohtaamispaikkatoiminnan hyvin käyn-
tiin, kunnes korona aluksi pysäytti kaiken toiminnan. Kuten tie-
dämme arki koronan aikana on ollut yhtä vuoristorataa. Välillä 
näytti siltä, että toimintaa voidaan käynnistää uudestaan, 
mutta valitettavan usein jo pitkälle suunnitellut tapaamiset tai 
koulutukset jouduttiin perumaan. Silloin kun ei ollut mahdol-
lista tavata kasvokkain, niin toimintaa toteutettiin ulkona eri-
laisilla teemoilla. Lisäksi syksyllä ja jouluna 2021 toteutettiin 
yhdessä Verkkoystävätoiminnan vapaaehtoisten kanssa Varttu-
neiden kohtaamispaikka verkossa -ryhmä. Kokemukset olivat 
niin hyviä, että ryhmä jatkaa toimintaansa myös keväällä 2022.

Länsi-Suomen piirin alueella on ollut kohtaamispaikkatoimintaa 
13 paikkakunnalla, jossa ollaan vuosien varrella kohdattu ihmi-
siä yli 3000 kertaa. Yhdistetyn ystävätoiminnan ja kertaluon-
teisen ystävätoiminnan sekä mentori- ja ystävävälitystiimimal-
lin koulutuksia on järjestetty kasvokkain ja verkossa. Niihin on 
osallistunut useita satoja ihmisiä ympäri Suomea.

Kohtaamispaikkatoiminta on luonteva osa monimuotoista ystä-
vätoimintaa ja osa hankkeen aikana perustetuista paikoista 
jatkaakin toimintaa. Jos teidän osastossa ollaan kiinnostu-
neita perustamaan kohtaamispaikka, niin olkaa yhteydessä pii-
rin sosiaalisen hyvinvoinnin päällikkö Emma Seleniukseen: 
emma.selenius@punainenristi.fi tai 040 1431 255.

Nyt on tullut aika kiittää kaikkia vapaaehtoisia ja yhteistyöta-
hoja yhteisestä matkasta. Yhdessä olemme saaneet kokea niin 
iloisia kuin välillä haasteellisiakin hetkiä. Jatketaan hyvänteke-
mistä ja ilon ja toivon ylläpitämistä sekä luottamuksen vahvis-
tamista tulevaisuuteen.

Anne Pälve

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke päättyy

Eija Koskela aloitti 
kohtaamispaikkatoiminnan.

Joulupukki lauloi ja 
laulatti osallistujia 
varttuneiden 
jouluaaton 
verkkotapaamisessa 
24.12.2021. 
Kuva: Anne Pälve

Anne Pälve kiittää 
vapaaehtoisia ja 
yhteistyötahoja 
yhteisestä matkasta.
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paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
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Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
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veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
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dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
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verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.
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Luovuus töissä ei ole pelkästään taiteilijoi-
den ”oma juttu.” Kirppismaailmassa esille-
panot ja somistukset vaativat ”silmää” ja 
ammattitaitoa. Sisustaminen on kuin luova 
prosessi: intuitiivinen, kokeileva, yllättävä 
ja aina se vaatii erityistä rohkeutta uskal-
taa kokeilla jotain uutta ja ennen näkemä-
töntä.

Olemme iloisia voidessamme esitellä SPR-
Kirppis Vaasan sisustusprojektin, jonka 
toteutimme yhteistyössä Kiinteistö Seka-
haku Oy:n kanssa.

Viime vuoden lopussa 2021 saimme pyyn-
nön Sekahaku Oy:sta stailata vuokra-asun-
non tuotteilla, joita meiltä SPR-kirpparilta 
löytyy.  

Ekologinen sisustus – style by SPR-Kirppis

SISUSTUSPROJEKTI

Asunto oli tyhjillään. Toiveena oli kuiten-
kin valmiiksi sisustettu viihtyisä ja kau-
nis asunto. Tässä tapauksessa paras vaih-
toehto oli luoda ensimmäiseen kohteeseen 
skandinaavinen sisustus – muotojen ja 
sävyjen ja tunnelmien tuomaa harmoniaa, 
jossa silmä lepää.

