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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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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. 
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paa ja tulevaisuushorisontti hämärtyy. Suomen Punaisessa Ristissä toteutettiin viime vuonna ske-
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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-
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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.
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”Normaalin” kesän jälkeen kohti syksyä 
ja Nälkäpäivää

PÄÄKIRJOITUS 5.8.2022

Suomessa elettiin kuluvana vuonna ns. normaali kesä. Ainakin, jos tarkastelemme säätä 
ja kesätapahtumien määrää. Suomessa tänä kesänä koettu hellejakso oli verrattain lyhyt. 
Korona rajoitusten poistuminen mahdollisti puolestaan Suomen suveen olennaisesti kuuluvien 
tapahtumien järjestämisen. 

Suuressa osaa Eurooppaa kesä sen sijaan kärvisteltiin hirmuhelteissä. Britanniassa koettiin 
ennätyskuumuus lämpötilan pysyessä pitkään yli 40 asteen lukemissa. Portugalissa mitattiin 
heinäkuussa kaikkien aikojen ennätykseksi 47 astetta. Kuumuuden haittoja pyrittiin 
lievittämään eri tavoin. Esimerkiksi Espanjan hallitus kehoitti kauppaliikkeitä pitämään 
ovensa kiinni helteen vuoksi. Ikääntyvien asuntoja pyrittiin jäähdyttämään lisäämällä 
ilmastointilaitteita. Monissa maissa on riehunut myös tuhoisia maastopaloja. Pelkästään 
Lounais-Ranskassa tuli on niellyt yli 20 000 hehtaaria metsää ja pakottanut tuhansia ihmisiä 
pakenemaan kodeistaan. Suomessa suurilta metsäpaloilta tänä kesänä vältyttiin, vaikka 
niiden riskiä kuitenkin pidettiin korkeana. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla toteutetussa 
pilotissa Vapepan vapaaehtoisjohtajia koulutettiin toimimaan metsäpalotilanteissa.

YK:n pääsihteeri António Guterres kommentoi kuumuusaaltoa kesällä Berliinin 
ilmastokokouksessa suorasanaisesti: ”Puolet ihmiskunnasta on tulvien, kuivuuden, 
hirmumyrskyjen ja maastopalojen vaaravyöhykkeellä. Yksikään maa ei ole immuuni. Voimme 
valita. Toimimme yhdessä tai teemme itsemurhan yhdessä. Se on meistä kiinni.”

Pääsihteeri Guterresin ajatusten valossa Punaisen Ristin Nälkäpäivä -keräys on tänä 
vuonna tarpeellisempi kuin koskaan. Nälkäpäivä vastaa ajankohtaisiin avuntarpeisiin, kuten 
ilmastonmuutoksen ja sotatilanteiden aiheuttamiin kriiseihin. Nälkäpäivä on yksinkertainen ja 
helppo keino tarttua YK:n pääsihteerin haasteeseen ja kerätä varoja auttamistyöhön. 

Punainen Risti päivitti kesää vasten ensiapusuosituksensa. Suositukseen otettiin uutena 
asiana mukaan Elimistön lämpeneminen eli hypertermia. Lämpeneminen (yli 39–40 astetta) 
aiheuttaa heikotusta, pahoinvointia ja vakavimmillaan tajunnan menetyksen. Jos kehon 
lämpötila nousee yli 45 asteen, kuolemanvaara on todellinen. Hypertermia uhkaa kesähelteillä 
etenkin sellaisia yksin asuvia vanhuksia, joiden asunnoissa ei ole viilennysmahdollisuuksia ja 
jotka eivät juo riittävästi. 

Kuluvana kesänä Suomen sää ei altistanut hypertermialle kuin aika-ajoin. Vierailin yhtenä 
hellepäivistä Seinäjoen Tangomarkkinoilla. Oli ilo nähdä ensiapuryhmän päivystyspisteet ja 
iloiset vapaaehtoiset turvaamassa osallistujille onnistunutta tapahtumaelämystä.  Ensiapu 
on ollut Punaisen Ristin ydintä järjestön perustamisesta asti. Nykyisin ensiapuryhmät 
päivystävät lähes 3 500 tapahtumassa eri puolilla Suomea. 

Ensiapuryhmiä ja -osaamista tarvitaan koronarajoitusten poistuttua yhä enemmän. 
Hypertermia on todennäköinen uhka tulevina kesinä aiempaa useammille. On hyvä varautua 
auttamaan myös ilmastonmuutoksen Suomessa aiheuttamien riskien kohdalla jo etukäteen. 
Kiitos ensiapuryhmille ja muille vapaaehtoisille aktiivisesta kesäkaudesta sekä oikein hyvää 
alkavaa syksyä!

Tero Hintsa
Toiminnanjohtaja
Punainen Risti Länsi-Suomen piiri
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Ukrainan kriisi on osoittanut,  
mihin katastrofirahastoa tarvitaan
Kun sotakuvat Ukrainasta ilmestyivät puoli 
vuotta sitten telkkariin ja puhelimen ruudulle, 
monen mielen valtasi epäusko ja hämmennys 
– huoli siitä, että mitä tahansa voi tapahtua. 
Ukrainassa ihmiset ovat menettäneet kotinsa, 
läheisiään ja elinkeinonsa, mutta konflikti 
on ravisuttanut turvallisuuden tunnetta Suo-
messa asti.

Suomen Punaisessa Ristissä saatoimme kana-
voida järkytyksen toiminnaksi, sillä olimme 
varautuneet auttamaan. Olimme keränneet 
varoja valmiiksi katastrofirahastoon, ja kriisin 
puhjettua lähdimme liikkeelle lipaskerääjinä, 
vapaaehtoisina ja haavoittuvimpien puolesta-
puhujina.

Saatoimme luottaa avun perillemenoon, sillä 
Punainen Risti oli tehnyt töitä Ukrainassa ja sen 
lähimaissa jo pitkään. Ukrainassa paikalliset 
vapaaehtoiset käynnistivät auttamisoperaation 
heti konfliktin puhjettua, ja samat ihmiset jää-
vät yhteisöihinsä myös sen jälkeen, kun taiste-
lut jonain päivänä päättyvät.

Kriisin alusta asti avun ketjun toinen pää on 
siis ollut lujasti kiinni siellä, missä apua on 
tarvittu – ja tarvitaan yhä. Kun konfliktin vai-
kutukset laajenevat esimerkiksi ruokakriisiksi 
Afrikkaan, Punaiselta Ristiltä ja Punaiselta 
Puolikuulta pyydetään apua yhä enemmän. 
Avun ketju laajenee verkoksi.

Nälkäpäivänä kerätään varoja juuri äkil-
lisiä kriisejä varten. Hädän hetkellä pon-
nistamme nopeasti liikkeelle niiden varojen 
turvin, joita ihmiset myös Suomessa ovat lah-
joittaneet keräyslippaisiin, nettikeräyksiin ja 
vastauksina tekstaripyyntöihin. Kun varoja 

ei ole sidottu etukäteen tiettyyn kohteeseen, 
niillä voidaan auttaa siellä, missä apua eniten 
tarvitaan.

Katastrofirahasto tuo työhömme nopeu-
den lisäksi myös vapautta. Kun rahoitamme 
apumme itse, pystymme itse päättämään, 
minne ja missä muodossa apumme kulkee. 
Maailman politisoituessa pystymme autta-
maan myös siellä, mihin uutiskamerat eivät 
yllä.

Toiminta on paras keino vahvistaa turvalli-
suuden tunnetta. Tänä Nälkäpäivänä meillä 
on tilaisuus tarjota auttamisen mahdollisuuk-
sia erityisesti heille, jotka Ukrainan kriisi on 
innostanut vapaaehtoiseksi.

Kutsutaan siis jokainen uusi vapaaehtoinen 
lipaskerääjäksi. Näytetään, että auttaminen 
luo toivoa sekä avun saajalle että sen anta-
jalle.

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 

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

Marko Korhonen 

Kansainvälisen  
katastrofiavun päällikkö

Suomen Punainen Risti
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9. 

Uusia lipaskerääjiä saa mukaan suoralla 
yhteydenotolla

Kuva: Karoliina Rantala

Koronavuosien jälkeen haluamme saada 
kerääjämäärän uuteen nousuun. Siksi 
kokosimme yhteen parhaat kerääjärekry-
toinnin vinkit kokeneilta keräysjohtajilta 
ja viime vuonna lippaaseen tarttuneilta 
kerääjiltä. 

Löydätkö ideoita omaan osastoosi?

”Kaikkein tehokkain tapa on puhelinsoitto. Sii-
hen kannattaa ehdottomasti varata aikaa. 
Pidämme osastossa soittoiltoja, jolloin poru-
kalla soitamme aiemmin keräämässä olleille”, 
kertoo Karoliina Rantala Oulun osastosta. 

Myös Kehä-Espoon osastossa lähdetään liik-
keelle edellisvuoden kerääjistä soittamalla ja 
sähköpostitse. ”Viime vuonna saimme myös 
yrityksistä parikymmentä kerääjää”, iloitsee 
keräystiimin aktiivi Ulla-Maija Keränen. 

Tampereen osaston toiminnanjohtaja Marjo 
Majlund kertoo, että osasto lähestyy aiemmin 
keränneitä postikortilla. Uusia houkutellaan 
kohdennetulla Facebook-markkinoinnilla. Kou-
luista on rekrytoitu oppilaita keräämään koulu-
päivän aikana kaduille ja marketteihin.

Tampereella myös Oma on otettu tehokäyt-
töön. ”Lähetämme Omasta sähköpostiviestejä 
kaikille sinne rekisteröityneille ja kerromme tie-
tysti samalla osaston muustakin toiminnasta.”

Näin kerääjät kertovat innostuneensa 
lipaskeräämisestä

Kysyimme viime vuonna keräämässä olleilta, 
mikä innosti heidät lipaskerääjäksi. Muun 
muassa näin he kertoivat: 

”Keräämisestä on muodostunut perinne.” 

”Osallistuminen on itsestään selvää meidän 
osastossa.”

”Ystäväni oli menossa keräämään ja lähdin 
mukaan.”

Pyysimme myös keräysjohtajia muistelemaan, 
mikä aikanaan sai heidät keräämään. 

”Olin ollut jäsen jo kauan ja osastolta tuli aina 
mainoskirje, jossa pyydettiin mukaan kerää-
jäksi. Monta vuotta mietin, ja kerran sitten 
menin”, muistelee Tikkurilan osaston keräys-
johtajana useita vuosia toiminut Päivi kerä-
ysuransa alkuhetkiä. 

”Minut sai lipaskerääjäksi Aasian tsunami. Jou-
lun ja uuden vuoden välillä keräsin joka päivä. 
Yksi osasto sai minut silloin kiinni, ja sillä tiellä 
ollaan”, kertoi Ulla Kehä-Espoon osastosta. 

Saman osaston Ulla-Maija kertoo lähteneensä 
kerääjäksi eläkkeelle jäätyään, kun toimin-
nassa jo mukana olleet tuttavat pyysivät.

Partion kautta keräämään tuli Tampereen osas-
ton Marjo, joka keräsi partiokavereiden kanssa  
useana vuonna. ”Aluksi varmaan partiojohtaja 
pakotti meidät, mutta sitten me ihan itse huo-
mattiin, että se on mukavaa.”

Tiesitkö tämän lahjoitustavoista?
•  MobilePaylla on jo yli 2 miljoonaa käyttäjää Suomessa. Muista tarjota MobilePay-mahdollisuutta 

kaikissa osaston kanavissa. 
•  Nettikeräys perustetaan nykyään sivulla lahjoita.punainenristi.fi. Voit perustaa keräyksen joko 

omissa tai osaston nimissä.
•  Pivolla ei voi enää lahjoittaa Nälkäpäivään. Hävitä siis materiaalit, joissa pyydetään lahjoitta-

maan Pivolla.

Oulun osaston Karoliina Rantala sai ensikosketuksen ke-
räämiseen Punaisen Ristin nuorisoryhmässä. Seuraavan 
kerran hän tarttui lippaaseen opiskeluaikana.
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9. 

Näkyvyyttä Nälkäpäivänä
Nälkäpäivänä innostamme ihmisiä 
mukaan kerääjiksi ja lahjoittajiksi, 
kerromme avun tarpeesta ja lopuksi 
kiitämme osallistuneita. Poimi alta vinkit 
timanttiseen Nälkäpäivä-viestintään!

1.  Tarjoa toimittajaa kiinnostavia aiheita 
ja haastateltavia

Toimittaja tarttuu aiheisiin, jotka koskettavat 
lukijoita ja kuulijoita. Varmista etukäteen nämä:

Haastateltavat ja kuvausmahdollisuus: 
Kuka on halukas haastateltavaksi? Missä ja 
milloin lipaskerääjiä voi haastatella ja kuvata?

Faktat: Alueelliset tai paikalliset luvut kiinnos-
tavat. Kuinka montaa ihmistä tai perhettä pii-
rin alueella on viime vuonna autettu katastro-
firahaston turvin? Kuinka monessa tulipalossa 
vapaaehtoiset ovat auttaneet? Varmista, ettei 
autettavia voi tunnistaa tiedoista.

Tarinat: Toimittaja voi kiinnostua itse keräyk-
sen lisäksi siitä, mikä elämän käännekohta on 
saanut haastateltavan vapaaehtoiseksi ja miltä 
avun tarve näyttää auttajan silmin. Yhden 
tarina innostaa muitakin auttamaan.

Ajoitus: Oman paikkakunnan mediat kannat-
taa kontaktoida noin viikkoa ennen keräystä. 
Kerro samalle toimittajalle myöhemmin myös 
keräystuloksesta.

Keinot: Sähköposti tai soitto ovat näppäriä 
tapoja ottaa yhteyttä toimittajaan. Tiedotteella 
välitätte kätevimmin tarkkaa tietoa, esimer-
kiksi keräyspisteen yhteystiedot tai keräystu-
loksen. Tiedotepohjat löytyvät RedNetistä.

2. Kerro keräystunnelmista somessa.

Kuvat pysäyttävät. Kertokaa somessa iloi-
sesta keräysfiiliksestä ja kerääjien tarinoista. 

Kännykkäkuva onnistuu, kun valitset kuvaan 
selkeän kohteen ja astut askelen lähemmäs 
kohdettasi. Etsi rauhallista taustaa. Kuvaa koh-
taamista ihmisten välillä, tai kehota kuvattavaa 
katsomaan kameraan.

Muista kysyä lupa kuvan julkaisemiseen. Ala-
ikäisen kohdalla pyydä lupa myös lapsen huol-
tajalta.

Selfiet toimivat somessa hyvin! Nappaa siis 
itsestäsi kuva ja kerro muutamalla lauseella 
keräystunnelmistasi. Miten keräys on sujunut, 
millaisia kohtaamisia on syntynyt? 

