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PÄÄKIRJOITUS 4.1.2021

Yhdessä vaikka erikseen

Vuosi 2020 jää historiaan monella tavalla. Covid-19-viruksen aiheuttama pan-
demia on saman aikaisesti sekä yhdistänyt maailmaa että ajanut ihmiset nel-
jän seinän sisälle yksinäisyyteen. 

Tätä kirjoittaessani en tiedä, mikä tilanne tulee vuonna 2021 olemaan. Eikä 
tiedä kukaan muukaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Punaisen Ristin läsnäoloa 
tarvitaan ehkä enemmän kuin aikoihin. Omaan kotiinsa loukkuun jäänyt van-
hus tarvitsee ystävää, jolle purkaa sieluaan. Ensimmäisen vuoden opiskelija 
kaipaa yhteisöä jäätyään opiskelijaboksiin etäopiskelemaan. Perheissä ollaan 
ihmeissään, kun lasten harrastukset ovat katkolla ja vanhemmat on eristet-
ty koteihinsa työskentelemään. Tietämättömyys ja kansalaisten huoli lisäävät 
myös viranomaisten työtaakkaa. 

Kaiken epävarmuuden ja levottomuuden keskellä on hyvä tietää, että on ole-
massa järjestö, jonka tehtävänä on suojella elämää ja terveyttä, auttaa kaik-
kein heikoimmassa asemassa olevia sekä tukea ja avustaa maan viranomaisia. 
Punainen Risti on vuonna 2021 paikka, joka voi edesauttaa vapaaehtoistoimin-
taa ihmisten auttamiseksi. Me olemme yhdessä edistämässä yhteisvastuuta ja 
auttamismieltä kansalaisten keskuudessa. Olemme olemassa, jotta voimme 
kaikissa tilanteissa puolustaa ihmisarvoa. Myös pandemian keskellä.

Tässä lehdessä esitellään Punaisen Ristin eri toimintamuotoja monimuotoises-
ta ystävätoiminnasta ensiapuun ja valmiuteen. Olen ylpeänä seurannut, kuin-
ka järjestön vapaaehtoiset ovat jatkaneet tärkeää auttamistyötään ihmiseltä 
ihmiselle vaikka sitten digitaalisesti. On ollut ilo kuulla, että osastoissa on teh-
ty toimialojen välillä yhteistyötä ehkä enemmän kuin koskaan. Myös toimin-
tamuotojen ja järjestöjen raja-aitoja on kaatunut, kun verkostona olemme 
lujittaneet auttamisen ketjua.

Vaikka kukaan meistä ei tiedä, mitä tulevat kuukaudet pitävät sisällään, niin 
voimme olla varmoja toimintamme tarpeellisuudesta. Kannustan ja haastan 
kaikkia toimijoita tukemaan toisiaan. Pidetään huoli siitä, että kaiken tämän 
jälkeen olemme yhtenäisempiä ja vahvempia. Ja pidetään samalla silmät ja sy-
dämet auki, ettei kukaan jää yksin.

Jooel Niittynen
ohjelmajohtaja

❜❜
Kaiken epävarmuuden ja levottomuuden keskellä on Kaiken epävarmuuden ja levottomuuden keskellä on 
hyvä  tietää, että on olemassa järjestö, jonka tehtä-hyvä  tietää, että on olemassa järjestö, jonka tehtä-
vänä on suojella elämää ja terveyttä, auttaa kaikkein vänä on suojella elämää ja terveyttä, auttaa kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia sekä tukea ja avustaa heikoimmassa asemassa olevia sekä tukea ja avustaa 
maan viranomaisia.maan viranomaisia.

❜❜  
– Jooel Niittynen– Jooel Niittynen
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 040 664 7779, mari.makinen@punainenristi.fi HUOM! Toimittaja 1.1.2021 lähtien 
Aku Suomalainen, aku.suomalainen@punainenristi.fi Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto.  
Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Marja Keränen, aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: Outi Rantala. Taitto: Grano Oy, Kuopio.

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon 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

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osasto materiaalit. Tarvit-
setko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

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

Naapurissamme asuu vanhempi herrasmies 
nimeltään Ville. Hänellä on verkkaiset eleet ja 
aikaa pysähtyä juttelemaan rapussa.

Villen silmät aina tuikahtavat kysyessäni, mitä 
kuuluu. Hyvää, hän vastaa ja kertoo, mitä on 
puuhannut.

Vuosi sitten Ville puoliso menehtyi. He olivat 
olleet naimisissa 56 vuotta. Sitten puhkesi 
koronakriisi ja vanhuksia kehotettiin pysy
mään etäällä kaikesta.

Veimme Villelle kukkia ja tarjosimme kaupan
käyntiapua. Mitä vaan hän tarvitsisi. Suru 
paistoi kasvoilta.

Suomi on yksinäisille kova paikka. Meillä pär
jätään sisulla. Ei vaadita halausta, vaikka iho 
sitä kaipaisi. Mutta se on vain puoli totuutta. 
Meillä on myös pitkä auttamisen historia, 
jonka osa jokainen Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoinen on. 