Kierrätetyllä tavaralla sisustaminen ei tar-
koita rikkinäisiä tai keikkuvia ruokapöytiä 
ja eriparisia tuoleja. 

Meiltä löytyy todella laadukasta ja nykyai-
kaista tavaraa, design-esineitä, sekä klas-
siseen ja skandinaaviseen tyyliin sopivia 
ajattomia tuotteita. Tästä lämmin kiitos 
lahjoittajille, ilman heitä ei projektia olisi 
saatu vietyä läpi.

Toisen asunnon 
sisustuksessa on 
mustavalkoista 
grafiikkaa.

Ensimmäinen 
asunto sisustettiin 
skandinaaviseen 
tyyliin.
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Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
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SISUSTUSPROJEKTI

Kuskit kantavat tavaroita huoneistoon.

Mika, Tsevetan ja Veiko auttavat muun muassa lampun asentamisessa, taulujen laitossa ja tavaroiden 
paikalleen laittamisessa. 

Piti kerätä sopivia tuotetta, kuljettaa ne 
paikan päälle ja järjestää ne sopivaksi  
kokonaisuudeksi. Tähän tarvitsimme kaik-
kien SPR-Kirppiksen työntekijöiden panosta.  

Projektiin osallistuivat siis kuljettajat, lajit-
telijat, suunnittelijat, ohjaajat. Jokai-
selle löytyi tekemistä. Asunnon sisustus oli 
superkiva toteuttaa ja lopputuloksesta tuli 
upea moderni asunto uudelle asukkaalle. 
Toivottavasti asukas on tyytyväinen ja huo-
maa, kuinka olemme panostaneet pieniin-
kin yksityiskohtiin.

Nyt on sisustettu myös toinen asunto, tällä 
kertaa mustavalkoisella teemalla.  Meillä on 
suunnitelmissa sisustaa jatkossa useampi 
asunto samassa kiinteistössä. Kiinteistön 
omistaja ostaa meiltä kaikki tavarat, ja me 
teemme sisustuksen kaupan päälle. Tar-
koitus on tulevaisuudessa yhdessä mainos-
taa asuntoja ja tuoda esille, kuinka hienoja 
huoneistoista tulee kierrätetyillä tavaroilla. 
Aina ei tarvitse ostaa uutta. Näin sääs-
tämme myös luonnonvarojamme.

Teksti: Maarit Rintamäki
Kuvat ja sisustus: Mayya Ratsuk
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Olen aloittanut helmikuussa STM.n rahoit-
tamassa Ruokaa ja apua kaikille -hank-
keessa, jossa on Länsi-Suomen piirin 
lisäksi mukana kahdeksan muuta piiriä ja 
keskustoimisto. Toiminta-alueena on siis 
koko piirin alue. Työpisteeni on Seinäjoen 
toimistolla.

Hankkeen avulla lisätään ruoka-apua, tii-
vistetään yhteistyötä muiden ruoka-aputoi-
mijoiden kanssa ja levitetään hyviä toimin-
tamalleja valtakunnallisesti.

Olen aloittanut alueen ruoka-aputoimi-
joiden toiminnan kartoittamisen ja osas-
tojen kanssa mietinnät siitä, millä tavoin 
osastoissa voitaisiin ruoka-apua toteut-
taa ja miten yhteistyössä muiden toimi-
joiden kanssa laajentaa ruoka-aputoimin-
taa tavoittamaan sen tarvitsijoita entistä 
paremmin. 

Ruoka-avun vapaaehtoiset voivat toimia 
monella eri tavalla ja heille järjestetään 
koulutusta ja tukea uusien toimintamallien 
aloittamiseksi ja olemassa olevien mallien 
kehittämiseksi ja jatkumisen tukemiseksi. 