Käytä hashtagejä #Nälkäpäivä ja #Hun-
gerdagen. Keskustoimisto nostaa postauksia 
myös valtakunnallisille kanaville. Parantaak-
sesi alueellista näkyvyyttä voit käyttää hash-
tagina myös esimerkiksi kunnan tai kaupun-
ginosan nimeä.

Tehkää keräyksestä tapahtuma Omaan. 
Linkkiä voi jakaa somessa, kun rekrytoitte 
uusia kerääjiä.

Hyödynnä valmiit somemateriaalit. Näl-
käpäivä-viestintää varten tuotetaan esi-
merkiksi kuvia. Materiaalit löytyvät ennen 
keräystä Punaisen Ristin aineistopankista, 
Nälkäpäivä 2022 -kansiosta: aineistopankki. 
punainenristi.fi/ 

Lisävinkkejä: rednet.punainenristi.fi/nalka-
paiva

Missä tiet kohtaavat -dokumenttielokuva lipaskerääjille
Tarjoamme Nälkäpäivään osallistuville vapaa-
ehtoisille mahdollisuuden nähdä elokuvan 
”Missä tiet kohtaavat” tiistaina 13.9. kello 17 
etänä. 

Dokumentissa 700 suomalaista vapaaehtoista 
matkustaa Länsi-Afrikan Beniniin osallistuak-
seen rokotetutkimukseen, joka voi pelastaa 
miljoonien lasten hengen. 

Elokuvan jälkeen striimataan tilaisuus, 
jossa dokumentin ohjaaja Mia Halme ja 
kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko 
Korhonen keskustelevat elokuvan teemoista: 
auttamisesta ja sen vaikeudesta sekä ihmisten 
välisestä kohtaamisesta. 

Tilaisuuden ilmoittautumislinkki löytyy Omasta: 
oma.punainenristi.fi/event/15497. Kutsua saa 
mielellään jakaa kaikille lipaskerääjille.
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SUOJA 2022 

Kiitos Suojaan osallistuneille!

Punaisen Ristin valtakunnallinen val-
miusharjoitus Suoja 2022 järjestettiin 
6.–7. toukokuuta. Harjoitukseen osallis-
tui yhteensä yli 1500 vapaaehtoista noin 
sadasta osastosta! Tämä on meiltä hieno 
yhteinen saavutus, vaikka auttamisteh-
tävät Ukrainan kriisin parissa aiheuttivat 
monelle osastolle kiirettä samaan aikaan.  

Harjoituksia järjestettiin yhteensä 67. 
Niissä painottuivat evakuointitilanteissa 
usein tarvittavat taidot, kuten ensihuolto, 
henkinen tuki, henkilöluettelointi, johtaminen 
ja viestintä. Noin puolessa harjoituksista 
oli mukana myös viranomaisia tai muita 
järjestöjä. 

– Koronaepidemiasta huolimatta ja 
keskellä Ukrainan kriisiä harjoitus saatiin 
toteutettua upeasti monilla paikkakunnilla. 

Tilannekeskukseen lähetetyistä kuvista ja 
kommenteista välittyi kova osaaminen sekä 
aito tekemisen ja kohtaamisen ilo pitkän 
etäajan jälkeen, sanoo valmiussuunnittelija 
Maaria Kuitunen.

Lue verkosta, miten Ahvenanmaalla 
harjoiteltiin laajamittaisen maahantulon 
tilannetta yhdessä Ruotsin Punaisen Ristin 
kanssa: punainenristi.fi/tyomme/valmiustyo-
kotimaassa.

Vaikuta toimintalinjaukseen – osallistu ajatushautomoon
Seuraava Suomen Punaisen Ristin yleis-
kokous järjestetään Joensuussa 10.–
11.6.2023. Siellä hyväksytään järjestön 
yhteinen toimintalinjaus, joka ohjaa työ-
tämme seuraavat kolme vuotta.

Voit nyt olla mukana vaikuttamassa toiminta-
linjaukseen osallistumalla ajatushautomoon! 
Ajatushautomo on keskusteleva työpaja, jossa 
osallistujat ideoivat ja kehittävät Punaisen Ris-
tin toimintaa. 

Katso oman piirisi sivuilta, järjestetäänkö 
sinun alueellasi ajatushautomo. Voit myös jär-
jestää oman ajatushautomon osastossasi tai 
yhdessä naapuriosastojen kanssa tai kertoa 
ajatuksesi nettilomakkeella.

Ohjeet ja lisätietoa löydät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/vaikuta

Suoja 2022 -harjoitukseen osallistui lähes 100 osastoa eri puolilla Suomea. Kuvassa meneillään harjoitus 
Suomussalmella. 

Kuva: Tim
o H

eikkala
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STOP HÄIRINNÄLLE 

Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle  
– tutustu verkkokurssiin

Olemme sitoutuneet siihen, että Punainen 
Risti on apua tarvitseville, vapaaehtoisille, 
työntekijöille ja muille kanssamme toimi-
ville turvallinen toimintaympäristö. Emme 
hyväksy seksuaalista häirintää, ahdistelua 
tai hyväksikäyttöä missään muodossa.

Osastossa jokaisen on tärkeää sisäistää omaa 
roolinsa ja se vastuu, joka omaan vapaaehtois-
tehtävään liittyy. On myös tärkeää, että jokainen 
osaa ja uskaltaa raportoida itseensä tai toisiin 
kohdistuneesta epähyväksyttävästä toiminnasta.

Tämän varmistamiseksi osastoille on nyt tar-
jolla Punaisen Ristin verkkokurssi seksuaa-
lisen häirinnän ja hyväksikäytön ehkäise-
miseksi. Itseopiskeltava kurssi on suunnattu 
kaikille järjestömme vapaaehtoisille, työnteki-
jöille ja avustustyöntekijöille. 

Lisätietoja kurssista ja ohjeet Itslearning-alus-
talle löytyvät Oma Punaisesta Rististä: oma.
punainenristi.fi/event/14801 

Lisää keskustelua yhdenvertaisuudesta kaivataan
Keskustoimisto toteutti Auttajat Aulan-
golla -tapahtumassa pilottikyselyn Punai-
sen Ristin toiminnan yhdenvertaisuu-
desta. Vastaajia oli 37.

Yleisesti tilanne koettiin hyväksi, mutta kehit-
tämistarpeita nähtiin kaikilla yhdenvertaisuu-
den osa-alueilla.

•  Noin 40 prosenttia vastanneista oli kokenut 
tai havainnut toiminnassa syrjintää joskus 
tai harvoin. Lähes puolet kertoi, ettei ollut 
havainnut syrjintää.

•  Lähes kolme neljästä vastaajasta koki jär-
jestön ilmapiirin jokseenkin tai täysin moni-
naiseksi ja yhdenvertaiseksi. Useampi kuin 
kolme neljästä koki voivansa vaikuttaa 
Punaisen Ristin toimintaan jonkin verran tai 
hyvin.

•  Koulutukselle on tarvetta, sillä yli puo-
let ei ollut saanut yhdenvertaisuuskoulusta, 
eikä kolmannes vastaajista ollut tutustunut 
ilmoittamiskäytäntöihin.

•  Toimintaan kaivattiin lisää saavutettavuuden 
ja esteettömyyden edistämistä sekä keskus-
telua yhdenvertaisuudesta.

Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäy-
tön ehkäisyn linjauksen pääkohdat 

•  Älä vähättele itseesi tai muihin kohdistu-
nutta seksuaalista häirintää.

•  Raportoi kaikista seksuaaliseen häirin-
tään liittyvistä tapahtumista ja epäi-
lyksistä. Selvitämme tilanteet oikeu-
denmukaisesti ja luottamuksellisesti. 
Suojelemme raportoivien henkilöiden ja 
hyväksikäytön kohteeksi joutuvien yksi-
tyisyyttä ja oikeuksia.

•  Yksikin tapaus on meille liikaa.

•  Älä altista ketään seksuaaliselle häirin-
nälle, ahdistelulle tai hyväksikäytölle.

•  Punaisessa Ristissä emme hyväksy sek-
suaalista ahdistelua, häirintää tai hyväk-
sikäyttöä missään muodossa. Meillä on 
nollatoleranssi.

Jos havaitset häirintää, ilmoita tapahtu-
mista toiminnasta vastaavalle henkilölle tai 
sähköisellä lomakkeella osoitteessa punai-
nenristi.fi > väärinkäytösepäilyn ilmoitta-
minen. 

Koko linjauksen löydät RedNetistä: red-
net.punainenristi.fi/seksuaalinenhairinta. 
Sivulta voit ladata myös tulostettavan 
julistesarjan osaston tiloihin ja tapahtu-
miin.
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HYVINVOINTIA TUKEMASSA 

Pidä yhteyttä uuden hyvinvointialueen päättäjiin

Tammikuussa 2022 valittiin 
ensimmäisissä aluevaaleissa valtuutetut 
hyvinvointialueille. Joko tiedät, ketkä ovat 
omalta alueeltasi tulleet valituiksi?

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 
1.1.2023, jolloin niiden järjestämisvastuulle 
kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä 
pelastustoimi.

Kannustamme pitämään yhteyttä 
hyvinvointialueiden valtuustoryhmiin. Punaisen 
Ristin auttamistoiminta ja osaaminen arjen 
turvallisuuden lisäämisessä on tärkeää tuoda 
esille, ja toiminnastamme on hyvä kertoa 
kaikille aluevaltuutetuille tasapuolisesti.

Lisätietoa hyvinvointialueista löydät osoitteesta 
soteuudistus.fi/hyvinvointialueet.

Muista myös kuntien tärkeä rooli 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä

Kunnilla on uudistuksen jälkeen yhä 
vastuu hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) 
edistämisestä. 

Punainen Risti tekee paljon hyte-toimintaa, 
kuten ystävätoimintaa, terveyden edistämistä 
ja ruoka-apua. Kannattaa olla aktiivinen myös 
oman kunnan päättäjien ja virkamiesten 
suuntaan ja kertoa omasta toiminnasta. 

Varautumista ja arjen turvallisuuden 
vahvistamista on tärkeää tehdä toisten 
toimijoiden ja järjestöjen kanssa yhdessä. 
Kannustamme tekemään yhteistyötä myös 
alueen muiden järjestöjen kanssa.

Mitä piireissä ja osastoissa voi tehdä? 

•  Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään 
nettisivuilta. 

•  Toisten järjestöjen kanssa kannattaa 
keskustella ja verkostoitua. 

•  Kertokaa selkeästi Punaisen Ristin avun ja 
tuen muodoista.

•  Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitelmiin. 

•  Voitte järjestää kuntakierroksen yhdessä 
toisten järjestöjen kanssa.

Keskustoimisto on koostanut osastojen ja 
piirien tueksi RedNet-sivuston, josta löydät 
tietoa sote-uudistuksesta sekä esittelypohjia 
muun muassa hyte-toiminnastamme. 
Materiaalit löytyvät RedNetin Tieto ja taito 
-sivulta kohdasta Sote-uudistus.

Lisätietoja: koordinaattori Maria Viljanen, 
maria.viljanen@punainenristi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu 
uudistuksen jälkeenkin kunnille. Kuvassa Oulun osaston 
Sanna Tuorila pakkaa ruoka-apua.

Kuva: M
aiju Pohjanheim

o

Asunnottomien yö 17.10.
YK:n kansainvälistä köyhyyden ja syrjäy-
tymisen vastaista päivää vietetään Suo-
messa Asunnottomien yön merkeissä 
17.10.

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokai-
sen ihmisen perusoikeutta vakinaiseen asun-
toon, omaan kotiin. Asunnottomuus on köy-
hyyden ja huono-osaisuuden äärimmäisimpiä 
muotoja ja heikentää asunnottoman ihmisen 
hyvinvointia sekä ihmisarvoista elämää.

Osastosi voi järjestää Asunnottomien yön 
tapahtuman yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Tapahtumaan voi kuulua esimerkiksi 
palveluohjausta, keskustelutukea ja ruoka-
apua, ja se on myös oiva tilaisuus kertoa, mil-
laista apua ja tukea osastosi tarjoaa haavoittu-
vassa asemassa oleville. 

Vinkit osallistumiseen löydät RedNetistä: Tieto 
ja taito > Ruoka-apu > Asunnottomien yö 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin suunnitte-
lija Petra Lemmetty, p. 040 620 4373
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KOULUTUS 

Syksyn 2022 vapaaehtoiskouluttajakoulutukset

Kuva: Leena Koskela

Syksyn vapaaehtoiskouluttajakoulutuk-
seen ilmoittautuminen on käynnissä. 

Kiinnostaako sinua edistää inhimillisyyttä ja 
auttamismieltä? Haluatko vaikuttaa siihen, 
että ihmiset osaavat auttaa toisiaan? 

KOULUTTAJAKOULUTUKSEN YHTEISET 
OSAT:

Punainen Risti kouluttaa -webinaari:  
4.10. klo 17–18

OPPIMISEN OHJAAMINEN:

Etäkoulutus: 11.10. klo 17–19.30
Lähikoulutus: 29.10. klo 10–17
Etäkoulutus: Reflektio 22.11. klo 17–18
Kouluttajien verkkokurssi 1.10.–31.12. 

SISÄLTÖOSAT

Valmiuskouluttajien sisältöosa 9.–11.9. 
Sisältöosien koulutukset 19.–21.11. 
Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus  
11.–13.11. 

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 
29.9.–2.10.

Tiesitkö, että voit toimia vapaaehtoisena myös verkossa? 
Verkossa tehtävä vapaaehtoistoiminta on täysin paikkakunnasta riippumatonta.  
Toiminnassamme mukana olevia vapaaehtoisia asuu ympäri maailmaa! 

> Lue lisää Rednetistä: rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoistoimintaa_verkossa 

Erityisen suuri tarve vapaaehtoisille on nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa.  
Tule vapaaehtoiseksi, sinua todella tarvitaan! 

> Tutustu: sekasin.fi/vapaaehtoiset

Kouluttajapäivät tulossa taas tammikuussa

Kouluttajapäivät ja kouluttajien täydennyskoulutus järjestetään ensi vuonna 21.–22. tammikuuta. 
Ilmoittautuminen avataan ja tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin syksyllä. 

Merkitse päivät jo nyt kalenteriisi!

Jos vastaat kyllä, tule mukaan vapaaehtois-
kouluttajaksi. Valmennamme sinut vetämään 
peruskoulutusta niin vapaaehtoisillemme kuin 
muillekin kiinnostuneille. 

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä piiriisi. Lisä-
tietoa löytyy RedNetistä: rednet.punainenristi.
fi/node/6357
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KOTOUTUMISEN TUKI   

Osastosi voi tukea maahan muuttaneiden 
kotoutumista monin eri tavoin.