Vuonna 1987 Punainen Risti toi Suomeen 
ystävän päivän. Tarkoitus oli vähentää yksi
näisyyttä etenkin lähettämällä postikortteja. 

Olemme edelleen samalla asialla. Nyt tekoja 
tarvitaan entistä kipeämmin, sillä korona on 
lisännyt yksinäisyyttä.

Vuoden 2021 ystävänpäiväkampanjamme kut
suu jokaisen mukaan huolehtimaan toisistaan. 

Tuomme yksinäisyyden ja sitä helpottavat 
teot näkyvästi esille. Piirit ja osastot ovat 

ääni torvemme, jotka jalkauttavat sanomaa 
eri puolelle Suomea ja kutsuvat mukaan 
toimintaamme.

Kampanjaan voi osallistua sekä ilmoittautu
malla mukaan vapaaehtoiseksi että lahjoitta
malla kotimaan työhömme.

Jokainen teko on yhtä arvokas.

Viime keväänä Ville tiputti postilaatikostamme 
kirjeen. Hän kertoi siinä, miten paljon hänelle 
merkitsi, että tarjosimme apua. Kirje oli pitkä, 
ja minä itkin.

Ymmärsin, miten arvokkaita pienet teot ovat. 
Mitä tapahtuisi, jos jokainen kysyisi naapuril
taan, mitä kuuluu?

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 040 664 7779, mari.makinen@punainenristi.fi HUOM! Toimittaja 1.1.2021 lähtien Aku 
Suomalainen, aku.suomalainen@punainenristi.fi Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuvaarkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän 
palvelut, graafinen suunnittelija Marja Keränen, aineistot@punainenristi.fi 
Piiritiedotteen toimitus:   Taitto:

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osasto materiaalit. 
Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Eija Wallenius 
Ystävänpäivä
kampanjan  
kampanjapäällikkö
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Hyviksi todettuja tapahtumia ovat esim. 
Nähdäänkahvilat ja Tutustu tuntematto
maan tapahtumat sekä ulkona pidettävät 
tempaukset, jotka soveltuvat erittäin hyvin 
koronaaikaan. Tapahtumissa tulee noudat
taa voimassa olevia turvallisuusohjeita koro
nan suhteen. 

Suunnitelkaa tapahtumia yhdessä ja muista
kaa ottaa suunnitteluun mukaan myös uusia 
vapaaehtoisia. Kertokaa tapahtumista paikal
liselle medialle ja tarjotkaa haastateltaviksi 
ystävätoiminnassa mukana olevia vapaaeh
toisia ja ystäväpareja.

Ystävänpäivän jälkeen uusia vapaaehtoistoi
minnasta kiinnostuneita ihmisiä on liikkeellä. 
Otetaan heidät kaikki mukaan osaston eri 
vapaaehtoistehtäviin.

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

Viestinnän asiantuntija  
Senni Puustinen, p. 040 610 9447

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2020

Ystävänpäiväkampanja on kaksiviikkoinen
Tänä vuonna ystävänpäiväkampanja  
kestää kaksi viikkoa: 3.–21.2. Pää paino 
on kuitenkin tuttuun tapaan ystävän-
päivän viikolla 8.–14.2., jolloin näymme 
somessa, mediassa ja tapahtumissa. 

Kerromme ja keskustelemme yksinäisyyden 
kokemuksista sekä vaikutuksista. Kutsumme 
uusia vapaaehtoisia kursseille ja toimintaan 
sekä haluamme tavoittaa heidät, jotka toivo
vat itselleen ystävää. Toivotamme kaikki ter
vetulleiksi mukaan!

Kampanjamateriaalit – tilaa 
viimeistään 24.1.
Jatkamme kampanjaa viime vuonna uudiste
tulla ilmeellä. Kampanjan kasvoina toimivat 
Ella ja Ville kertovat omat tarinansa yksinäi
syydestä. Tilaa painetut materiaalit (mm. 
julisteet, banderollit ja postikortit) Punaisen 
Ristin verkkokaupasta 24.1. mennessä.

Digitaaliset materiaalit osastoille
Löydät digitaaliset materiaalit Punaisen 
Ristin aineistopankin Ystävänpäivä 2021 
kansiosta (aineistopankki.punainen-
risti.fi). Aineistopankissa on verkkoon ja 
sosiaaliseen mediaan sopivia kuvia, jako
kuvia, videoita ja bannereita. Haluamme 
haastaa kaikki suomalaiset huomaamaan 
toiset ihmiset ympärillään. Jakakaa ja pyy
täkää jakamaan materiaaleja ahkerasti 
somessa – yhdessä näymme ja kuulumme! 

Viestimme on: Jokainen voi vähentää  
yksinäisyyttä ympärillään. Pienikin teko on 
tärkeä. Nähdään – Toisemme. Sosiaalisessa 
mediassa käytämme hashtageja  
#nähdääntoisemme ja #punainenristi.