Hanke jatkuu kuluvan vuoden loppuun 
saakka. Odotan innolla, että päästään 
osastojen kanssa tapaamaan ja jatkamaan 
suunnittelua ja toteuttamaan tätä merki-
tyksellistä ja tärkeää toimintaa ruoka-avun 
parissa.

Nähdään, kuullaan ja kirjoitellaan!

Marjo Tammela
marjo.tammela@redcross.fi
040 579 2771

Ruoka-aputoimintaa 
kartoitetaan

Koulutukset ovat hyvä tapa motivoida toi-
minnassa mukana olevia vapaaehtoisia  
sekä saada uusia vapaaehtoisia mukaan 
osaston toimintaan. Syventäviä kursseja 
kannattaa järjestää myös yhteistyössä 
naapuriosastojen kanssa .

Ystävätoiminnan peruskursseja järjeste-
tään säännöllisesti myös verkossa: vapaa-
ehtoiset.punainenristi.fi

Ystävätoiminnan syventävät kurssit :

• Henkinen tuki ystävätoiminnassa 3h 
• Ystävätoiminnan jatkokurssi 6h 
• Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa 3h 

Lisäksi voidaan räätälöidä omia koulu-
tuksia esimerkiksi nuoren ystävänä toi-
mimisesta, ryhmänohjaamisesta, 
monikulttuurisuudesta ja kotoutumi-
sen tuesta. 
Kurssivaraukset: 
erja.salmela@redcross.fi
040 627 8810 

Osastolle Sivis-tukea

Osasto voi itse hakea Opintokeskus Sivik-
seltä taloudellista tukea kurssien, koulu-
tuksien tai esimerkiksi ryhmätoiminnan 
järjestämiseen. Sivis-tuki edellyttää, että 
tilaisuudesta on aiheutunut hyväksyttyjä 
kuluja. Tukea on kahdentyyppistä, opinto-
jaksotukea sekä vertaisopintoryhmätukea. 
Opintojaksotukea osasto voi hakea, mikäli 
järjestää koulutuksen itse. Piirin järjestä-
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Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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KUNTOUTUMISEN TUKI

Punaisen Ristin osastojen toteuttaman 
kotoutumisen tuen tarve ja merkitys koros-
tuvat Ukrainan kriisin myötä. Sotaa pake-
nevia siviilejä on tullut jo useisiin kun-
tiin Länsi-Suomen piirin alueella. Samaan 
aikaan osastot pohtivat, miten osallistua 
henkilöiden ja perheiden tukemiseen heitä 
kohdanneessa kriisissä. Tukea tarvitse-
vat edelleen myös muilta konfliktialueilta ja 
muilla perusteilla maahan tulleet ja tulevat 
henkilöt. Kuluvan vuoden aikana osa kun-
nista ottaa vastaan myös kiintiöpakolaisia.

Osastojen toteuttama kotoutumisen tuen 
toiminta on merkityksellistä ja mahdollis-
taa turvan ja yhteenkuuluvuuden koke-
muksia haastavissa elämäntilanteissa. 
Moni tulijoista on saanut Punaiselta Ristiltä 
tukea matkan varrella ja Suomen Punaisen 
Ristin osastojen tarjoama tuki on siten tär-
keä osa Punaisen Ristin auttamisen ketjua. 
Länsi-Suomen piiri tukee osastoja kotoutu-
misen tuen toiminnan käynnistämisessä ja 
ylläpitämisessä sekä kouluttaa vapaaehtoi-
set tehtäviin. 

KOTOUTUMISEN TUEN  
VAPAAEHTOISTOIMINNAN MUODOT

Arjen apu

Edistää elämänhallintaa tukemalla asun-
toon ja kotiin asettumista sekä elinympä-
ristöön ja ihmisiin tutustumista. Arjen apu 
on lyhytkestoinen tuen muoto, jossa tuen 
saajaa tavataan 4-8 kertaa mahdollisim-
man pian henkilön tai perheen saavuttua 
paikkakunnalle. 