Haluamme lisätä maahan muuttaneiden osal-
listumista, osallisuutta ja toimintakykyä, 
vähentää haavoittuvuutta sekä luoda rakenta-
via yhteyksiä tulijoiden ja paikallisen väestön 
välille. 

Maahan muuttaneilla voi olla erityisiä haavoittu-
vuuksia, jotka liittyvät heidän oikeudelliseen tai 
yhteiskunnalliseen asemaansa tai taustaansa. 
Toimimme tukea tarvitsevien pakolaisten, turva-
paikanhakijoiden, paperittomien, ulkomaalaisten 
säilöön otettujen ja muiden haavoittuvassa ase-
massa olevien parissa ja heidän tukenaan. 

Mitä osasto voi tehdä?

Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat tukea maa-
han muuttaneen kotoutumista monin tavoin. 

•  Ystävävapaaehtoisen antama aika ja yhdes-
säolo voivat olla vasta Suomeen muutta-
neelle korvaamaton tuki. 

•  Kielikerhoissa ja -kahviloissa harjoitellaan 
arkikieltä puhumalla. Kerhot toimivat lisätu-
kena viranomaisten tarjoamille kursseille. 

•  LäksyHelpissä vapaaehtoiset auttavat ja 
motivoivat lapsia tai aikuisia opintopolulla. 

Kotoutumista tukevat myös esimerkiksi lei-
rit, teema- ja toimintaryhmät, työelämämento-
rointi, kansainväliset klubit ja kohtaamispaikat 
sekä monenlainen arjen apu.

Osastosi voi tukea kotoutumista kaikessa toi-
minnassaan järjestämällä aidosti avointa toi-
mintaa, purkamalla syrjiviä rakenteita ja tar-
joamalla mahdollisuuksia osallistumiseen ja 

kohtaamiseen.

Vinkkejä ja koulutusta tarjolla

Vinkit ja materiaalit kotoutumista tukevaan 
vapaaehtoistoimintaan löydät RedNetistä: red-
net.punainenristi.fi/kotoutumisentuki.  

Kotoutumisen tukena -koulutuksessa käsi-
tellään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasismia 
sekä esitellään kotoutumista tukevaa vapaa-
ehtoistoimintaa. Voit etsiä seuraavan kurs-
sin Omasta tai suorittaa kurssin omaan tahtiisi 
verkossa Itslearning-alustalla. Lisätietoja: oma.
punainenristi.fi/event/14691  

Punainen Risti Suomeen saapuvien tukena 
-webinaarissa 7.9. kerrotaan, miten vapaa-
ehtoiset voivat tukea esimerkiksi Ukrainasta 
paenneiden tai kiintiöpakolaisten kotoutumista. 

Tule kuulemaan hyväksi havaituista malleista 
ja hakemaan ideoita! Lisätietoa löydät Omasta: 
oma.punainenristi.fi/event/15632.

Tueksi maahan muuttaneelle

Mikä kotoutuminen? 

Kotoutuminen on jatkuva, kaksisuuntainen 
prosessi, jossa yhteiskunta muuttuu väes-
tön monimuotoistuessa ja maahanmuuttaja 
hankkii yhteiskunnassa ja työelämässä tar-
vittavia tietoja sekä taitoja. Se on yksilölli-
nen prosessi, jonka aikana maahanmuutta-
jan osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
yhteiskunnassa lisääntyvät.  

Kotoutumista tuetaan tarjoamalla tarpeen 
mukaista tukea ja palveluja sekä edistä-
mällä yhteiskunnan vastaanottavuutta.

Kuva: S
usanna C

hazalm
artin
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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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HYVÄ JOULUMIELI 

Kerro osaston ruoka-avusta ruoka-apu.fi:ssä
Ruoka-apu.fi -sivusto palvelee ruoka-avun jär-
jestäjiä, avuntarvitsijoita ja elintarvikkeiden 
lahjoittajia. Kun ilmoitat osastosi ruoka-aputa-
pahtuman sivustolla, apua tarvitseva saa siitä 
tiedon.

Palvelu on ilmainen, ja saat siihen tarvitta-
van käyttäjätunnuksen helposti suoraan sivus-

ton kautta. Sivustolta löydät myös ruoka-avun 
ohjeita, tulevia koulutuksia ja tapahtumia.  

Tutustu sivustoon ja tilaa käyttäjätunnus osas-
tollesi!

Tutustu myös Punaisen Ristin ruoka-aputoi-
minnan vinkkeihin, malleihin ja materiaaleihin 
RedNetissä: rednet.punainenristi.fi/ruoka-apu.

Hyvä Joulumieli -kampanja jakaa ruokalahja-
kortteja ja muistuttaa lapsiperheköyhyydestä

Kuva: B
enjam

in S
uom

ela

Hyvä Joulumieli -kampanjan ruokalah-
jakortit tuovat jälleen iloa vähävaraisiin 
lapsiperheisiin. Osastot voivat tilata oman 
paikkakuntansa kortit tuttuun tapaan 
sähköisesti.

Osastoilla on ollut mahdollisuus tilata Hyvä 
Joulumieli -ruokalahjakortit sähköisellä tilaus-
lomakkeella useamman vuoden ajan. Kor-
tit toimitetaan suoraan esimerkiksi sosiaalitoi-
mistoille, diakoniatyöntekijöille ja neuvoloille, 
jotka jakavat kortit tarvitseville.

Korttien tilaamisesta kumppaneille kannattaa 
sopia yhdessä paikkakunnalla toimivien Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) yhdistys-
ten kanssa. Näin voitte yhdessä varmistaa, 
että mahdollisimman moni kumppani saa kort-
teja, ja mahdollisimman moni perhe kaipaa-
mansa avun. Samalla vältytte päällekkäisiltä 
tilauksilta.

Kortit kannattaa tilata suoraan yhteistyökump-
panien osoitteisiin. Osastonne voi liittää kort-
teihin oman tervehdyksensä. On tärkeää, 
että tervehdys toimitetaan kumppanille riittä-
vän ajoissa, jotta se ehtii varmasti lahjakortin 
mukaan.

Hyvä Joulumieli -tapahtuma tuo näky-
vyyttä keräykselle

MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa kannattaa 
myös järjestää Hyvä Joulumieli -tapahtuma, 
jolla saatte lisää näkyvyyttä kampanjalle ja 
lisävaroja lahjakortteihin. Osastoille jaetaan 
tarkemmat ohjeet tapahtumien järjestämiseen 
syyskuun aikana. Lähempänä kampanjaa Red-
Netin Hyvä Joulumieli -ryhmään lisätään myös 
osastojen tiedotepohja ja somemateriaalia.

Hyvä Joulumieli on Suomen Punaisen Ristin, 
MLL:n ja Ylen yhteinen kampanja kotimaan 
vähävaraisten lapsiperheiden tueksi. Kampan-
jalla kerätään varoja ruokalahjakortteihin ja 
herätetään samalla keskustelua lapsiperheköy-
hyydestä.

Kampanjamateriaalit ja ohjeet korttien jaka-
miseen löytyvät RedNetistä: rednet.punainen-
risti.fi/hyvajoulumieli

Lisätietoja:

Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158
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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 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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Kuntouttavan työtoiminnan kautta 
kiinni työelämään
– Vaasan SPR-Kirppiksellä on positiivinen 
ja kannustava ilmapiiri. 

Punainen Risti on tehnyt lähes 30 vuoden ajan 
systemaattista ja yhteiskunnallisesti merkittä-
vää työtä, jolla tuetaan pitkäaikaistyöttömien 
pääsyä takaisin työmarkkinoille tai opiskelujen 
pariin. SPR-Kirppiksillä työllistetään vuosit-
tain useita satoja henkilöitä palkkatukityöhön, 
oppisopimuskoulutukseen, työkokeiluihin ja 
kuntouttavaan työtoimintaan. Länsi-Suomen 
piirin alueella toimii kuusi SPR-Kirppistä. Kirp-
pisten tuotemyynnistä saatu tuotto käytetään 
vapaaehtoistoiminnan tukemiseen ja kirppis-
ten toiminnan pyörittämiseen. 

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ohja-
taan kirppiksille sosiaalitoimesta. Kuntoutta-
van työtoiminnan järjestäminen perustuu hen-
kilökohtaiseen suunnitelmaan, jonka työ- ja 
elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalihuollon 
viranomainen laativat asiakkaan kanssa. 

– Meillä on viime vuoden aikana ollut kuntout-
tavassa työtoiminnassa yhteensä 33 asiakasta. 
Tämän vuoden aikana meillä on jo ollut sama 
määrä asiakkaita, kuin koko viime vuonna 
yhteensä. Tällaiselle toiminnalle on kova tarve 
ja kysyntää on. Asiakkaat jatkotyöllistyvät esi-
merkiksi meille työkokeiluun ja palkkatuelle 
tai avoimilletyömarkkinoille, kertoo Vaasan 
SPR-Kirppiksen työnopastaja Johanna  
Rauhala. 

Jatta Hautamäki on Vaasan SPR-Kirppik-
sellä kuntouttavassa työtoiminnassa kahden 
vuoden jaksolla. Hautamäki oli pitkään lasten 
kanssa kotona ja sosiaalitoimesta kerrottiin 
mahdollisuudesta työllistyä SPR-Kirppikselle. 

– Olen aivan innoissani vieläkin tästä mahdol-
lisuudesta. Meillä on ihan huipputiimi, Täällä 
tunnen olevani hyödyksi ja tunnen olevani osa 
porukkaa, Hautamäki kertoo hymyillen. 

Hautamäki kuvailee olevansa kirppiksen yleis-
nainen, jolle käyvät kaikki työtehtävät: muun 
muassa tavaroiden järjestely, hinnoittelu sekä 
lahjoitusten tarkistus. 

– Jatta on aina valmis myös auttamaan muita 
ja hän suhtautuu asioihin positiivisesti. 

SPR-KIRPPIKSET TYÖLLISTÄJINÄ

Erilaisten tehtävien jälkeen hän yleensä 
sanoo, että voi itku, kun mää tykkäsin, nauraa 
työvalmentaja Mayya Ratsuk. 

– Käymme joka aamu aina läpi päivän tehtä-
vät ja suunnitelmat. Tarkoitus on, että toimin-
nassa mukana olevat saavat mahdollisimman 
monipuolisesti kokeilla erilaisia työtehtäviä, 
Ratsuk jatkaa. 

Kuntouttavassa työtoiminnassa oleville tar-
jotaan myös Tyky-toimintaa sekä esimerkiksi 
kriisityöntekijän palveluita. 

Retki Raippaluodon Sommaröön oli hieno ja 
minulle on ollut myös apua, kun olen päässyt 
ammattilaisen kanssa juttelemaan elämästäni, 
Hautamäki sanoo. 

Hautamäellä on vielä vuosi jäljellä Vaasan 
SPR-Kirppiksen kuntouttavassa työtoimin-
nassa. Naisella on kuitenkin jo suunnitelmia 
pidemmällekin ja tulevaisuus näyttää kaiken 
kaikkiaan valoisalta. 

– Olisi hienoa jatkaa täällä vaikka työkokei-
lussa ja esimerkiksi tietotekniikan opiskelu 
kiinnostaa, Hautamäki suunnittelee hymyillen. 

Teksti: Erja Salmela 
Kuva: Mayya Ratsuk

Jatta Hautamäki on Vaasan SPR-Kirppiksellä 
kuntouttavassa työtoiminnassa.
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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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KAVERITAITOJA NUORILLE

STEA-rahoitteinen Kaveritaitoja nuo-
rille -hanke päättyy elokuussa 2022. 
Hanke on toiminut Länsi-Suomen pii-
rissä keväästä 2020 lähtien. 

Yksi Kaveritaitoja-hankkeen keskeisistä tavoit-
teista on ollut nuorten innostaminen mukaan 
ystävätoimintaan. Verkkokoulutuksiin onkin 
osallistunut paljon nuoria aikuisia, mutta 
haasteena on ollut nuorten saaminen mukaan 
käytännön tehtäviin heti koulutuksen jäl-
keen. Syynä on usein se, ettei osastossa ole 
ollut nuorilta tulleita ystäväpyyntöjä. Perintei-
sesti ikäihmisen parissa toimineissa osastoissa 
onkin tehtävä työtä sen eteen, että myös nuo-
ret löytävät ystävätoiminnan. 

Asiakasystäviä voidaan parhaiten tavoit-
taa erilaisten some-kanavien sekä verkosto-
jen kautta. Erityisesti etsivän nuorisotyön ja 
oppilashuollon työntekijät kohtaavat työssään 
yksinäisyyttä kokevia nuoria. Kaveritaitoja-
hankkeen aikana onkin todettu, että ystävä-
välityksissä kannattaa nimetä erillinen henkilö 
tai tiimi nuorten ystävävälitystoimintaan. Tiimi 
voi keskittyä nuorten tavoittamiseen uusia 
kanavia pitkin. Nuorten ystävävälittäjillä on 
myös hyvä olla tietoa Kaveritaitoja-ohjelman 
hyödyntämisestä. Länsi-Suomen piirin alueella 
jo useampi välitys on nimennyt nuorten ystä-
vävälityksistä vastaavan henkilön.  

Keväällä 2021 julkaistu Kaveritaitoja-ohjelma 
on otettu innolla vastaan niin ystävätoimin-
nassa kuin erityisesti oppilaitoksissa. Ohjel-
maa voidaan suorittaa itseopiskeluna, 
ystäväparin kanssa sekä ryhmässä. Kaveri-
taitoja-hankkeen aikana on toiminut vapaa-
ehtoisten ohjaamia valtakunnallisia Kaveritai-
toja-verkkoryhmiä sekä alle 18-vuotiaille että 
nuorille aikuisille. Verkkoryhmätoimintaa jat-
ketaan osana valtakunnallista verkkoystä-
vätoimintaa myös syksyllä 2022. Kaveritai-
toja-ohjelma on tarjonnut toimivan yhteistyön 
myös korkeakoulujen kanssa; Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylässä toi-
mivan Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijoita on tutustunut Punaisen Ristin 
ystävätoimintaan sekä Kaveritaitoja-ohjel-
maan osana opintojaan. Opintojaksoon on 
sisältynyt Kaveritaitoja-tuokioiden pitäminen 
erilaisille nuorten ryhmille omalla paikkakun-
nalla. Oppilaitosyhteistyö jatkuu Länsi-Suo-
men piirissä myös hankkeen päätyttyä. 