Tapahtumia toivotaan
Koronavuoden jälkeen kasvokkaiset koh
taamiset ovat entistä tärkeämpiä. Siksi 
kannustamme kaikkia suunnittelemaan 
ystävänpäivän tapahtumia entiseen mal
liin. Varasuunnitelmaksi voi miettiä verkossa 
pidettävää tapahtumaa. Seuraamme korona
tilannetta ja ohjeistamme tapahtumista sekä 
niiden turvallisesta järjestämisestä tarkem
min RedNetissä.
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vapaaehtoistehtäviin.

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

Viestinnän asiantuntija  
Senni Puustinen, p. 040 610 9447

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2020

Ystävänpäiväkampanja on kaksiviikkoinen
Tänä vuonna ystävänpäiväkampanja  
kestää kaksi viikkoa: 3.–21.2. Pää paino 
on kuitenkin tuttuun tapaan ystävän-
päivän viikolla 8.–14.2., jolloin näymme 
somessa, mediassa ja tapahtumissa. 

Kerromme ja keskustelemme yksinäisyyden 
kokemuksista sekä vaikutuksista. Kutsumme 
uusia vapaaehtoisia kursseille ja toimintaan 
sekä haluamme tavoittaa heidät, jotka toivo
vat itselleen ystävää. Toivotamme kaikki ter
vetulleiksi mukaan!

Kampanjamateriaalit – tilaa 
viimeistään 24.1.
Jatkamme kampanjaa viime vuonna uudiste
tulla ilmeellä. Kampanjan kasvoina toimivat 
Ella ja Ville kertovat omat tarinansa yksinäi
syydestä. Tilaa painetut materiaalit (mm. 
julisteet, banderollit ja postikortit) Punaisen 
Ristin verkkokaupasta 24.1. mennessä.

Digitaaliset materiaalit osastoille
Löydät digitaaliset materiaalit Punaisen 
Ristin aineistopankin Ystävänpäivä 2021 
kansiosta (aineistopankki.punainen-
risti.fi). Aineistopankissa on verkkoon ja 
sosiaaliseen mediaan sopivia kuvia, jako
kuvia, videoita ja bannereita. Haluamme 
haastaa kaikki suomalaiset huomaamaan 
toiset ihmiset ympärillään. Jakakaa ja pyy
täkää jakamaan materiaaleja ahkerasti 
somessa – yhdessä näymme ja kuulumme! 

Viestimme on: Jokainen voi vähentää  
yksinäisyyttä ympärillään. Pienikin teko on 
tärkeä. Nähdään – Toisemme. Sosiaalisessa 
mediassa käytämme hashtageja  
#nähdääntoisemme ja #punainenristi.

Tapahtumia toivotaan
Koronavuoden jälkeen kasvokkaiset koh
taamiset ovat entistä tärkeämpiä. Siksi 
kannustamme kaikkia suunnittelemaan 
ystävänpäivän tapahtumia entiseen mal
liin. Varasuunnitelmaksi voi miettiä verkossa 
pidettävää tapahtumaa. Seuraamme korona
tilannetta ja ohjeistamme tapahtumista sekä 
niiden turvallisesta järjestämisestä tarkem
min RedNetissä.
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Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on 
vaikuttaa pitkällä tähtäimellä asenteisiin 
niin, että rasismi vähenee yhteis kunnassa. 
Koronatilanteen vuoksi kampanja keskittyy 
etenkin digitaali seen ympäristöön ja sosiaali
seen mediaan. Piirit voivat jakaa Ennakko
luuloton edelläkävijä tunnustukset. Hyväksi 
valintatavaksi on osoittautunut se, että 
kuka tahansa voi ehdottaa saajaa sähköi
sesti. Toiveena on, että piirit jakaisivat tun
nustukset 15.3. Näin tunnustuksen saajista 
voi kertoa kampanjan valta kunnallisessa 
avaustiedotteessa. 

Rohkaisemme osastoja jakamaan rasismin
vastaisen viikon materiaalia omissa sosiaa
lisen median kanavissa. Someviestinnässä 
käytämme aihetunnistetta #rasisminvas-
tainenviikko. Osastojen käyttöön suun
nitellut materiaalit tulevat aineistopankkiin 
helmimaaliskuussa 2021. 

Black Lives matter –liike näkynyt koko 
maailmassa
Yhdysvalloista poliisiväkivaltaa vastaan nous
sut Black Lives Matter liike on näkynyt koko 
maailmassa. Rasisminvastainen toiminta ja 
keskustelu rasismista eivät ole kuitenkaan 
uusia ilmiöitä. Suomessa on monia yhdis
tyksiä, liikkeitä ja yksittäisiä toimijoita, jotka 
ovat tehneet antirasistista työtä pitkään. 