Ystäväksi kotoutujalle

Ystävätoiminnan muoto, jossa vapaaehtoi-
nen perehtyy lisäksi maahanmuuttoon liit-
tyviin prosesseihin ja erityisiin tuen tar-
peisiin. Toiminta edistää kotoutumista ja 
elämänhallintaa vähentämällä yksinäi-
syyttä ja mahdollistamalla pitkäkestoisia 
ihmissuhteita. 

Ryhmätoiminta

Kotoutumisen tuen ryhmät ja monikult-
tuuriset ryhmät vahvistavat yhteenkuulu-
vuuden tunnetta. Ryhmätoiminta tarjoaa 
luontevan tilanteen toisiin ihmisiin tutus-
tumiseen ja esimerkiksi uuteen yhteiskun-
taan liittyvien tietojen ja taitojen oppimi-
seen. 

Itsenäistymisen tuen tukikummit

Tukikummit tarjoavat kohdennettua tukea 
itsenäistyville nuorille aikuisille. Maasta toi-
seen muutto tuo nuoren aikuisen elämän-
kaarenvaiheeseen erityisiä tuen tarpeita. 
Tukikummitoimintaa kehitetään piirin alu-
eella erityisesti Jyväskylässä ja Seinäjoella 
ystävätoiminnan yhtenä tukimuotona. Tuki-
kummikoulutukseen voivat osallistua myös 
muiden osastojen vapaaehtoiset, jotka 
kohtaavat ystävätoiminnassa nuoria aikui-
sia. 

Kotoutumisen tuen toiminnan käynnistämi-
seen, ylläpitämiseen ja kouluttamiseen liit-
tyvissä asioissa voi olla yhteydessä piirin 
kotoutumisen tuen kehittäjään: 

Milla Ukkonen, milla.ukkonen@redcross.fi, 
040 620 7754.

Teksti: Milla Ukkonen
Kuva: SPR Kangasala

Kotoutumisen tuki tuo turvaa ja kuulumisen 
tunnetta
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Erityisesti tänä levottomuuden ja epävar-
muuden aikana on tärkeää tunnistaa hyvän 
olon hetkiä omasta arjesta. Vertaistukiryh-
missä olemme omaishoitajien kanssa etsi-
neet aktiivisesti näitä hyvän olon hetkiä ns. 
arjen ankkureita. Yksinkertaistetun harjoi-
tuksen avulla voi opetella ilon etsimistä ja 
hakea säännöllisiä rutiineja päivään. 

Mielen hyvinvointiin vaikuttavat  
erilaiset tekijät

Jokaisen elämässä tapahtuu tosiasioita, 
joita ei voi välttää. Kohtaamme vaikeita 
asioita ja koemme kuormittavia tunteita. 
On erilaisia kriisitilanteita ja ikäviä muis-
toja. Vertaistukiryhmissä olemme huoman-
neet, että jakamalla kuormittavia tunteita 
oma olo kevenee. Vaikeaa tunnekokemusta 
saa myös helpotettua tekemällä jotain 
itselle mielekästä asiaa.

Positiivinen ajattelu auttaa omaishoitajaa arjessa

Onneksi on asioita, joihin pystymme itse 
vaikuttamaan. Jokaisella on omia vahvuuk-
sia ja löydämme asioita, jotka tekevät elä-
mästä mukavaa. Meillä on hyviä muistoja 
ja koemme myönteisiä tunteita. Nämä pys-
tymme itse myös lisäämään. 

Joka päivä olisi hyvä aktiivisesti etsiä, 
hakea ja tunnistaa myönteisiä tunteita. 
Säännölliset myönteiset tunnekokemukset 
ovat tärkeitä meidän hyvinvointimme kan-
nalta.

Omaishoitajien löytämiä arjen 
ankkureita

• Aamukahvi tai -puuro
• Postin haku ja lehden lukeminen
• Takan sytyttäminen ja takkatulen 

lämmöstä nauttiminen
• Ruokailut. Kauniisti katettu ruoka 

tuottaa silmille iloa. Jotkut ruoat saa 
aikaan rakkaita muistoja lapsuudesta. 
Hyvä ruoka parempi mieli.