Kaveritaitoja nuorille -hanke päättyy – nuoria 
innostetaan jatkossakin mukaan ystävätoimintaan

Kaveritaitoja-hankkeen päätyttyä nuorten 
ystävätoiminnan tuki ja kehittäminen jatku-
vat edelleen. Osastot voivat järjestää ystävä-
toiminnan peruskursseja painottaen erityisesti 
nuoren ystävänä toimimista. Nuorten ystävä-
välityksestä kiinnostuneille osastoille järjes-
tetään perehdytystä nuorten parissa toimimi-
seen. Piirin puolelta nuorten ystävätoiminnan 
näkyvyyttä lisätään erityisesti oppilaitosyh-
teistyön ja some-näkyvyyden kautta. Hank-
keen työntekijä, Anja Saksola, jatkaa nuor-
ten ystävävälitysten tukena vielä syksyn ajan. 
Mikäli osastonne haluaa järjestää ystäväksi 
nuorelle -peruskurssin tai kaipaa tukea nuor-
ten saamiseksi mukaan toimintaan, olkaa roh-
keasti yhteydessä:

Anja Saksola
anja.saksola@redcross.fi
p. 040 702 9706

K
uva: Punainen R

isti/M
arjaana M

alkam
äki

Olethan sinä jo tutustunut Kaveritaitoja-
ohjelmaan? Löydät sen osoitteesta  
punainenristi.fi/kaveritaitoja 

Mikäli haluat kuulla lisää Kaveritaitoja-
ohjelman hyödyntämisestä osana ystä-
vätoimintaa, seuraava verkkokoulutus 
järjestetään 1.9.2022:  
oma.punainenristi.fi/event/15354

Ystävävälittäjäkoulutus nuorten ystä-
vätoimintaan 8. ja 10.11.2022. Kou-
lutus sopii sekä uusille että nykyi-
sille välittäjille: oma.punainenristi.fi/
event/15703
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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.
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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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AUTTAJAT AULANGOLLA

Punaisen Ristin valtakunnallinen vapaaehtois-
tapahtuma toteutui tänä vuonna Hämeen-
linnan helmessä Aulangolla, jossa luonto 
on poikkeuksellisen rehevää ja josta löyty-
vät lähes kaikki Suomessa luonnonvaraisena 
esiintyvät jalopuulajit.

Auttajat Aulangolla -tapahtuman avasi pääsih-
teeri Kristiina Kumpula ja tervehti suurella 
ilolla vapaaehtoisia: ”Kolmen vuoden tauon 
jälkeen olemme vihdoinkin täällä yhdessä!” 
Sunnuntaina pääpuhujana oli juontaja Jani 
Toivola. Molemmat puhujat kannustivat 
vapaaehtoisia kohtaamaan erilaisuutta sekä 
hyödyntämään sitä voimavarana, vahvuutena 
ja kasvattajana. 

Kohdatkaa erilaisuutta ja hyödyntäkää 
se voimavarana! 

Päivien upea ohjelma tarjosi jokaiselle jotain. 
Oman kiinnostuksen mukaan sai osallistua 
työpajoihin, joiden teemat olivat: 1) varautu-
minen muuttuvaan maailmaan,  
2) uudistuva ja moninainen Punainen Risti ja 
3) hyvinvoiva vapaaehtoinen.

Kattaus oli valtava: mm. Puhe-Judo – haas-
tavien ja tunnepitoisten kohtaamistilantei-
den hallintaa ja digifoorumia. Osastojen oman 
varainhankinnan kehittämistä, rohkeaa vai-
kuttamista paikallisissa verkostoissa ja kan-
sainvälistä apua. Psykologinen turvallisuu-
den tunne ja psyykkinen haavoittuvuus sekä 
kotoutumistarjotin. Eettisyys ja vastuullisuus 
oli päivän sana!

Metsän eläimet ulkoteltalla. Kuva: Eeva-Liisa Koskinen
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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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AUTTAJAT AULANGOLLA

Punainen Risti on järjestö,  
jossa kuullaan vapaaehtoisten ääntä

Moninaiset työpajat vahvistivat osallisuutta. 
Vapaaehtoisilla oli mahdollisuus osallistua 
mielenkiintoisiin keskusteluihin, yhdessä työ-
pajassa paneuduttiin ilmastonmuutoksen vai-
kutuksiin toimintaamme ja toisessa sai kuulla 
Punaisen Ristin mielikuvasta ja uudistetusta 
ilmeestä, jonka avulla saadaan lisää auttajia 
mukaan toimintaan. Myös osastojen tietoturva 
ja katastrofiavun lähteminen Suomesta maail-
malle keräsi keskustelijoita.

Vapaaehtoislinjauksen työpajassa sateli kii-
toksia. Järjestöjohtaja Marja Lehtimäki kiit-
teli työpajassa käyneitä vapaaehtoisia, joilta 
kerättiin arvokkaita ja hyödyllisiä näkemyksiä 
linjausluonnokseen. Nämä huomioidaan syk-
syllä osastoihin kommentoitavaksi tulevassa 
linjausluonnoksessa. Vapaaehtoiset puoles-
taan kiittelivät sitä, että pääsivät kommentoi-
maan linjausta jo ennen laajempaa järjestökä-
sittelyä. 

Myös nuorten ääntä haluttiin kuulla. Keskuste-
luihin oli matala kynnys osallistua. 

Nuoret pääsivät suunnittelemaan tulevaisuu-
den Punaista Ristiä jopa puheenjohtaja Elli 
Aaltosen kanssa! 

Jokaisella oli mahdollisuus saada ratkaisuja 
ja vastauksia pulmiin ja kysymyksiin koskien 
Oma Punainen Risti – vapaaehtoisten tieto-
järjestelmää. Tietoa ja vinkkejä jaettiin siitä, 
miten saada uusia vapaaehtoisia mukaan 
Omaa hyödyntäen.

Voimia luonnosta

Omaishoitajien tukitoiminnan Mielipaikkana 
luonto -työpajassa innostettiin ja kannustettiin 
vapaaehtoisia hyödyntämään luontoavusteista 
toimintaa Punaisen Ristin vapaaehtoistoimin-
nassa. Ulkoteltalla saattoi törmätä työntekijöi-
hin, jotka olivat pukeutuneet metsän eläimiksi 
ja tanssivat aiemmin aamulla debytoidut seit-
semän periaatteen liikesarjat Teddykarhujen 
huviretken tahtiin.

Kaunis sää mahdollisti myös luontoretkelle 
lähtemisen. Moni istahti hotellin vieressä ole-
van nuotion äärelle siemailemaan kupposen 
teetä. 

Teksti: Teija Matalamäki

Pääsihteeri Kristiina Kumpula riemuitsee vapaa-ehtoisten kohtaamisesta. Kuva: Teija Matalamäki
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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 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-
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sevaltaiset organisaatiot ja yksilöt) Punaisen Ristin merkitys myytävien palveluiden tarjoajana 
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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 
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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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VAPEPA JA PELASTUSLAITOS

– Opettajan hommasta on ehkä se hyöty, että 
pelisilmä on kehittynyt ihmisten kanssa työs-
kennellessä. Etsintäpaikalla tästä on etua.

Vapepa ei vie Mustoselta liikaa vapaa-aikaa.

– Minulla ei vapaaehtoistoimintaan liity sään-
nöllisiä treenejä eikä näin vaadi läsnäoloa joka 
viikko. Pidän useita koulutuksia vuodessa ja 
lisäksi kuulun Vapepa-hälytysryhmiin. Kei-
koista ei koskaan tiedä, milloin niitä tulee.

Koulutussuunnitteluun tuli vauhtia

Valmiuspäällikkö Aki Valonen pitää 
merkittävänä, että pelastuslaitoksen korkein 
johto pitää tärkeänä miettiä koulutuspolkuja 
vapaaehtoisten ja ammattilaisten yhteistyön 
kehittämiseksi.

– On hienoa, että meidät on näin noteerattu. 
Se on merkittävää ihan valtakunnallisesti. 
Meillä vapaaehtoisten rooli on oivallettu hyvin. 
Tähän on päästy sillä, että on osattu aja-
tella kokonaisturvallisuutta ja aidosti kaikkien 
resurssien hyödyntämistä.

Hän on tyytyväinen siitä, että pelastuslaitok-
sen kanssa vuonna 2017 solmittu yhteistyöso-
pimus viimeinkin konkretisoituu.

– Tuolloin ajatuksissa oli yhteinen koulutus-
suunnittelu, mutta se ei kuitenkaan edennyt. 
Nyt asiaan tartuttiin, kun sisäministeriö tuotti 
ohjeen vapaaehtoisten käyttämisestä pelas-
tustoiminnassa. Tämä oli iso edistysaskel.

Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa tiivistyy

– Ehkä vapaaehtoistyön rooli on vaatinut 
kirkastamista. Toimimme aina viranomai-
sen apuna ja tukena, jotta saadaan pelasta-
jat vapautettua heidän ammattitaitoaan vaa-
tiiviin tärkeämpiin töihin. Voimme esimerkiksi 
maastopaloissa tehdä jälkivartiointia, Musto-
nen kuvailee.

Mustonen kouluttaa vapaaehtoisia etsijöitä 
ja toimii tehtävillä Vapepa-johtajana. Kesä-
kuussa hän osallistui itse koulutukseen, kun 
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksella Seinä-
joella järjestettiin Vapepa-johtajille suunnattu 
koulutuspäivä.

– Kouluttajana oli Etelä-Pohjanmaan pelas-
tuslaitoksen pelastusjohtaja Harri Setälä ja 
muuta ylintä johtoa. Tarkoitus oli pyöräyttää 
tulille pelastuslaitoksen ja Vapepan käytännön 
yhteistyö. Kartoitimme, mitä tilaaja eli pelas-
tuslaitos haluaa ja vastaavasti kerroimme, 
mitä meillä on tarjota, Mustonen kiteyttää.

Hän työskentelee ammattioppilaitoksen opet-
tajana Suupohjan koulutuskuntayhtymä  
Vuoksissa. 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu laati 
pelastuslaitoksen kanssa yhteisen  
toimintamallin, joka jatkossa tiivistää 
yhteistyötä.

Etsintätehtävissä 10 vuotta sitten vapaa-
ehtoistyön aloittanut kauhajokelainen Tero 
Mustonen on iloinen siitä, että pelastus-
alan ammattilaiset ja Vapepa hakevat yhteistä 
säveltä aiempaa aktiivisemmin. 

”Ehkä vapaaehtoistyön 
rooli on vaatinut 
kirkastamista.”

– Tero Mustonen

”Pelastusasemille pitää 
saada selkeät ohjeet, 
että he osaavat toimia 

vapaaehtoisten kanssa.”
– Aki Valonen
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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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Ensimmäistä kertaa on olemassa valtakun-
nallinen yhtenäinen ohje, millä tavalla muun 
muassa järjestöverkoston käyttö eroaa sopi-
muspalokuntalaisista. Tähän asti on ollut epä-
selvää, mikä rooli kolmannen sektorin vapaa-
ehtoisilla on pelastustoiminnassa.

Sisäministeriö antoi ohjeen toukokuussa 2022. 
Kesäkuun koulutuksessa käytiin tätä ohjetta 
läpi.

– Iso kuva on se, että saisimme luotua hyviä 
toimintamalleja. Tavoitteena on saada konk-
reettinen yhteistoimintamalli koko Punaisen 
Ristin Länsi-Suomen piirin alueelle. Vastaavan 
sopimuksen olemme tehneet myös Keski-Suo-
men Pelastuslaitoksen kanssa vuonna 2018. 
Sopimuksia päivitetään nyt, kun ollaan siirty-
mässä hyvinvointialueille.

Pelastuslaitoksen laatima ohje on tulossa 
Vapepalle lausuntokierrokselle ja toimintamalli 
saataneen käyttöön tämän vuoden aikana. 

– Mallista on apua riskien arviointiin, missä 
tilanteissa vapaaehtoisia voi milloinkin käyt-
tää. Pelastusasemille pitää saada selkeät 
ohjeet, että he osaavat toimia vapaaehtoisten 
kanssa.

Yksi tärkeä kokemus Vapepan ja pelastuslai-
toksen yhteistyöstä saatiin Palokan seniorita-
lon tulipalon yhteydessä.

– Viimeistään silloin viranomaisillakin auke-
nivat silmät, mikä hyöty vapaaehtoisista voi 
olla. Siellä yhteistyö konkretisoitui. 

Viime syksyltä peruuntuneen Jämsänkoskelle 
suunnitellun harjoituksen teema olisi liittynyt 
Palokan tilanteeseen. 

Harjoitus siirrettiin koronan takia keväälle. 
Sitten Ukrainan tilanteen takia tilat Jämsän-
koskella tarvittiinkin majoitukseen, joten har-
joitus päätettiin perua kokonaan.

Hela-harjoitus kokoaa eri viranomaiset

Syksyllä pidetään Vapaaehtoisen pelastus-
palvelun ja Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) 
yhteiset Hela-harjoitukset Kauhavalla enti-
sen lentosotakoulun alueella. 17.-18.9. järjes-
tettävästä harjoituksesta saa tietoa Vapepan 
tapahtumakalenterista, sekä OMA Punainen 
Rististä ja MPK:n kurssikalenterista.

– Kyseessä on moniviranomaisharjoitus, jossa 
sosiaalitoimi isossa roolissa. Sosiaaliviran-
omaisia tulee eri maakunnista. Pelastuslaitos 
on toimeenpanevana viranomaisena. Koko-
naisosallistujamääräksi tavoitellaan noin 120 
osallistujaa.

Harjoitusta fasilitoi Maanpuolutuskoulutus, 
jolla on tilat LSK Business Parkin eli entisen 
lentosotakoulun alueella.

– Olemme vuosia tehneet hedelmällistä 
yhteistyöä Maanpuolustuskoulutuksen kanssa, 
jonka kanssa voimme jakaa kustannuksia esi-
merkiksi järjestämällä yhdessä koulutusti-
laisuuksia tai muuta, mikä sopii järjestöjen 
yhteiseen tekemiseen, Valonen iloitsee.

Teksti: Outi Rantala

VAPEPA JA PELASTUSLAITOS

”Kauhavalla järjestettävä 
Hela-harjoitus on 

moniviranomaisharjoitus, 
jossa sosiaalitoimi on 

isossa roolissa.”
– Aki Valonen
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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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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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YSTÄVÄTOIMINNAN JUHLA

Reipas mieli kauas kantaa
Ohjaa, etsii, antaa
valvoo, tukee, kantaa,
opastaa ja kannustaa.

Auttaminen on meille yhteinen sana.

SPR:läiset täällä, 
olkaamme rennolla päällä. 

Juhla kokoaa meidät yhteen
kuin viljelijä viljalyhteen.

Reipas mieli kauas kantaa, 
iloa meille kaikille antaa.

Kiitos vauvasta vaariin, 
näin me pääsimme yhdessä maaliin.