Rasisminvastaisuus on osa Suomen Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoimintaa ja se näkyy jo 
periaatteissakin: inhimillisyydessä ja tasa
puolisuudessa. Rasisminvastaisuutta tarvi
taan kaikessa Punaisen Ristin toiminnassa, 

Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi yksilönä
oli kyse katastrofiavusta, ystävätoiminnasta 
tai kotoutumisen tuesta. Järjestön vapaa
ehtoistoiminta voi olla monelle se turvallinen 
porukka, jossa tulee kohdatuksi yksilönä, 
eikä esimerkiksi ihonvärinsä perusteella. 

Valitettavan usein asetelman on annettu 
ymmärtää olevan sellainen, että eikokijat 
auttavat rasismin kokijoita. Mielikuva joh
tuu kenties dynamiikasta, jossa on selkeät 
autettava ja avun saaja roolit. Kahtiajako 
ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, vaan 
ihmisillä on monia rooleja elämässään. 
Moninaisuuden ytimessä on pyrkimys sii
hen, että ihminen voisi itse määritellä, 
missä roolissa haluaa tulla nähdyksi. Juuri 
tähän viittaa rasisminvastaisen viikon 2021 
teema ”Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi 
yksilönä”.

Rasisminvastaisuus ei ole mielipidekysy
mys. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusjulistuk
sen perusteella jokaisella on samat oikeudet 
ja vapaudet muun muassa väriin, kie
leen, uskontoon, kansalliseen tai yhteis
kunnalliseen alkuperään katsomatta. Myös 
Suomessa syrjintä on kielletty yhdenvertai
suuslain nojalla, ja rikoslaissa on kielletty 
esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää 
vastaan. Näihin voi myös vedota kohda
tessaan rasismia, tai joutuessaan rasismin 
kohteeksi.

Lisätietoja: Piirien monikulttuurisuus
toiminnan kehittäjät 

Lue lisää: RedNet / Rasisminvastainenviikko
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Kuntavaalit on järjestölle näytön paikka
Kunnat ovat suuressa muutoksessa muun 
muassa soteuudistuksen, hyvinvointialu eiden 
perustamisen ja pelastustoimen uudistuksen 
vuoksi. Kuntien rooli ihmisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä kasvaa, kun sosiaali 
ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden 
vastuulle.

Samaan aikaan on monia haasteita, kuten 
terveys erojen ja eriarvoisuuden kasvu, syr
jäy   tyminen, yksinäisyyden kokemusten 
sy ven tyminen, harvaalueiden palveluiden 
vähentyminen sekä ilmastonmuutoksen vaiku
tukset. Koronan jäljet voivat näkyä monin 
tavoin pitkään. Toimeentulon ongelmat, pieni
tuloisten lapsiperheiden haasteet sekä hoita
mattomat sairaudet voivat vaikeuttaa elämää, 
vaikka itse virus saataisiin kuriin. 

Punaisella Ristillä merkittävä rooli kunta-
laisten hyvinvoinnissa 
Kevään kuntavaaleissa tuomme esille, mikä 
on järjestön ja vapaaehtoisten merkitys sekä 
toiminta mahdollisuudet. Kyse on muun 
muassa tiloista ja avustuksista sekä siitä, 
miten järjes töjä ja vapaaehtoisia toimijoita 
kuullaan, osal listetaan ja huomioidaan. Hyvin
voiva tulevaisuuden kunta on tietoinen järjes
töistä, luo mahdollisuuksia toiminnalle ja 
tukee vapaaehtoistoimintaa. 

Vapaaehtoiset luovat yhteisöllisyyttä 
ja vahvistavat arjen turvallisuutta. He 

tarjoa vat tukea, tuottavat tietoa ja ovat val
miudessa toimimaan yllättävissä tilanteissa. 
Vapaaehtoiset toimivat ilman taloudellista 
hyötyä, mutta toiminta tarvitsee resursseja, 
vaikuttamisen paikkoja ja tunnustusta.

Vaalit tarjoavat erinomaisen tilaisuuden tuoda 
Punaisen Ristin toiminnan kannalta merkittä
viä teemoja keskusteluun, esimerkiksi näin:

1. Vapaaehtoiset hyvinvoinnin ja  
terveyden edistämisen voimavarana

Punaisella Ristillä on noin 500 paikallis osastoa, 
joissa toimii 40 000 vapaaehtoista. He päivys
tävät ja antavat ensiapua yleisö tilai suuksissa 
ja tapahtumissa, vierailevat yksinäisten ikä
ihmisten luona ja kohtaavat nuoria, tukevat 
maahanmuuttajien kotoutumisessa uudella 
paikka kunnalla, tarjoavat maksutonta tukea ja 
apua terveyspisteissä omaan terveyteen liitty
vissä kysymyksissä, järjestävät tempauksia 
seksuaaliterveyteen liittyen tai tarjoavat festa
reilla tietoa päihteistä.