• Eri ihmissuhteet. Läheiset, joihin 
ollaan säännöllisesti yhteydessä. 
Ystävät, joiden kanssa voidaan tehdä 
mieluisia asioita yhdessä ja jakaa 
vaikeitakin asioita. Mukavat naapurit, 
jotka ”katsovat perään” tuovat 
turvallisuutta. Lastenlapset, joilta saa 
iloa. 

• Kosketukset esim. halaukset, hieronta, 
kampaajalla käynti.

• Musiikki tuo hyvää mieltä ja herättää 
lämpimiä muistoja.

• Tv-ohjelmat 
• Kirjallisuus
• Lemmikkieläimet, joita saa halata 

ja silittää. Koira - hyvä syy lähteä 
lenkille.

• Harrastukset ja ryhmätoiminnat (kuten 
tämä vertaistukiryhmä), joista saa 
voimaa ja antavat vaihtelua arkeen. 

• Puhelinsoitot. Korostuvat näin korona-
aikana, kun ei ole päästy näkemään.

• Ulkoilu ja luonto (värit, tuoksut, äänet) 
• Sauna

Omaishoitajien vertaistukiryhmän tapaamisessa 
Konnevedellä.  
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Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
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Omaishoitajien vertaistukiryhmän tapaamisessa Saarijärvellä.

Ankkurihetkistä iloa jokaiseen päivään

Hyvän olon päivärutiinit kirjataan lukujär-
jestykseen, joka on jaettu kolmeen loh-
koon: aamuun, päivään ja iltaan. Lukujär-
jestykseen kirjataan säännölliset, toistuvat, 
hyvät rutiinit. Tavoitteena on, että jokai-

seen päivään löytyisi joku merkintä. Luku-
järjestys laitetaan kotona näkyvälle pai-
kalle, näin voi seurata sen toteutumista. 
Samalla lukujärjestys muistuttaa omaishoi-
tajaa ankkurihetkistä, jotka tuovat iloa 
joka päivä!

Teksti ja kuvat: Teija Matalamäki

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedotuslehti jaetaan piirin vapaaehtoisille ja sidosryhmille.  

Seuraavien lehtien aikataulut 2022:
Nro Ilmestyy Aineisto

3 vko 34  14.6. mennessä
4 vko 44  4.10. mennessä

Päätoimittaja Tero Hintsa
Toimitussihteeri Outi Rantala

Toimitustiimi  Erja Salmela, Jooel Niittynen sekä muut kirjoittajat ja kuvaajat

Taitto ja paino  KTMP Group Oy 2022

Länsi-Suomen piiri
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Aurinkoinen tervehdys täältä SPR 
Kokkolan Kirppikseltä. Olen aloittanut 
tammikuun lopussa toimialapäällikkö 
Outi Hakuntin sijaisena. Sijaisuuteni 
kestää toukokuun loppuun 2023.

Olen 53-vuotias sairaanhoitaja YAMK ja 
asun Kokkolassa avomieheni kanssa. 
Perheeseemme kuuluvat aikuiset 
lapset sekä heidän puolisonsa ja ihanat 
lastenlapset.

Olen tällä hetkellä virkavapaalla 
Soite päihde-ja riippuvuuspalveluista 
vastaavan ohjaajan virasta. 
Työkokemusta on karttunut 
lastensuojelusta, nuorten päihde- 
ja mielenterveystyöstä sekä 
työhönvalmennuksesta. 

Olen aina viihtynyt sellaisissa 
työpaikoissa, joissa saa olla ihmisten 
kanssa tekemisissä, sekä kehittää 
ja suunnitella asioita yhdessä, sillä 
yhdessä tekemällä saadaan paljon 
hyvää aikaiseksi.