– Sirkka Eteläaho 10.6.2022 –

Ystävätoiminnan juhlaa Haapamäellä

Haapamäki-Pihlajavesi-osasto muisti 
ystävätoiminnan resurssityöntekijää Anne Pälveä.

Ystävätoiminnan kiitosjuhlat vietettiin Haapa-
mäellä 12.6.2022.  Kakkukahvit kruunasivat 
lounaan, kun ystävätoiminnan vapaaehtoiset 
ja työntekijät kokoontuivat Haapamäen Höy-
ryveturipuistoon juhlistamaan kulunutta toi-
mintakautta. 

Vuodesta 1958 saakka järjestetty ystävätoi-
minnan kevätjuhla oli kahden vuoden tauolla 
koronan vuoksi, mutta aurinkoisena kesäkuun 
sunnuntaina Punaisen Ristin loppu nousi sal-
koon Haapamäellä, kun oli jälleen juhlan aika. 

Piirin toiminnanjohtaja Tero Hintsa avasi kiitosjuhlan.

Toiminnanjohtajan puheen lisäksi ohjelmaan 
kuului luento luonnon ja hyvinvoinnin suh-
teesta, näytelmä Bertta-rouvan muistel-
mista ja Sirkka Eteläahon runoesitys. Sir-
kan runo Punaisen Ristin vapaaehtoistyöstä ja 
sen ansaitsemasta kiitoksesta kiteytti yhteisen 
kokemuksen. 

Teksti: Emma Selenius
Kuvat: Teija Matalamäki
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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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Piirin monimuotoisen ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisten virkistyspäivät järjestetään 
hotelli Laajavuoressa 28.-29.10. Perjantai-iltapäivästä lauantaihin kestäville päiville ovat 
tervetulleita myös kouluttajat. 

Osastoilla on mahdollisuus ilmoittaa tapahtumaan myös vastuuvapaaehtoisen roolista 
kiinnostuneita, ystävätoiminnan peruskurssin käyneitä henkilöitä. Virkistyspäivillä tarjotaan 
lyhytkoulutuksina erilaisia ystävätoiminnan jatkokursseja ja muita ryhmätapaamisia, tuoreet 
ja kokeneet vastuuvapaaehtoiset huomioiden. 

Virkistyspäivillä hyvä ruoka ja muiden vastuuvapaaehtoisten tapaaminen vertaistuen merkeissä 
ovat yhtä merkittävä osa tapahtumaa kuin kouluttautuminenkin, onhan toimintakausi jo 
lokakuun lopussa päässyt hyvään vauhtiin ja kuulumisia riittää.

Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa kesälomien jälkeen, seurailethan sähköpostiasi! 

Emma Selenius
sosiaalisen hyvinvoinnin päällikkö
040 143 1255

Ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisten  
virkistys- ja koulutuspäivät lokakuussa

YSTÄVÄTOIMINNAN KOULUTUKSET

Ystävätoiminnan koulutukset
Koulutukset ovat hyvä tapa motivoida toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia  
sekä saada uusia vapaaehtoisia mukaan osaston toimintaan. Syventäviä kursseja 
kannattaa järjestää myös yhteistyössä naapuriosastojen kanssa .

Ystävätoiminnan peruskursseja järjestetään säännöllisesti myös verkossa: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/

Ystävätoiminnan syventävät kurssit :
 Henkinen tuki ystävätoiminnassa 3h 
 Ystävätoiminnan jatkokurssi 6h 
 Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa 3h 

Lisäksi voidaan räätälöidä omia koulutuksia esimerkiksi nuoren ystävänä toimimisesta,
ryhmänohjaamisesta, monikulttuurisuudesta ja kotoutumisen tuesta. 

Kurssivaraukset: erja.salmela@redcross.fi / 040 627 8810 

Sivis-tuki
Osasto voi itse hakea Opintokeskus Sivikseltä taloudellista tukea kurssien, koulutuksien 
tai esimerkiksi ryhmätoiminnan järjestämiseen. Sivis-tuki edellyttää, että tilaisuudesta 
on aiheutunut hyväksyttyjä kuluja. Tukea on kahdentyyppistä, opintojaksotukea sekä 
vertaisopintoryhmätukea. Opintojaksotukea osasto voi hakea, mikäli järjestää koulutuksen 
itse. Piirin järjestämistä koulutuksista piiri hakee tuen eikä tukea voi hakea päällekkäin 
samasta koulutuksesta.

Sivis-tuen hakeminen: Selvitä onko osastolla Sivisverkkoon tunnukset. 
Jos ei ole tai muuten tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Opintokeskus Sivikseen 
https://www.ok-sivis.fi 
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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 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

21

SPÄRRÄ ÄKSÖNI

Länsi-Suomen piirin 
vuosittainen 7-15 -vuotiaiden 
kesäleiri Spärrä Äksöni 
järjestettiin tänä kesänä  
Lapualla, Hirvijärven 
leiritalolla 24.-28. heinäkuuta. 
Ohjelmaan kuuluu mm. 
ensiapua, etsintää, uintia, 
telttailua, leikkejä, askartelua 
ja vierailijoiden järjestämää 
tekemistä.

Kesäleiri kokosi 
lapsia Lapualle

Leirillä järjestettiin monenlaista 
toimintaa, kuten etsintää, 
ensiapua ja kaveritaitoja. Myös 
vierailevia ohjaajia kävi, kuten 
kuvan Etappi-toiminta, jossa 
leiriläisille opetettiin kierrätystä.

Ohjaajia leirillä oli lähes 
kolmekymmentä ja heidät 
tunnisti muun muassa hienoista 
leiripaidoista. Leiripaitojen 
rinnassa oli painettuna Punaisen 
Ristin periaatteet ja selässä 
teksti ”Luata muhun, moon 
spärräläänen”.

Pienimmät leiriläiset olivat alle 
kouluikäisiä ja heidän kanssaan 
tutustuttiin muun muassa luontoon. 
Leiriläisistä nuorimmat olivat 
kuusivuotiaita ja vanhimmat 16.

Majoittuminen leirillä tapahtui teltoissa. Pienimmät leiriläiset olivat 
puolijoukkueteltassa ohjaajiensa kanssa ja 2. ja 3. leiriläiset näissä 
komeissa Punaisen Ristin ERU-teltoissa. Molemmissa teltoissa yöpyi 
yhteensä n. 50 henkilöä.

Leirille osallistui 14 
ukrainalaista lasta ja 
nuorta sekä kaksi ohjaajaa 
ja yksi keittäjä. Kuvassa 
valmistaudutaan viimeisen 
illan gaalaan ja diskoon, 
joka on aina yksi leirin 
kohokohdista.

Iltajuhlassa oli tunnelmaa. Tässä vielä istutaan, mutta kohta jo laulettiin ja 
tanssittiin niin että tanner tömisi.
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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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Tapahtuma konkretisoituu

Liki kahdeksan kuukauden työskentelyn tulok-
sena kiitosjuhlaa vietettiin huhtikuussa Teat-
teri Hysterialla, Seinäjoen kulttuurihistorial-
lisesti mielenkiintoisella Piirin alueella. Lähes 
80 vapaaehtoista ilmoittautui Lyytin kautta 
mukaan tapahtumaan. Tilan somisteet han-
kimme pääosin yhteistyökumppaneidemme 
avustuksella ja koristelussa käytimme hävik-
kikukkia. Saimme luotua ihanan tunnelman ja 
kauniin miljöön valojen, kynttilöiden ja muun 
kotoisan rekvisiitan avulla.

Viime syksynä meidät heitettiin suoraan 
syvään päätyyn – tuottamaan ensimmäistä 
tapahtumaa. Tapahtuman tuottaminen eri toi-
meksiantajien kanssa on osa ensimmäisen 
vuoden kulttuurituottajaopintoja Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa.

Meistä jokainen haki SPR:n tuotantoon, sillä 
se tuntui turvalliselta ja helposti lähestyttä-
vältä. Näin me kuusi toisillemme tuntema-
tonta ensimmäisen vuoden kulttuurituottaja-
opiskelijaa aloitimme huikean matkan kohti 
Punaista Vinttiä, omaleimaista ja tunnelmal-
lista kiitosjuhlaa SPR:n vapaaehtoisille. Lisäksi 
tuotimme kampanjan sosiaalisessa mediassa, 
jolla halusimme herättää mielenkiintoa vapaa-
ehtoistyötä kohtaan ja tuoda nämä arjen san-
karit näkyviin.

Punaisen vintin hahmottelua

Hommat lähtivät helposti käyntiin, sillä meillä 
kaikilla oli sama päämäärä ja ajatus: kiittää 
vapaaehtoisia, joiden työtä meistä jokainen 
pitää todella tärkeänä. Mitä pidemmälle tuo-

Punainen vintti toi sankarit samalle sohvalle

Vasemmalta oikealle: Susanna Lehtonurmi, 
Milla Paananen, Kaisa Ollila, Hilma Kuosmanen, 
Elina Kulmala ja Linnea Halkola.

tanto eteni, sitä enemmän ymmärrys SPR:n 
arvoista sekä niiden todeksi tekemisestä kas-
voi. SPR meni ihon alle.

Halusimme löytää tunnelmallisen tilan, jossa 
Punaisen Vintin idea toteutuisi mahdollisim-
man monia miellyttävällä tavalla. Vapaaeh-
toisina työskentelee monenlaisia ihmisiä, ja 
toivoimme kaikkien nauttivan illasta. Tavoit-
teenamme oli luoda tapahtumaan rento ja 
välitön fiilis ja jättää ihmisille tilaa ja aikaa 
jutella myös toistensa kanssa.



233

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 
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 
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

23

Vaikka olimmekin ensikertalaisia tapahtuma-
tuottajia, meistä kukaan ei jännittänyt sen 
suuremmin. Olimme tehneet hyvän pohja-
työn suunnitelmineen ja luotimme tapahtu-
man onnistumiseen.  Tunnelma oli lämmin ja 
innostunut, ja toivomme, että se välittyi myös 
vieraille. 

Ilta alkoi ruokailulla noutopöydästä vapaan 
seurustelun merkeissä. Ruokailua seurasivat 

puheet, ja illan kruunasi Naapurikyylät teat-
teriesitys. Tunnelma oli rento ja seurasimme 
ilolla kuinka vapaaehtoiset nauttivat illasta ja 
toistensa seurasta. Punainen Vintti toi san-
karit samalle sohvalle ja kiitti heitä tärkeästä 
työstään. Tämä matka antoi meille paljon, niin 
tuotannollisesti kuin jättäen jäljen SPR:stä 
meidän jokaisen sydämeen. Toivomme, että 
pystyimme tarjoamaan vapaaehtoisille iki-
muistoisen illan ja tuomaan vapaaehtoistyön 
näkyväksi. 

Teksti: Punaisen Vintin työryhmä 
Kuvat: Susanna Lehtonurmi ja Kaisa Ollila

OPISKELIJOIDEN TEMPAUS
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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 
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.
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Alueellisten omaistyön verkostojen avulla pys-
tytään tukemaan omaistaan tai läheistään hoi-
tavia parhaiten. Yhdessä toteutetut vertaistu-
kiryhmät ja erilaiset tapahtumat tavoittavat 
hyvin kohderyhmää. 

Mitä minulle kuuluu?  Tunnista elämäntilanteesi 
-tapahtuma kiersi huhti-toukokuun vaihteessa 
kuudella paikkakunnalla: Alahärmässä Onne-
lassa, Evijärvellä kunnantalolla, Kauhavalla 
Ruotsalan kylätalolla, Ylihärmässä seurakun-
tatalolla, Kortesjärvellä nuorisoseuralla ja Lap-
pajärven virastotalolla. Tapahtumissa oli useita 
näytteilleasettajia, paljon tietoa ja iloisia koh-
taamisia. Järjestäjinä olivat omaishoitoyhdis-
tykset, muistiyhdistys, Kuntayhtymä Kaksineu-
voinen, Järvi-Pohjanmaan perusturva, ev.lut.
seurakunnat, Aijjoos-toiminta, eläkeläisyhdis-
tykset, alueen kunnat, Ehyt, Konstikoppa ja 
SPR. Kiertueen tarkoituksena oli herätellä ihmi-
siä miettimään, mitä heille koronan aiheutta-
man eristäytymisen jäljiltä kuuluu ja tunnista-
vatko he elämäntilannettaan. 

Tärkeänä aiheena ja ensimmäisenä tietoiskuna 
oli omaishoitajuus, joka saattaa jäädä tun-
nistamatta. Osallistujilta kysyttiin pitävätkö 
he huolta omaisesta/ läheisestä, joka sairau-
den, vammaisuuden tai muun erityisen avun 
tarpeen takia ei selviydy arjestaan omatoimi-
sesti. On tiedossa, että moni sitovaa hoiva-
työtä tekevä ei tunnista olevansa omaishoitaja. 
Oman tilanteen arviointi ei aina ole helppoa. 
Tilanteen selvittämiseksi on hyvä olla yhtey-
dessä omaan kotikuntaan.

Toisessa tietoiskussa kerrottiin oireista, joi-
den ilmaannuttua on syytä hakeutua muis-
titesteihin. Jos kaikki tärkeät asiat ovat usein 

hukassa tai arki muuttuu takkuiseksi, jos ei 
muista mennä tärkeisiin tapahtumiin tai mie-
lenkiintoisenkin kirjan juoni unohtuu. Varoi-
tusmerkki voi olla myös luonteen muuttumi-
nen epäluuloiseen tai kiukkuiseen suuntaan tai 
eksyminen tutussa ympäristössä. Läheisen vih-
jailut huonosta muistista on syytä ottaa tosis-
saan, itse ei välttämättä oireita huomaa. 

Kolmannessa tietoiskussa SPR ensiapu-
toiminnan asiantuntija Virve Karling kysyi 
osallistujilta, antaisivatko he aikaansa 
vapaaehtoistoimintaan. Heille kerrottiin 
vapaaehtoisuuden kaksisuuntaisesta proses-
sista, kuinka vapaaehtoistoiminta hyödyttää 
sekä tekijäänsä että sen kohdetta, vapaa-
ehtoistoiminnan merkityksellisyydestä sekä 
SPR:n vapaaehtoistoiminnan erityispiirteistä. 
Superyksilöstä ei suinkaan ole kyse vaan avoi-
mella asenteella ja auttamisen halulla pääsee 
pitkälle. Jokaiselle löytyy jotain oman mielen-
kiinnon ja elämäntilanteen mukaan. 

Oma terveys kiinnostaa. Väkeä riitti jonoksi 
asti, kun Virve Karling ja SPR terveyden edis-
tämisen asiantuntija Janne Säilä jututtivat 
osallistujia ja mittasivat heiltä verenpainetta ja 
verensokeria Punaisen Ristin POPUP - terveys-
pisteellä. 