He ovat ihmisiä, jotka välittävät, osaavat 
auttaa ja kuulevat avun tarpeessa olevia. 
Toimintansa tueksi he tarvitsevat tukea, tun
nustusta, koulutusta, välineitä, ohjausta ja 
tiloja toiminnalle. Järjestö voi tarjota alustan 
aktiivisille ihmisille luoda uutta toimintaa ihmis
ten ja yhteisöjen hyväksi.

Vapaaehtoiset yksinäisyyden lievittäjinä

Ketkä sinun kunnassasi ovat yksinäisiä? Suomessa asuu noin miljoona ihmistä yksin. Iso osa 
yksin asuvista on ikäihmisiä, joista moni kokee yksinäisyyttä ja tarvitsee apua ja tukea. Joka 
viides suomalainen kokee yksinäisyyttä ajoittain, joka kymmenes usein. Yksinäisyys on ter
veysriski, joka aiheuttaa mm. sydän ja verisuonisairauksia ja masennusta. Yksin oleminen 
ja yksinäisyys lisäävät myös haavoittuvuutta tapaturman tai muun yllättävän onnettomuu
den sattuessa. 

Suomen Punaisen Ristin reilu 8 000 vapaaehtoista ystävää kohtaavat vuosittain noin 25 000 
avun tarvitsijaa. Kahdenvälinen ystävätoiminta yksinäisten vanhusten parissa, saattoapu 
kauppaan tai terveyskeskukseen sekä senioriryhmät ovat yleisimpiä ystävätoiminnan muo
toja. Omaishoitajille tarkoitetut ryhmät sekä kanssakulkijavierailut omaishoitoperheessä 
auttavat jaksamaan. Palvelutaloissa ja laitoksissa järjestetään ryhmätoimintaa, virkistysta
pahtumia sekä vierailuja. Nuorten tueksi koulutetaan ystäviä toimintaan kasvokkain tai ver
kossa. Maahanmuuttajille vapaaehtoiset tarjoavat asumisapua ja kohtaamispaikkoja.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat olleet apuna koronan aiheuttamassa tilanteessa asiointi
avussa, yksinäisyyden lievittämisessä ja ruokaavun antamisessa.
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Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on 
vaikuttaa pitkällä tähtäimellä asenteisiin 
niin, että rasismi vähenee yhteis kunnassa. 
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nustukset 15.3. Näin tunnustuksen saajista 
voi kertoa kampanjan valta kunnallisessa 
avaustiedotteessa. 
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vastaisen viikon materiaalia omissa sosiaa
lisen median kanavissa. Someviestinnässä 
käytämme aihetunnistetta #rasisminvas-
tainenviikko. Osastojen käyttöön suun
nitellut materiaalit tulevat aineistopankkiin 
helmimaaliskuussa 2021. 
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maailmassa
Yhdysvalloista poliisiväkivaltaa vastaan nous
sut Black Lives Matter liike on näkynyt koko 
maailmassa. Rasisminvastainen toiminta ja 
keskustelu rasismista eivät ole kuitenkaan 
uusia ilmiöitä. Suomessa on monia yhdis
tyksiä, liikkeitä ja yksittäisiä toimijoita, jotka 
ovat tehneet antirasistista työtä pitkään. 

Rasisminvastaisuus on osa Suomen Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoimintaa ja se näkyy jo 
periaatteissakin: inhimillisyydessä ja tasa
puolisuudessa. Rasisminvastaisuutta tarvi
taan kaikessa Punaisen Ristin toiminnassa, 

Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi yksilönä
oli kyse katastrofiavusta, ystävätoiminnasta 
tai kotoutumisen tuesta. Järjestön vapaa
ehtoistoiminta voi olla monelle se turvallinen 
porukka, jossa tulee kohdatuksi yksilönä, 
eikä esimerkiksi ihonvärinsä perusteella. 

Valitettavan usein asetelman on annettu 
ymmärtää olevan sellainen, että eikokijat 
auttavat rasismin kokijoita. Mielikuva joh
tuu kenties dynamiikasta, jossa on selkeät 
autettava ja avun saaja roolit. Kahtiajako 
ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, vaan 
ihmisillä on monia rooleja elämässään. 
Moninaisuuden ytimessä on pyrkimys sii
hen, että ihminen voisi itse määritellä, 
missä roolissa haluaa tulla nähdyksi. Juuri 
tähän viittaa rasisminvastaisen viikon 2021 
teema ”Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi 
yksilönä”.

Rasisminvastaisuus ei ole mielipidekysy
mys. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusjulistuk
sen perusteella jokaisella on samat oikeudet 
ja vapaudet muun muassa väriin, kie
leen, uskontoon, kansalliseen tai yhteis
kunnalliseen alkuperään katsomatta. Myös 
Suomessa syrjintä on kielletty yhdenvertai
suuslain nojalla, ja rikoslaissa on kielletty 
esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää 
vastaan. Näihin voi myös vedota kohda
tessaan rasismia, tai joutuessaan rasismin 
kohteeksi.
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Kunnat ovat suuressa muutoksessa muun 
muassa soteuudistuksen, hyvinvointialu eiden 
perustamisen ja pelastustoimen uudistuksen 
vuoksi. Kuntien rooli ihmisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä kasvaa, kun sosiaali 
ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden 
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sy ven tyminen, harvaalueiden palveluiden 
vähentyminen sekä ilmastonmuutoksen vaiku
tukset. Koronan jäljet voivat näkyä monin 
tavoin pitkään. Toimeentulon ongelmat, pieni
tuloisten lapsiperheiden haasteet sekä hoita
mattomat sairaudet voivat vaikeuttaa elämää, 
vaikka itse virus saataisiin kuriin. 