SPR on minulle uusi työnantaja, ja 
olen ollut erittäin otettu siitä, kuinka 
monipuolista ja vaikuttavaa työtä 
SPR:llä tehdään. Olen huomannut, 
kuinka sydämellisiä ja työhönsä 
sitoutuneita ihmisiä täällä työskentelee.

On ilo ja kunnia, kun olen saanut tulla 
mukaan SPR:n toimintaan. 

Tiina Ruppa
toimialapäällikkö
040 125 8679

Uusi henkilö Kokkolan SPR-Kirppikselle

HENKILÖESITTELY
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skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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PÄÄKIRJOITUS 4.1.2022

Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja



KOULUTUS / TAPAHTUMA AIKA PAIKKA

Etsinnän peruskurssi 27. Kurikka

Ryhmänjohtajakurssi 27.-28. Kurikka

Etsintäharjoitus 28. Kurikka

Paikallistoimikunnan kokous 31. Seinäjoki

SYYSKUU

Paikallistoimikunnan kokous 1. Ylihärmä, Teams

Valmiusryhmän koulutuspäivät 3.-4. Kokkola

VAK-sisältöosa 9.-11.

Paikallistoimikunnan kokous 12. Pihtipudas

Paikallistoimikunnan kokous 14. Jämsä-Keuruu, Teams

Paikallistoimikunnan kokous 15. Kauhajoki

Ea-3 (2osa) 16.-18. Ähtäri, Honkiniemi

Piirin hallituksen kokous 17. Jyväskylä

HELA22 17.-18. Kauhava

Ensiauttaja (EVY)-kurssi! TULOSSA!

LOKAKUU

Ensiapupäivystäjän peruskurssi (osa1) 1. Jyväskylä

Ensiapupäivystäjän peruskurssi (osa3) 15.-16. Jyväskylä

Maakuntatoimikunta, Pohjanmaa 20. Seinäjoki

Pimeäetsintäharjoitus 22. Pohjoinen Keski-Suomi

Maakuntatoimikunta, Keski-Suomi 27. Jyväskylä

Pimeäetsintäharjoitus 28. Isokyrö

Vapepa-johtajakoulutus 28.-30.

MARRASKUU

Tässä ja Nyt 4/2022 ilmestyy vko 44-45

Vapepa-info 2. Ylistaro

Ea-ryhmien HARJOITUSKURSSI 5.-6. Ähtäri, Honkiniemi

Valmiusryhmän koulutusviikonloppu 5.-6. Ähtäri, Honkiniemi

VAK-täydennys 11.-13.

Viestikurssi Kaustinen

Paikallistoimikunnan kokous 17. Jyväskylä

Piirin hallituksen kokous 25.-26. Seinäjoki

OMA = www.oma.punainenristi.fi   Vapepa = www.vapepa.fi3
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Suomen Punainen Risti 2040
Vuoteen 2022 startataan järjestöissä suurten muutosten keskellä. Vuosi jää tällä tietoa viimeiseksi 
hyvinvointialueita edeltäneeksi vuodeksi. Järjestöjen merkittävin rahoittaja Veikkaus on myllerryk-
sen kourissa. Väestön ikääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla kasaa vastuuvapaaehtoisteh-
täviä eri järjestöistä samojen ihmisten harteille. Pitkäkestoinen sitoutuminen vapaaehtoistehtäviin 
vähenee. Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat päivä päivältä yhä enemmän läsnä järjestöjen toi-
minnassa. Digitalisaatio siirtää auttamistyötä ja kohtaamisia verkkoon kiihtyvällä vauhdilla. 

Monien päällekkäisten muutosten vuoksi seuraavien vuosien ennakointi on aiempaa haastavam-
paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
naariotyö. Keskustoimiston vetämässä tulevaisuuspohdinnassa hahmoteltiin kolme mahdollista 
skenaariota vuodelle 2040. Samalla mietittiin mitä Suomen Punaisen Ristin tulee tehdä eri vaih-
toehtojen toteutuessa. Ensimmäisessä skenaariossa (Keskustelevat yhteisöt ja asiantuntijat) Pu-
naisen Ristin rooli verkostojen ylläpitäjänä sekä koollekutsujana kasvaa. Toisessa vaihtoehtoisessa 
tulevaisuuskuvassa (Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat) Punainen Risti toimii sillanrakenta-
jana eri leireihin sekä ryhmittymiin ajautuneiden ihmisten välillä. Viimeisessä skenaariossa (It-
sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
korostuu. 