Kiinnostusta kiertueella herätti myös ”Ennen 
minä juoksin pakoon” -valokuvanäyttely, joka 
kertoo ikääntyvien ja kaltoinkohdeltujen nais-
ten kokemuksista. Tästä vaikeaksi mielletystä 
aiheesta helposti vaietaan, mutta sen puheeksi 
ottaminen olisi kovin tärkeää. Vain keskustelun 
kautta käynnistyy selviytymisprosessi.

Teksti: Teija Matalamäki

MITÄ MINULLE KUULUU? TUNNISTA ELÄMÄNTILANTEERI -TAPAHTUMA

Tapahtuma: 

Mitä minulle kuuluu? – tunnista elämäntilanteesi

Virve Karling luennoi aiheesta vapaaehtoistoiminta. 
Kuva: Janne Säilä

Virve Karling ja Janne Säilä terveyspisteellä. 
Kuva: Leena Huhtala
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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!

Tero Hintsa
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Suomen Punaisen Ristin pakolaistyöllä on pitkä 
historia. Pakolaisille suunnattu tuki aloitettiin 
1970-luvulla Chilestä tulleiden henkilöiden ja 
perheiden parissa. Vuosikymmenten saatossa 
toimintaa on kehitetty ja muokattu tarjoamaan 
tukea eri puolilta maailmaa tulleille turvapai-
kanhakijoille ja kiintiöpakolaisille. 

Moni pakolaisena Suomeen tullut on kohdannut 
matkallaan Punaisen Ristin kansainvälisen avun 
ketjun: apua on saatu lähtömaassa, matkan 
varrella, Suomen rajalla sekä osastojen alu-
eilla, jonne henkilöt ja perheet ovat asettuneet 
asumaan tai odottamaan turvapaikkapäätöstä. 
Osastojen tarjoamalla kotoutumisen tuella on 
oma erityinen paikka avun ketjussa. 

Keväällä 2022 nopeasti kasvanut pakolais-
ten määrä osoitti osastojen valmiutta rea-
goida lisääntyneeseen avuntarpeeseen. Monelle 
osastolle pakolaisten tukeminen oli uutta, kun 
aiemmin pakolaisten asuttaminen oli keskit-
tynyt isoihin kaupunkeihin. Nyt kotoutumisen 
tukea tarvittiin eri puolilla piiriä eri kokoisten 
osastojen alueille. Muuttunut tilanne sai liik-
keelle ison joukon uusia vapaaehtoisia, joista 
osa ohjautua koulutusten kautta kotoutumisen 
tuen vapaaehtoistehtäviin. Pidempään toiminei-
den vastuuvapaaehtoisten rinnalla toiminnassa 
aloitti uusia vastuuvapaaehtoisia, jotta toimin-
toja saatiin käynnistettyä ja laajennettua. 

Arjen apua ja ryhmätoimintaa

Kotoutumisen tuen vapaaehtoistehtävät kes-
kittyvät arjen apuun ja ryhmätoimintoihin. 
Arjen avussa vapaaehtoispari tarjoaa yksi-
löllistä tukea henkilölle tai perheelle 4-8 ker-
taa. Tukea annetaan asumiseen sekä ympäris-
töön ja ihmisiin tutustumiseen. Arjen apua on 
tarjottu myös ryhmämuotoisina infotapaami-
sina, retkinä ja tapahtumien muodossa. Lyhyt-
kestoisena tuen muotona arjen apu mahdollis-
taa vapaaehtoiselle tehtävän vastaanottamisen 
itselle sopivalla hetkellä. Arjen apu -vapaaeh-
toiset ohjaavat tulijoita myös osaston ryhmä-
toimintaan, kahdenkeskiseen ystävätoimintaan 
tai muuhun osaston toimintaan.  

Kotoutumisen tuessa tarjotaan maahan tulleille 
arjen avun lisäksi myös erilaista säännöllistä 
ryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnan järjestä-
miseen on olemassa valmiita toimintamalleja, 
kuten LäksyHelppi -toiminta tai Kansainvälisyys 
klubit. 

Valmiiden toimintamallien lisäksi ryhmätoi-
minta tarjoaa vapaaehtoisille mahdollisuuden 
järjestää itseä kiinnostavaa ryhmätoimintaa. 
Tällaisesta toiminnasta ovat esimerkkinä Sei-
näjoen osaston käsityöryhmä, Kokkolan osas-
ton NaisCafé ja Jyväskylän osaston Workshop. 
Keväällä 2022 ryhmätoimintaa järjestettiin 
myös lapsille. Seinäjoen osaston lasten iltapäi-
väkerho keräsi viikoittain paikalla noin 15 lasta, 
jotka olivat tulleet kaupunkiin kevään aikana. 

Entä kevään 2022 jälkeen?

Kotoutumisen tuki on osa Punaisen Ristin val-
miutta. Säännöllinen ja jatkuva toiminta mah-
dollistaa nopean reagoinnin valmiustilanteissa. 
Pakolaisuus ja maahanmuuttoon liittyvä tuen 
tarve koskettaa monia ihmisiä osastojemme 
alueille myös maahantulon rauhallisimpina 
ajanjaksoina. Kotoutumisen tuessa onkin tär-
keää tunnistaa pitkäkestoisuuden merkitys; 
kotoutumisen tukea tarvitaan usein pitkään ja 
pitkäkestoisena tukena se vahvistaa henkilöi-
den ja perheiden onnistunutta kotoutumista. 

Vielä ei ole myöhäistä osallistua keväällä 2022 
alkaneeseen operaatioon. Edelleen osastot voi-
vat käynnistää kotoutumisen tuen toimintaa 
ja rekrytoida uusia kotoutumisen tuen vapaa-
ehtoisia. Käynnistämiseen ja koulutuksiin saa 
tukea piiristä. Kevään 2022 tilanne osoitti, 
kuinka laajamittainen maahantulo voi kosket-
taa eri kokoisia osastoja. Yksi tapa aktivoi-
tua on nimetä vuosittain osaston kotoutumisen 
tuen yhteyshenkilön. 

Teksti: Milla Ukkonen

KOTOUTUMISEN TUKI

Kotoutumisen tuki alkoi ja laajeni osastoissa 
kevään operaatiossa

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ja työntekijät 
vastaanottamassa Ukrainasta konfliktia paenneita 
Helsingin Länsisatamassa osana Punaisen Ristin 
avunketjua. 
Kuva: Ville Palonen/ Suomen Punainen Risti
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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. 
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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Tänä vuonna Punaisen Ristin Länsi-Suomen pii-
rin Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen 
saajaksi valittiin EHJÄ ry:n Kokkolan toimipiste 
ja erityisesti heidän maahanmuuttajataustai-
sille nuorille suunnattu avoin tukitoimintansa. 
Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus jae-
taan osana Punaisen Ristin rasisminvastaista 
toimintaa.

EHJÄ ry:n toiminta perustuu pitkiin asiakkuuk-
siin, joissa nuorten rinnalla kuljetaan erilaisissa 
elämäntilanteissa ja -vaiheissa. Toiminnan läh-
tökohtana on, että nuori on oman elämänsä 
asiantuntija ja aktiivinen toimija. 

Moni maahanmuuttajataustainen nuori ohjau-
tuu tuen piiriin jo ensimmäisten maassaolokuu-
kausien aikana. Kysyinkin EHJÄ ry:n työnteki-
jöiltä kokemuksia ja vinkkejä tuen antamiseen, 
kun yhteinen kieli puuttuu. Osastojen kotoutu-
misen tuen vapaaehtoiset kohtaavat vastaavia 
tilanteita omissa vapaaehtoistehtävissään. 

”Miten tukea vapaaehtoisena,  
kun yhteinen kieli puuttuu?”

Esitin tämän kysymyksen Erityishuoltojärjestö-
jen liitto EHJÄ ry:n Kokkolan toimipisteen työn-
tekijöille Pia Saloselle ja Jemina Salmelle. 
Kokeneiden tekijöiden ei tarvinnut vastaus-
taan miettiä: ”Rohkeasti heittäytyen vuorovai-
kutukseen, jossa voi käyttää kehonkieltä, sel-
kokieltä, kuvia ja vaikka pantomiimia. Jos joku 
tapa ei toimi, niin on kokeiltava toista tapaa.” 

Vastaava sosiaaliohjaaja Pia ja sosiaaliohjaaja 
Jemina kohtaavat työssään erilaisissa elämän-
tilanteissa eläviä nuoria aikuisia. Osa toimin-
nassa mukana olevista asiakkaista on lähiai-
koina maahan tulleita henkilöitä, jotka eivät ole 
käyttäneet suomea tai englantia. Tukimuotoina 
on yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaa, joissa 
suomen kieltä oppii melkeinpä huomaamatta. 

Pia ja Jemina korostavatkin, kuinka tärkeää 
on huomata tukea saavien suomen kielen tai-
don kehittymisen päivä päivältä. Osalla kielen 
kehittyminen on nopeampaa ja osalla vähän 
verkkaisempaa. Yhteisen kielen puuttuminen 
ei siten ole pysyvä vuorovaikutuksen haaste. 
On tärkeää huomata, kuinka vuorovaikutus 
muuttuu sanavaraston kasvaessa ja pantomii-
min jäädessä hiljalleen taka-alalle. Usein kie-
lenoppimista tapahtuu myös toiseen suuntaan. 
Jemina kertoo hallitsevansa pienen sanavaras-
ton verran arabian kieltä. 

Toisaalta sekin pitää hyväksyä, että joskus 
vuorovaikutustilanteen jälkeen jää miettimään, 
että ymmärsimmeköhän toisiamme. Pia muis-
tuttaa, että tärkeintä on, ettei yhteisen kielen 
puuttumisesta tee kuitenkaan ongelmaa. Se on 
enemminkin olosuhde, joka muuttuu ja vaatii 
välillä luovuutta. Yhteisen kielen puuttuminen 
tuo mukanaan myös hauskoja kommelluksia, 
joille voidaan yhdessä myös nauraa, siinä het-
kessä tai myöhemmin. 

Milla Ukkonen

ENNAKKOLUULOTON EDELLÄKÄVIJÄ

EHJÄ ry:n Kokkolan toimipiste sai 
Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen

Palkitsemis-
tilaisuudessa 
olivat Tero 
Hintsa (vas.), 
EHJÄ ry:n 
Jemina Salmi, 
Pia Salonen, 
Janne Nivala, 
vuoden 2020 
palkinnon 
saanut 
Keijo Savola 
ja Emma 
Selenius.
Kuva: Sari Elo
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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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Nälkäpäivästä innostun aina uudestaan

TARINOITA VAPAAEHTOISUUDESTAJuttu-
 sarja:

Vapaaehtoisena Punaisessa Ristissä
Julkaisemme vuoden 2022 jokaisessa järjestö-
tiedotteessa tarinoita vapaaehtoisuudesta. Tari-
noita kerättiin Länsi-Suomen piirin vapaaehtoi-
silta ja ne julkaistaan nimimerkeillä. Mukana 
on myös kaksi tarinaa, joiden kirjoittaja on jo 
nukkunut pois ja tarina on aiemmin julkaistu 
eri yhteydessä.

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

Toimin vuodesta 1987 alkaen Keski-Suomen 
piirin, sittemmin Länsi-Suomen piirin työnteki-
jänä (1987- 90 varainhankintapäällikkönä, 1991 
– 96 toiminnanjohtajana, 1997 – 2000 koti-
maan avun suunnittelijana ja 2001 – 09 järjes-
tösuunnittelijana).

Lokakuussa 1988 silloinen toiminnanjohtaja 
ehdotti, että menisin piirin edustajana Tikan 
majalle, jossa oli tarkoitus perustaa uusi osasto 
Kuokkalaan. Syynä oli se, että Jyväskylän 
ensimmäiset kiintiöpakolaiset asettuivat asu-
maan Kuokkalaan, ja oletettiin, että Punaista 
Ristiä tarvitaan heidän kotouttamisessaan. 
Meitä oli siellä tarvittavat 20 henkeä, joten 
perustamisasiakirja allekirjoitettiin. Kun osasto 
sitten hyväksyttiin keskustoimiston rekisteriin 
20.10.1988, vaihdoin jäsenyyteni Jyväskylän 
osastosta Kuokkalan osastoon, ja tämä jäse-
nyys on säilynyt.

Heti ensimmäisen työvuoteni marraskuussa 
sain tehtäväkseni organisoida Nälkäpäivä-kerä-
yksen. Kaikki oli uutta, mutta osastojen vapaa-
ehtoisten kanssa oli mukava touhuta ja tavoi-
tella mahdollisimman hyvää keräystulosta 
– meniväthän varat SPR:n katastrofirahas-
toon ja sitä kautta maailmalla hädässä oleville. 
Vaikka työtehtäväni matkan varrella vaihtuivat, 
pysyivät piirin keräysvastaavan tehtävät muka-
nani aina – johtuen siitäkin, että joka syksy 
Nälkäpäivän lähestyessä olin aina intoa täynnä. 
Joka vuosi kehitimme vapaaehtoisten kanssa 
uusia ideoita, mm. Nälkäpäivä-leivän myynnin. 
Viimeisenä Nälkäpäivänäni piiri saavutti histori-
ansa parhaan keräystuloksen, 308.384 €.

Vuosiin mahtui myös ns. spontaaneja keräyk-
siä, kun maailmalla tapahtui isoja katastrofeja. 
Ikimuistoisin on tsunami-katastrofin aikaan-
saama valtava auttamisen halu, jonka tulok-
sena piirimme keräystulos oli 1.052.871 €. 
Saimme satoja uusia kerääjiä ja tuhansia uusia 
lahjoittajia.

Kun jäin eläkkeelle syksyllä 2009, minut valit-
tiin Kuokkalan osaston hallitukseen, ja sain 
vastuulleni keräysjohtajan tehtävät eli Näl-
käpäivä-keräykset saivat jatkoa. Osaston 
puheenjohtajana olen toiminut vuodesta 2016.

Vaikka osastomme on pieni ja tekijöitä vähän, 
on Nälkäpäivä-keräys kuulunut aina vuosioh-
jelmaan. Alussa myytiin hernekeittoa Kuokka-
lan torilla, sitten tulivat mukaan myös Elosen 
Nälkäpäivä-leivät. Myynti kuitenkin hiipui, kun 
kilpailijaksi tuli Maan Ween viljat- tapahtuma 
samaan viikonloppuun. Ohjasimme kyselijät 
Kävelykadun myyntipisteeseen.