Punaisella Ristillä merkittävä rooli kunta-
laisten hyvinvoinnissa 
Kevään kuntavaaleissa tuomme esille, mikä 
on järjestön ja vapaaehtoisten merkitys sekä 
toiminta mahdollisuudet. Kyse on muun 
muassa tiloista ja avustuksista sekä siitä, 
miten järjes töjä ja vapaaehtoisia toimijoita 
kuullaan, osal listetaan ja huomioidaan. Hyvin
voiva tulevaisuuden kunta on tietoinen järjes
töistä, luo mahdollisuuksia toiminnalle ja 
tukee vapaaehtoistoimintaa. 

Vapaaehtoiset luovat yhteisöllisyyttä 
ja vahvistavat arjen turvallisuutta. He 

tarjoa vat tukea, tuottavat tietoa ja ovat val
miudessa toimimaan yllättävissä tilanteissa. 
Vapaaehtoiset toimivat ilman taloudellista 
hyötyä, mutta toiminta tarvitsee resursseja, 
vaikuttamisen paikkoja ja tunnustusta.

Vaalit tarjoavat erinomaisen tilaisuuden tuoda 
Punaisen Ristin toiminnan kannalta merkittä
viä teemoja keskusteluun, esimerkiksi näin:

1. Vapaaehtoiset hyvinvoinnin ja  
terveyden edistämisen voimavarana

Punaisella Ristillä on noin 500 paikallis osastoa, 
joissa toimii 40 000 vapaaehtoista. He päivys
tävät ja antavat ensiapua yleisö tilai suuksissa 
ja tapahtumissa, vierailevat yksinäisten ikä
ihmisten luona ja kohtaavat nuoria, tukevat 
maahanmuuttajien kotoutumisessa uudella 
paikka kunnalla, tarjoavat maksutonta tukea ja 
apua terveyspisteissä omaan terveyteen liitty
vissä kysymyksissä, järjestävät tempauksia 
seksuaaliterveyteen liittyen tai tarjoavat festa
reilla tietoa päihteistä.

He ovat ihmisiä, jotka välittävät, osaavat 
auttaa ja kuulevat avun tarpeessa olevia. 
Toimintansa tueksi he tarvitsevat tukea, tun
nustusta, koulutusta, välineitä, ohjausta ja 
tiloja toiminnalle. Järjestö voi tarjota alustan 
aktiivisille ihmisille luoda uutta toimintaa ihmis
ten ja yhteisöjen hyväksi.

Vapaaehtoiset yksinäisyyden lievittäjinä

Ketkä sinun kunnassasi ovat yksinäisiä? Suomessa asuu noin miljoona ihmistä yksin. Iso osa 
yksin asuvista on ikäihmisiä, joista moni kokee yksinäisyyttä ja tarvitsee apua ja tukea. Joka 
viides suomalainen kokee yksinäisyyttä ajoittain, joka kymmenes usein. Yksinäisyys on ter
veysriski, joka aiheuttaa mm. sydän ja verisuonisairauksia ja masennusta. Yksin oleminen 
ja yksinäisyys lisäävät myös haavoittuvuutta tapaturman tai muun yllättävän onnettomuu
den sattuessa. 

Suomen Punaisen Ristin reilu 8 000 vapaaehtoista ystävää kohtaavat vuosittain noin 25 000 
avun tarvitsijaa. Kahdenvälinen ystävätoiminta yksinäisten vanhusten parissa, saattoapu 
kauppaan tai terveyskeskukseen sekä senioriryhmät ovat yleisimpiä ystävätoiminnan muo
toja. Omaishoitajille tarkoitetut ryhmät sekä kanssakulkijavierailut omaishoitoperheessä 
auttavat jaksamaan. Palvelutaloissa ja laitoksissa järjestetään ryhmätoimintaa, virkistysta
pahtumia sekä vierailuja. Nuorten tueksi koulutetaan ystäviä toimintaan kasvokkain tai ver
kossa. Maahanmuuttajille vapaaehtoiset tarjoavat asumisapua ja kohtaamispaikkoja.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat olleet apuna koronan aiheuttamassa tilanteessa asiointi
avussa, yksinäisyyden lievittämisessä ja ruokaavun antamisessa.
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Kysy ja keskustele, miten sinun  
tulevaisuuden kunnassasi:
• vapaaehtoiset ja järjestöt huomataan  

ja otetaan mukaan voimavaraksi arjen  
turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä?