Länsi-Suomen piirin hallitus pohti eri skenaarioita piirin näkökulmasta yhdessä johtoryhmän kans-
sa. Muita tarkemmin päätettiin työstää Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota. 
Muuttuvassa ja murtuvassa yhteiskunnassa Punainen Risti joutuu kamppailemaan säilyttääkseen 
puolueettoman ja uskottavan asemansa. Punaisen Ristin odotetaan toimivan erityisesti Suomessa. 
Ilmastonmuutoksesta johtuvat katastrofit muodostavat pääosan kansainvälisestä katastrofityöstä. 
Punainen Risti tukee kansalaisten varautumista ja ympäristön hoitoon liittyvää vapaaehtoistyötä. 
Punaisen Ristin rooli korostuu polarisaation ja muuttuvien rakenteiden väleissä, auttamassa niitä 
ketkä eivät pysy mukana. Punainen Risti toimii julkisissa palveluissa esiintyvien puutteiden ja kat-
veiden täydentäjänä sekä korvaajana. Haja-asutusalueet ovat haaste myös meille, koska toimin-
nalle näillä alueilla ei ole saatavana rahoitusta eikä vapaaehtoisia.

Polarisoituneet yhteisöt ja asiantuntijat -skenaariota ja vuotta 2040 lähestyttäessä piirin hallitus 
näki tärkeäksi huomioida vapaaehtoisuuden, talouden, henkilöstön ja hallinnon sekä yhteistyöver-
kostojen näkökulmat. Kaikista tehtiin yhteenvedot, joista seuraavana muutamia esimerkkinostoja. 
Vapaaehtoisuuden lyhytjänteisyyden kasvuun tulee varautua aiempaa enemmän, miten pystymme 
vastaanottamaan vapaaehtoisia yhä nopeammin? Talouskysymyksissä mietittiin esimerkiksi maa-
kuntakeskusten vahvistumista reuna-alueiden näivettyessä. Syntyykö piirille isompi tarve talou-
dellisten erojen tasaamiseen osastojen/alueiden välillä? Henkilöstön ja hallinnon osalta piirin tulee 
hankkia osaamista polarisoituneiden, kauas toistensa ajatusmaailmoista ajautuneiden ryhmien 
kanssa keskusteluun – tulee olla kykyä vuorovaikuttaa kaikkien kanssa ääriryhmien muodostumi-
sesta huolimatta. Myös varainhankinnan ja palveluiden myymisen osaamisen korostuu. Yhteistyö-
verkostoissa toimimisessa puolueettomuus ja riippumattomuus auttavat Punaista Ristiä, mutta on 
samalla haaste yrittää säilyttää diplomaattiset yhteydet kaikkiin ”kupliin”.

Piirin hallitus jatkaa skenaariotyötä tarkentamalla piiriltä tarvittavia toimia. Palaamme kuluvan 
vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tulevaisuuskuviin sekä Punaisen Ristin polkuihin niitä kohti. Meillä 
on 18 vuotta aikaa vaikuttaa Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminnan edistämiseksi ennen vuot-
ta 2040. Jakautuneessa ja ilmastoltaan muuttuneessa Suomessa Punaista Ristiä tarvitaan nykyis-
täkin enemmän. Lohkaistaan yhdessä ensimmäinen vuosi ja tehdään yhdessä viisaita ratkaisuja 
tulevaisuuden työmme perustaksi.

Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri 

60 paikallisosastoa/4000 vapaaehtoista 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa 

6 SPR-Kirppistä 

Rikosuhripäivystys Riku 

Jyväskylän vastaanottokeskus VOK 
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