Jo viiden vuoden ajan olemme tehneet kerä-
ysasioissa yhteistyötä Jyväskylän ja Palokan 
osastojen kanssa työnjaosta sopien. Kuokkalan 
osaston vastuulla on ollut koulukeräysten orga-
nisointi ja lippaiden toimittaminen isojen mar-
ketien kassoille. Useita vapaaehtoisiamme on 
vuodesta toiseen keräyskeskuksen laskenta-
keskuksessa, josta rahat lähtevät edelleen tur-
vasäilöön. Lisäksi kaikki hallituksemme jäsenet 
ovat mahdollisuuksiensa mukaan lipaskerää-
jinä.

Minulla on ollut ilo osallistua moniin tilaisuuk-
siin, joissa Punaisen Ristin avustustyönteki-
jät ovat kertoneet työstään katastrofialueilla. 
Olen käynyt myös lukuisia kertoja vapaaeh-
toisten kanssa Tampereella SPR:n logistiikka-
keskuksessa, josta lähtevät maailmalle kent-
täsairaalat, teltat, huovat, ruokapaketit ym, 
mitä milloinkin katastrofialueilla tarvitaan. 
Nämä kokemukset ovat saaneet minut vakuut-
tuneeksi: Punaisen Ristin apu menee perille ja 
Punainen Risti auttaa niitä, jotka eniten apua 
tarvitsevat.

”Emme ole täällä itseämme  
vaan toisiamme varten”
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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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TARINOITA VAPAAEHTOISUUDESTAJuttu-
 sarja:

Vuosikymmeniä ilolla ja innolla

Olen 73-vuotias eläkeläinen, ja kerron oman 
tarinani SPR:n toimistani. Asuin vuosikym-
meniä Lohtajan Alaviirteellä, joten vapaaeh-
toistyöni olen tehnyt Lohtajan osastossa. Nyt 
asun keskustassa Kokkolassa, johon Lohtajan 
osasto yhdistyy tänä vuonna, joten työ ehkä 
jatkuu jollakin tavalla.

Olin koko urani töissä vanhustenhoidossa. 
Tein välillä vapaa-ajanohjaajan työtä vuoden 
verran, ja siihen kuului myös liikunnasta ja 
jumpasta huolehtimista. Sitten olin ikäänty-
vien liikunnanohjaajan kurssilla 13.-16.5.1993 
Kisakeskuksessa. Siitä oikeastaan kaikki 
alkoi.

Kuhilaleirejä 
ja koulutusta

Muistaakseni työkaverin mukana läh-
din SPR:n ”kultaisen iän kerhon” ystäväpii-
riin mukaan. Muistan Maija Valon valoisan 
ja innostavan tavan ottaa mukaansa. Siitä 
lähtien olen mielelläni ollut kaikessa käytän-
nön hommissa, kahvinkeitossa, arpajaisissa, 
nälkäpäiväkeräyksessä tms.

Olen osallistunut lukuisiin erilaisiin koulutuk-
siin alueella: mm. Turvallisia elämän vuo-
sia -seminaariin, Lähimmäisenä tänään -kur-
ssille, lukuisille ystäväkursseille, henkisen 
tuen kursseille ja moniin muihin. Kaikista 
on ollut hyötyä, ja olen saanut uutta intoa 
vapaaehtoistyöhön.

Lisäksi olemme Lohtajalla rohkeasti kokeilleet 
kaikkea uutta, kuten ”hupajumppaa”, Kuhila-
leirejä, pyöräilyä sekä retkiä.

Useimmin olen varmaan osallistunut 1997-
2019 ikäihmisten Kuhilaleireihin Lohta-
jan Ohtakarissa. Meitä on ollut yleensä 4-5 
vapaaehtoista, jotka olemme järjestäneet 
yhdessä seurakunnan diakoniatyöntekijän 
kanssa ohjelmaa vanhuksille. Siellä on ollut 
tietokilpailuja, leiriolympialaisia, lauluhetkiä 
ja muuta. Se oli hauskaa ja palkitsevaa.

Ystäväni Maaritin kanssa järjestimme Kurki-
kartanossa kotona asuville vanhuksille virk-
istyspäiviä, siellä oli myös omaishoidon asiak-
kaita. SPR:n puitteissa järjestettiin myös 

kotona asuville ikäihmisille kesällä kotiseutur-
etki, kävimme hautausmaalla, kirkossa, pap-
pilassa ja syömässä paikallisessa suoramyyn-
nissä.

Lohtajalla meillä toimi kymmenisen vuotta 
maanantaipyöräilyt kesäkuukausina. Se oli 
hauskaa. Meillä oli mukana eri-ikäisiä hen-
kilöitä 3-18 ja ajoimme 6-28 km kerralla. 
Välillä oli eväät mukana, pakkovarusteena 
juomapullo ja kypärä.

Ystäviä 
ja suruhuiveja

Varsinainen ystävätoiminta alkoi myös 
kymmenen vuotta sitten. Meillä oli tämä 
ystäväkerho, joka nykyisin on ystävä-käs-
ityökerho, Jossa tehdään hyväntekev-
äisyyteen sukkia, lapasia, vauvantossuja 
ja myssyjä. Nyt viimeisimpänä on tehty 
lohtuhuiveja omaisensa menettäneille lohta-
jalaisille.

On ihana kokoontua vain porisemaan ja 
ihmettelemään maailman menoa. Välillä 
käydään retkellä lankakaupoissa tai 
syömässä yhdessä. Henkilökohtaisia ystäviä 
meillä on ollut noin kymmenen. Olen ollut 
siinä vähän yhteyshenkilönä ja samalla itse 
ystävänä parille henkilölle ja laitosystävänä 
noin kymmenen vuotta.

Ystäväni Riitan kanssa olen pitänyt vanhain-
koti Lepolassa ”hupajumppaa” vanhuksille. 
Se vasta on kiitollista työtä: siellä ollaan niin 
iloisia, kun heidät huomioidaan ja tehdään 
jotain yhdessä. Kesäisin myös olen ollut myös 
ulkoiluystävänä kerran viikossa eli kävellyt 
tai muuten ulkoillut pihapiirissä asukkaiden 
kanssa.

Eniten olen nauttinut, kun olen saanut olla 
mukana vanhuksille tuottamassa iloa, kah-
vinkeittäjänä, jalkahoitajana, ulkoilut-
tamassa, ajeluttamassa, käyttämässä kappe-
likonserteissa, leiriavustajana ja juttelemassa 
vanhoista asioista.

Kiitos kaikista SPR:n innostavista kursseista!

”Apusisko”



293

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 
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 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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TARINOITA VAPAAEHTOISUUDESTAJuttu-
 sarja:

Punainen Risti tarjoaa runsaasti osallistumisen 
mahdollisuuksia
Ensi kontaktini Punaiseen Ristiin oli 1990-
luvun lopulla. Projekti, jossa työskentelin, jakoi 
yhdessä SPR:n kanssa EU-ruokapaketteja 
vähävaraisille. Piiritoimistolta soitettiin ja ilmoi-
tettiin, milloin iso rekka tuo ensimmäisen lastin 
työpaikalleni. Jakelu jatkui useampia vuosia.

Olin huomannut jo aikaisemmin SPR:n kirppu-
torit, jonne olin lahjoittanut erilaisia tavaroita. 
Olen myös ostanut paljon vaatteita kirppiksiltä, 
koska ne ovat hyvin hoidettuja ja siistejä.

Noin 15 vuotta sitten ystävättäreni houkut-
teli minut verenluovutukseen, ja kävinkin luo-
vuttamassa parikymmentä kertaa. Myöhem-
min olen kuullut, että Kuokkalan osasto järjesti 
1990-luvulla yleisen verenluovutuksen Tikan 
koululla.

Kun 2015 keväällä olin jäänyt pois työelämästä 
ja mietin, miten päästä mukaan SPR:n toimin-
taa, näin Huhtasuon kylätoimiston ikkunassa 
ilmoituksen Ystävätoiminnan kurssista. Ilmoit-
tauduimme tuttavani kanssa saman tien.

Vähän kurssin jälkeen ilmoitettiin, että minulle 
oli löytynyt sopivan ystävä. Kävimme yhdessä 
tutustumiskäynnillä, teimme sopimukset ja 
aloitin ystäväni luona säännölliset käynnit joka 
toinen maanantai. Ystäväni oli muistisairas, 
ihanan herttainen mummo, jonka kanssa kah-
vittelin ja ulkoilin. Ystäväkäyntini loppuivat, 
kun hän muutti tyttärensä kanssa toiselle paik-
kakunnalle.

Syksyllä 2015 Suomeen ja Jyväskylään vyö-
ryi pakolaisvirta. Luin lehdestä, että SPR avaa 
asuinalueellani olevaan Kangasvuoren entiseen 
sairaalaan vastaanottokeskuksen. Koska olin 
”SPR-ihminen”, otin sinne heti yhteyttä ja kävin 
viiden kuukauden ajan joka lauantai ja sunnun-
tai auttamassa VOK:n keittiössä. Tunsin kan-
tavani yhteiskunnallista vastuutani, kun näin 
pystyin omalta osaltani auttamaan pakolais-
vyöryn käsittelyssä. Uskon, että ilman Punaista 
Ristiä Suomi ei olisi selvinnyt tuosta kaootti-
sesta tilanteesta.

On kulunut lähes kolme vuotta pakolaisten 
tulosta, ja Jyväskylässä on enää yksi SPR:n 
ylläpitämä VOK, Salmiranta. Meitä on tusinana 
verran vapaaehtoisia, jotka käymme säännölli-
sesti Salmirannassa vetämässä torstaisin Olo-
huone-iltoja ja Naisten kerhoja. Osa meistä on 
käynyt maanantaisin pitämässä LäksyHelppi- 
kerhoa. Olemme muodostaneet ns. MOKU-ryh-
män, joka kokoontuu noin kerran kuussa ja 
järjestää kansainvälisiä kaverikahviloita SPR:n 
tiloissa Sammonkadulla.

Ystävätoiminnan kautta tulin houkutelluksi 
Kuokkalan osaston hallitukseen, jossa toimin 
nyt kolmatta vuotta. Kun jäseniin tutustuu, on 
mukava toimia samanhenkisten seurassa.

SPR on mielestäni upea, kansainvälinen jär-
jestö, johon on kunnia-asia kuulua ja jota 
ilman yhteiskuntamme ei toimisi. Järjestö 
antaa lukemattomille suomalaisille mahdolli-
suuden tehdä pyyteetöntä auttamistyötä niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin.

”Kipa53”
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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!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja
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OI IHANA TOUKOKUU -JÄSENHANKINTA

Kampanja tuotti 89 uutta jäsentä
Oi Ihana Toukokuu -jäsenhankintakampanja  
tuotti yhteensä 89 uutta jäsentä. Parhaita 
jäsenkalastajia olivat Laukaa 17 jäsentä 
(19% kaikista) ja Lehtimäki 24 jäsentä 
(27% kaikista). 

Euroissa normaalin jäsenmaksutulon lisäksi 
Laukaa tienaa 340 euroa ja Lehtimäki 480 
euroa. Tilitykset piiristä elo/syyskuussa ja 
ilmoitellaan kun eurot liikkuu. Alkuvuodesta 
– kun kampanjasta ei ollut havaintoakaan – 

jäsenhankinnassa on kunnostautunut Alajärvi 
15 uutta jäsentä.

Jäsentilanne 17.6.2022 mennessä: maksaneita 
jäseniä 8153 (31.12.2021, 8586 jäsentä), uusia 
276 joista 89 tuli tuon toukokuun kampanjan 
ansiosta. Maksamattomia 510 jäsentä, joille 
piiri lähettää elokuussa muistutuksen (vuosi 
sitten kokeiltiin ensimmäisen kerran ja hyväksi 
havaittiin) ja vuoden viimeinen lähtee 5.10. 
keskustoimiston toimesta.

Osasto Jäseniä 
31.12.21

Maksaneet 
17.6.22

Maksa-
matta Uusia

Alajärvi 106 118 3 15
Alavus 95 87 3 0
Evijärvi 48 45 1 0
Haapamäki-Pihla-
javesi 96 94 5 4

Hankasalmi 158 146 10 1
Himanka 101 100 1 3
Härmäin 98 99 2 3
Ilmajoki 151 142 7 2
Isojoki 33 31 2 3
Isokyrö 70 67 3 0
Jalasjärvi 92 91 2 0
Joutsa-Luhanka- 
Toivakka 124 114 9 2

Jurva 99 98 3 2
Jyväskylä 1297 1244 74 53
Jämsä 453 434 18 9
Kannonkoski 38 35 4 2
Karstula 247 229 16 3
Kaskinen 54 57 0 4
Kauhajoki 169 164 6 2
Kauhava 72 69 2 0
Kaustinen 134 119 9 2
Keuruu 155 144 5 0
Kinnula 26 24 1 0
Kokkola 394 365 71 8
Konnevesi 116 114 2 1
Korpilahti 59 60 1 2
Koura 17 17 0 0
Kristiinankaupunki 70 66 4 1

Kuokkala 171 158 19 9
Kuortane 51 49 3 1
Kurikka 168 156 16 7
Kyyjärvi 60 60 1 1
Laihia 97 90 5 2
Lappajärvi 99 96 2 0
Lapua 104 96 8 2
Laukaa 233 242 5 20
Lehtimäki 73 91 3 25
Leivonmäki 50 49 1 0
Lestijoki 233 215 14 1
Lievestuore 35 32 4 1
Muurame 117 119 3 6
Perho 35 34 1 1
Petäjävesi 45 43 3 2
Pietarsaari 93 85 8 1
Pihtipudas 102 98 3 1
Saarijärvi 229 222 8 11
Seinäjoki 417 401 34 27
Soini 72 65 4 0
Suolahti 69 67 3 1
Teuva 89 84 5 0
Uurainen 52 52 0 1
Vaasa 626 558 67 18
Viitasaari 154 143 11 2
Vimpeli 131 137 3 9
Vähäkyrö 52 49 1 0
Ylistaro 41 39 3 2
Ähtäri 104 97 4 1
Äänekoski 159 153 4 2
Yhteensä 8586 8153 510 276
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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 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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UKRAINA-KERÄYS

Osasto Eurot 17.6.22
Alajärvi 5812,76
Haapamäki-Pihlajavesi 3104,33
Hankasalmi 316,28
Härmäin 300,00
Ilmajoki 6594,70
Isojoki 601,57
Isokyrö 4387,93
Jalasjärvi 6150,92
Jurva 730,90
Jyväskylä 49783,60
Jämsä 11732,74
Karstula 2781,73
Kaskinen 2451,37
Kauhajoki 4626,22
Kauhava 2565,78
Kaustinen 8839,52
Keuruu 1369,76
Kinnula 239,05
Konnevesi 877,05
Korpilahti 1064,89

Ukraina-keräys osastoissa

Osastojen järjestämistä Ukraina -keräyksen tilityksiä ja tiedot on poimittu RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/ukraina

Kristiinankaupunki 1344,90
Kurikka 13802,81
Kyyjärvi 970,61
Laihia 4677,62
Laukaa 23135,56
Lehtimäki 1126,95
Leivonmäki 237,15
Lestijoki 1079,81
Muurame 1428,00
Pietarsaari 1535,90
Pihtipudas 488,67
Saarijärvi 2685,94
Suolahti 7788,67
Teuva 2963,16
Uurainen 962,72
Vaasa 4678,71
Viitasaari 500,00
Vimpeli 2568,79
Äänekoski 6621,90
Muut 3390,62
Yhteensä 196319,59
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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

Ystävätoiminnan peruskurssi
Kurssi toimii ponnahduslautana ystävätoimintaan 
ja antaa valmiudet toimia vapaaehtoisena 
ystävänä yksinäiselle. Jos sinulla on 
kyky kuunnella ja olla läsnä, olet sopiva 
vapaaehtoiseksi ystäväksi. Erityistaitoja ei tarvita.