• vapaaehtoistoimintaa ja järjestöjen toimin
taa tuetaan ja kannustetaan?

• kuullaan järjestöjen ja vapaaehtoisten tietoa 
ihmisten hyvinvoinnista?

• Miten korona on muuttanut auttamisen  
muotoja? Onko tarvetta tukea joitakin ihmis
ryhmiä enemmän, jos esim. toimeentulo on 
heikentynyt?

2. Vapaaehtoiset valmiudessa  
äkillisessä auttamistilanteessa

Punaisella Ristillä on lakisääteinen tehtävä  
toimia viranomaisia avustavissa tehtävissä 
onnettomuuksissa tai yhteiskunnan häiriö
tilanteissa. Punaisen Ristin vapaaehtoisista  
yli 5 000 on koulutettu toimimaan viran
omaisten tukena erilaissa hälytys tilanteissa. 
Punainen Risti koordinoi 52 järjestön muodos
tamaa Vapaaehtoista pelastuspalvelua 
(Vapepa), jonka hälytysryhmissä toimii 22 000 
vapaaehtoista valmiina viranomaisia tukeviin 
tehtäviin. Äkilliset onnettomuudet ja häiriö
tilanteet saavat liikkeelle myös suuren joukon 
spontaaneja auttajia ja myös heille järjestö voi 
tarjota organisoitua toimintaa.

Hyvä valmius tarvitsee osaamisen ylläpitämistä 
koulutuksella ja harjoittelulla yhdessä eri toi
mijoiden ja viranomaisten kanssa. Tuekseen 
toiminta tarvitsee aktiivista yhteistyötä ja 
resursseja, kuten välineitä ja tiloja toiminnalle. 

Kysy ja keskustele, miten sinun  
tulevaisuuden kunnassasi: 
• vapaaehtoiset ja järjestöt ovat osa äkillisen 

avun valmiutta viranomaisten tukena?

• vapaaehtoistoimintaa ja järjestöjen toimin
taa tuetaan ja kannustetaan?

Vapaaehtoiset viranomaisen tukena äkillisessä auttamisessa

Mitä jos kunnassasi juomaveden epäillään saastuneen laajalta alueelta? Sadat ripuliin ja 
oksennus tautiin sairastuneet ihmiset ilmoittautuvat terveyskeskuksen vastaanottoon,  
mahdollisia sairastuneita voi olla jopa tuhansia. Terveysviranomaiset tiedottavat tilanteesta. 
Vettä ei saa nyt käyttää. Esimerkissä vapaaehtoiset voivat auttaa viranomaisten tukena 
puhtaan veden jakelussa, levittää ja kerätä tietoa tai tukea tilanteesta huolestuneita ihmisiä. 

Koronatilanteessa vapaaehtoiset ovat olleet viranomaisten pyynnöstä mm. soittamassa 
ikäihmisille, vastaamassa auttavaan puhelimeen, opastamassa ihmisiä testaukseen sekä 
antamassa ajankohtaista tietoa mm. satamissa ja lentokentällä. 

Äkillisessä suuressa onnettomuudessa tai häiriötilanteessa tarvitaan nopeasti paljon voima 
varoja. Punaisen Ristin ja Vapepan vapaaehtoiset toimivat vuosittain noin 300 hälytys
tehtä vässä viranomaisten tukena. He ovat mukana kadonneiden etsinnöissä, osallistuvat 
ensi huollon tehtäviin, kuten muonittamiseen ja suojan tarjoamiseen evakuointi  tai 
onnettomuus  tilanteissa ja antavat henkistä tukea onnettomuustilanteissa. Katastrofi  rahas
tosta voidaan tukea mm. tulipalossa kotinsa menettäneitä. 

Tärkeitä linkkejä:
• RedNet / Soteuudistus

• Punaisen Ristin laatima on lausunto 
laki esityksestä: punainenristi.fi/ 
Ajankohtaista / Lausuntoja 2020

• Soteuudistuksen sivusto:  
soteuudistus.fi

• Pelastustoiminen uudistus: intermin.fi 
/pelastustoimenuudistus

Lisätietoja:
Hyvinvoinnin ja terveyden yksikön 
päällikkö Maria Viljanen,  
p. 040 532 6888

8

OSASTOT JA PIIRIT MUKANA SOTE-UUDISTUKSESSA

Soteuudistus etenee alkuvuodesta eduskunnan 
käsittelyyn. On tärkeää seurata, miten omalla 
hyvinvointialueella uudistukseen valmistaudutaan. 
Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
kuluu Punaisen Ristin keskeisimpiin vapaaehtois
toiminnan tavoitteisiin. Kunnat ja hyvinvointialu
eet tulevat saamaan hyvinvoinnin ja terveyden 
(hyte) edistämisen valtionosuuksia sen mukaan, 
miten hyvin kunnan ja alueen toimet edistävät 
asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Paikallinen 
vapaaehtois toiminta saattaa olla riippuvainen 
näistä avustuksista. Tämä vuoksi onkin todella 
tärkeää, että Punaisen Ristin toiminta alueella 
tulee näkyväksi. Toiminta täytyy dokumentoida ja 
välittää toiminnasta tietoa paikallisille viranomai
sille sekä toisille järjestöille. 