Ystävätoiminta on tarkoitettu kaikenlaisille 
ihmisille; nuorille, iäkkäämmille, opiskelijoille, 
perheellisille, yksineläjille, kaikille sukupuolille. 
Voit valita sinulle sopivan tavan auttaa.

Voit tavata ystävääsi henkilökohtaisesti, 
olla ystävä verkon välityksellä tai osallistua 
ryhmätoimintaan. Voit sitoutua pidemmäksi 
aikaa, vaikka vain muutamaksi kuukaudeksi tai 
osallistua toimintaan kertaluontoisesti.

Koulutuksen sisältö:

•  Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta ja 
ystävätoiminnan eri muodot

•  Yksinäisyys haastaa ystävätoimintaa

•  Vapaaehtoisena ystävänä toimiminen

•  Vuorovaikutus ja kohtaaminen

•  Vapaaehtoisen hyvinvointi

Toivomme myös, että kurssille saavuttuasi 
olet tehnyt profiilin OMA Punainen Risti 
-järjestelmään. Profiilin luominen nopeuttaa 
ystävävapaaehtoisen profiilin luomista kurssilla. 
Profiilin voi tehdä osoitteessa: 
oma.punainenristi.fi/

Huom! Kurssin käyminen ei velvoita lähtemään 
mukaan toimintaan vaan voit rauhassa 
miettiä, onko ystävätoiminta sinulle sopiva 
vapaaehtoistoiminnan muoto.

Kaveritaitoja-ohjelma osana 
ystävätoimintaa -perehdytys 
(Verkossa)
Kaveritaitoja -ohjelma on tammikuussa 2021 
valmistunut verkkopohjainen ohjelma, jota 
voi suorittaa sekä itsenäisesti että osana 
ystävätoimintaa. Ohjelma sisältää kuusi 
teemaa: uuteen ihmiseen tutustuminen, 
itsetuntemus, itsemyötätunto, kaveritaidot, 
yksinäisyys ja vastoinkäymisten kohtaaminen. 
Teemoihin tutustutaan videon, tekstien ja 
tehtävien kautta. Ohjelma on suunnattu 
ensisijaisesti nuorille ja nuorille aikuisille ja sen 
kesto on n. 3 kk /6 tapaamiskertaa. Ohjelman 
suoritettuaan ystäväpari voi päättää, haluaako 
jatkaa tapaamisia edelleen. Lisää tarinaa 
ilmoittautumislinkin takana.

KOULUTUKSIA

Kotoutumisen tukena -verkkokoulutus  
- Maahanmuuttajan tuki
Kotoutumisen tukena -koulutuksessa 
käsitellään pakolaisuutta, kotoutumista ja 
rasismia sekä esitellään kotoutumista tukevaa 
vapaaehtoistoimintaa. Koulutus tarjoaa 
pätevyyden toimia vapaaehtoisena Punaisen 
Ristin maahanmuuttajatoiminnassa. Kuulet lisää 
myös eri toimintamuotojen lisäkoulutuksista 
(arjen apu, ystävätoiminta, ryhmätoiminta).

Arjen Apu -verkkokoulutus  
- Maahanmuuttajan tuki
Arjen avun tarkoituksena on edistää maahan 
muuttaneiden ja pakolaisena maahan tulleiden 
elämänhallintaa tukemalla omaan kotiin 
asettumista sekä asuinympäristön palveluihin 
ja ihmisiin tutustumista. Arjen apu on ns. 
lyhytkestoisen vapaaehtoistoiminnan muoto. 
Vapaaehtoiset tapaavat kotoutujaa 4-8 kertaa 
kotoutumisen alkuvaiheessa.

Koulutus antaa pätevyyden toimia Arjen 
apu -vapaaehtoisena. Käythän lisäksi 
Kotoutumisen tukena -koulutuksen, joka 
antaa pätevyyden toimia Punaisen Ristin 
maahanmuuttajatoiminnassa.

Arjen apu -koulutus järjestetään Teamsissa ja 
koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään Teams-
linkki sähköpostiin koulutusta edeltävänä päivänä.

LäksyHelppi -ohjaajakoulutus  
-verkossa
Kiinnostaako LäksyHelppi -ohjaajana toimiminen? 
Tai haluaisitko käynnistää LäksyHelppi -toimintaa 
alkavalle lukuvuodelle?

Punaisen Ristin LäksyHelppi tarjoaa koulun 
jälkeen apua kotitehtävien kanssa. Vapaaehtoiset 
ohjaajat auttavat läksyjenteossa. Läksykerhossa 
jutellaan ja vietetään aikaa yhdessä. LäksyHelppi-
kerhot on tarkoitettu erityisesti Suomeen 
muuttaneille lapsille ja nuorille, mutta kaikki 
koululaiset ovat tervetulleita läksykerhoon. 
LäksyHelppi -kerhoja voi järjestää myös 
aikuisopiskelijoille, jotka opiskelevat esimerkiksi 
suomen kieltä.

LäksyHelppi -ohjaajakoulutuksessa perehdytään 
LäksyHelppi toimintaan ja sen käynnistämiseen. 
Lisäksi käydään läpi ohjaamisen taitoihin ja 
erilaisten oppijoiden kohtaamiseen liittyviä 
asioita.

Lasten ja nuorten kanssa toimivien rikostausta 
selvitetään ennen toimintaan siirtymistä  
(Laki 14.6.2002/504).
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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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Hyvää alkanutta vuotta!

Tero Hintsa
toiminnanjohtaja

KOULUTUKSIA

Ystävävapaaehtoisena 
itsenäistyvälle nuorelle aikuiselle 
-koulutus
Koulutus on tarkoitettu kaikille 
ystävävapaaehtoisille, jotka toimivat tai ovat 
kiinnostuneita toimimaan itsenäistyvän nuoren 
aikuisen ystävänä. Koulutus on ystävätoiminnan 
lisäkoulutus.

Koulutuksessa perehdytään nuoren aikuisen 
elämänkaaren vaiheeseen ja itsenäistymisen 
prosessiin. Itsenäistyminen on elämänvaihe, 
johon kuuluu iloa, jännitystä ja unelmia. Samalla 
se tuo nuoren elämään uusia velvoitteita ja 
vastuita. Esimerkiksi uudelle paikkakunnalle 
muutto saattaa nostaa pintaan yksinäisyyden 
kokemuksia. On tärkeää, että jokaisella nuorella 
on mahdollisuus saada turvallisia aikuisia tai 

vertaisia tueksi tähän ilon ja joskus myös 
haasteiden täyttämään elämänvaiheeseen.

Koulutus järjestetään Teams-koulutuksena. 
Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille 
sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Jos et ole vielä käynyt ystävätoiminnan 
peruskurssia, voit hakea sinulle sopivaa kurssia 
etusivun hakutoiminnolla.

Koulutus on osa Punaisen Ristin Nuorten 
turvatalojen hallinnoimaa Eteenpäin-hanketta, 
jota rahoittaa ESR (Euroopan sosiaalirahasto).

Kaikkiin koulutuksiin:
Jos Punainen Risti ei ole sinulle ennestään tuttu, 
käythän läpi ennen kurssille tuloa Tervetuloa 
yhteiseen tarinaan -verkkoperehdytyksen: 
punainenristi.fi/frc-tarina/

Tuumasta toimeen – 
ilmoittautumaan!
Ystävätoiminnan peruskurssit:
23.8.  Kaustinen, oma.punainenristi.fi/

event/15684
5.9.    Ähtäri
12.9.  Ilmajoki, oma.punainenristi.fi/

event/15693
12.9.  Kälviä, oma.punainenristi.fi/

event/15645
21.9.  Kannus, oma.punainenristi.fi/

event/15644

Ystävätoiminnan perus- ja jatkokurssit:
9.-10.9.  Jyväskylä, oma.punainenristi.fi/

event/15085
23.-24.9.  Laukaa, oma.punainenristi.fi/

event/15437
7.-8.10.  Jyväskylä, oma.punainenristi.fi/

event/15086

Ystävätoiminnan peruskurssit ystäväksi 
nuorelle
6.9.  Kurikka, oma.punainenristi.fi/

event/15692
7.9.  Seinäjoki, oma.punainenristi.fi/

event/15309

Muita koulutuksia
1.9.  Kaveritaitoja-ohjelma osana 

ystävätoimintaa -verkkoperehdytys: 
oma.punainenristi.fi/event/15354

28.-29.10. Monimuotoisen ystävätoiminnan 
vastuuvapaaehtoisten ja kouluttajien 
tapaaminen, Jyväskylä

8.11. ja  Ystävävälittäjäkoulutus nuorten
10.11.  ystävätoimintaan Teamsin välityksellä: 

oma.punainenristi.fi/event/15703

Kotoutumisen tukena -koulutukset
Itseopiskeluna verkossa oma.punainenristi.fi/
event/14691
15.8.  Verkossa, oma.punainenristi.fi/

event/15696
18.8.  Ylivieska, (Oulun piiri kanssa)  

oma.punainenristi.fi/event/15603

Arjen apu -koulutus
16.8.  Verkossa, oma.punainenristi.fi/

event/15697

LäksyHelppi -ohjaajakoulutus
22.8.  Verkossa, oma.punainenristi.fi/

event/15698

Ryhmänohjaajan kotoutumisen tuessa 
-koulutus
29.-29.8.  Verkossa, oma.punainenristi.fi/

event/15699

Itsenäistymisen tukena -lisäkoulutukset 
ystävävapaaehtoisille
6.9.  Verkossa, oma.punainenristi.fi/

event/15776 
14.9.  Seinäjoki, oma.punainenristi.fi/

event/15777
19.10.  Seinäjoki, oma.punainenristi.fi/

event/15778
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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

ELOKUU

Paikallistoimikunnan kokous 15. Äänekoski

Kotoutumisen tukena -koulutus 15. Teams

Arjen apu -koulutus 16. Teams

Kotoutumisen tukena -koulutus 18. Ylivieska

EA-3 (osa 1) 19.-21. Ähtäri, Honkiniemi

LäksyHelppi -ohjaajakoulutus 22. Teams

Ystävätoiminnan peruskurssi 23. Kaustinen

Tässä ja Nyt 3/2022 ilmestyy vko 34-35

Suunnistuskoulutus 25. Isojoki

Paikallistoimikunnan kokous 25. Jyväskylä

Etsinnän peruskurssi 27. Alahärmä

Etsinnän peruskurssi 27. Ilmajoki

Ryhmänjohtajakurssi 27.-28. Ilmajoki

Etsintäharjoitus 28. Ilmajoki

Ryhmänohjaajajana kotoutumisen tuessa -koulu-
tus 29. Teams

Paikallistoimikunnan kokous 31. Seinäjoki

SYYSKUU

Paikallistoimikunnan kokous 1. Ylihärmä, Teams

Kaveritaitoja-ohjelma osana ystävätoimintaa 
-verkkoperehdytys 1. Teams

Ystävätoiminnan peruskurssi 5. Ähtäri

Ystävätoiminnan peruskurssi -ystäväksi nuorelle 6. Kurikka

Itsenäistymisen tukena -lisäkoulutus ystäväva-
paaehtoisille 6. Teams

Ystävätoiminnan perus- ja jatkokurssi 9.-10. Jyväskylä

VAK-sisältöosa 9.-11.

Ystävätoiminnan peruskurssi  12. Ilmajoki

Paikallistoimikunnan kokous 12. Pihtipudas

Ystävätoiminnan peruskurssi 12. Kälviä

Itsenäistymisen tukena -lisäkoulutus  
ystävävapaaehtoisille 14. Seinäjoki



OMA = www.oma.punainenristi.fi   Vapepa = www.vapepa.fi3

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 
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 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

KOULUTUS / TAPAHTUMA AIKA PAIKKA

SYYSKUU

Paikallistoimikunnan kokous 14. Jämsä-Keuruu, Teams

Paikallistoimikunnan syyskokous 15. Kauhajoki

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

HELA22 17.-18. Kauhava

Ensiauttaja (EVY)-kurssi! TULOSSA!

Ystävätoiminnan peruskurssi 21. Kannus

Ystävätoiminnan perus- ja jatkokurssi 23.-24. Laukaa

LOKAKUU

Etsinnän peruskurssi 1. Saarijärvi

Ensiapupäivystäjän peruskurssi (osa1) 1. Jyväskylä

Ystävätoiminnan perus- ja jatkokurssi 7.-8. Jyväskylä

Ensiapupäivystäjän peruskurssi (osa3) 15.-16. Jyväskylä

Itsenäistymisen tukena -lisäkoulutus ystäväva-
paaehtoisille 19. Seinäjoki

Maakuntatoimikunta, Pohjanmaa 20. Seinäjoki

Pimeäetsintäharjoitus 22. Pohjoinen Keski-Suomi

Maakuntatoimikunta, Keski-Suomi 27. Jyväskylä

Pimeäetsintäharjoitus 28. Isokyrö

Vapepa-johtajakoulutus 28.-30.

Monimuotoisen ystävätoiminnan  
vastuuvapaaehtoisten ja kouluttajien tapaaminen 28.-29. Jyväskylä

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

Ystävävälittäjäkoulutus nuorten ystävätoimintaan 8. ja 10. Teams

VAK-täydennys 11.-13.

Viestikurssi Kaustinen

Paikallistoimikunnan kokous 17. Jyväskylä

Piirin hallituksen kokous 25.-26. Seinäjoki



Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri 

60 paikallisosastoa/4000 vapaaehtoista 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa 

6 SPR-Kirppistä 

Rikosuhripäivystys Riku 
Vastaanottokeskus VOK 

(Jyväskylä, Jämsä, Kokkola, Saarijärvi, Seinäjoki) 
Aluetoimistot Jyväskylä ja Seinäjoki 
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