Verkostoituminen toisten järjestöjen kanssa
Olkaa yhteydessä oman alueenne järjestöihin.  
Kannattaa järjestää esimerkiksi tapaaminen tois
ten järjestöjen kanssa ja keskustella, miten 
muissa järjestössä on valmistauduttu soteuudis
tukseen. Osastojen ja yhdistysten hallitukset voi
vat pohtia näkemyksiä ja tulevaisuuden haasteita 
sekä mahdollisuuksia toimia yhdessä. On tulossa 
järjestöjen alueellisia verkostoja. Kannattaa olla  
aktiivinen ja kysyä paikallisesta Sosiaali ja ter
veys  turva yhdistyksestä (jos sellainen on), mitä on 
meneillään. 

Mitä piireissä ja osastoissa voisi tehdä?

• Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään  
nettisivuilta. Tulevan aluehallinnon toimijoita 
kannattaa tavata ja kutsua tilaisuuksiin. 

• Toisten järjestöjen kanssa kannattaa  
keskustella ja verkostoitua. Useilla alueilla 
on jo valmiina järjestöverkostoja, joihin voi olla 
yhteydessä.

• Omat tarjottavat palvelut on hyvä kuvata. 
RedNetissä on hytetoiminnasta diat. On myös 
syytä varautua siihen, että hyvinvointialueet 
ja kunnat tarvitsevat yksityiskohtaisia tietoja, 
yhteystietoja ym. toiminnastamme.

• Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitel-
miin: miten tulevassa aluevaltuustossa ollaan 
organisoimassa järjestöjen yhteistyötä? Onko 
tuleva hyvinvointialue koordinoimassa sitä? 
Aiheesta on hyvä keskustella toisten järjestö
jen kanssa. 

• Alueilla voi järjestää toisten järjestö-
jen kanssa yhdessä esimerkiksi kunta-
kierros. Sen tarkoituksena on saada 
vapaa ehtoistyöllemme näkyvyyttä viranomais
ten sekä kuntalaisten keskuudessa ja osoittaa 
toimin tamme vaikuttavuus sekä muiden toimi
joiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitys. 

Nyt jos koskaan on tärkeää välittää tietoa 
toiminnastamme 

Seminaariehdotus järjestöjen ja 
muiden kumppaneiden tapaamiseen 
Satakunnassa järjestettiin keväällä 2018 
Kansa  laistärskyjä järjestöjen ja yritys
kumppaneiden kanssa. Mukaan kutsut
tiin viranomaisia. Tärskyjen teemoina oli 
kunta laisten hyvin voinnin ja terveyden 
edistäminen kunnan, yritys elämän ja jär
jestöjen kanssa.

Seminaarimalli:
• Alustus
• Paneelikeskustelu

 » kahoottyökalu (ilmainen, osallistava 
ja vuorovaikutteinen kyselyjen teko
ohjelma, joilla saa osallistettua yleisöä.  
https://kahoot.com/)

• Taustatyö: lainvalmistelu ja 
yhteistyövelvoite

• Tavoite: osoittaa aito kuunteluhalu, 
kehittää vapaaehtoistoimintaa vieläkin 
enemmän tarve lähtöiseksi, yhteistyön 
merkityksellisyys sekä vapaaehtoistyön 
vaikuttavuus.
 » Mukaan myös muut kumppanit, kuten 

yrityskumppanit
• Näkökulma: kunnissa tehtävä terveyden  

edistäminen, pääpaino on 
ennaltaehkäisyssä
 » uusien näköalojen ja yhteistyö

muotojen etsiminen
 » ylijäämäruoka, verkostot, yritysten 

yhteiskuntavastuu
 » vapaaehtoistoimijan näkökulma  

1) vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia  
2) harrastuksen ja yhteisön saaneet  
(yksinäisyyden lieventäminen)

 » asiakasnäkökulma: pakolaiset, kriisin 
kokeneet, työllistetyt 

 » yksityisen palvelutuottajan ja järjestön  
suhde: miten palvelun tuottaja näkee 
vapaa ehtoistoiminnan?
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Kysy ja keskustele, miten sinun  
tulevaisuuden kunnassasi:
• vapaaehtoiset ja järjestöt huomataan  

ja otetaan mukaan voimavaraksi arjen  
turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä?

• vapaaehtoistoimintaa ja järjestöjen toimin
taa tuetaan ja kannustetaan?

• kuullaan järjestöjen ja vapaaehtoisten tietoa 
ihmisten hyvinvoinnista?

• Miten korona on muuttanut auttamisen  
muotoja? Onko tarvetta tukea joitakin ihmis
ryhmiä enemmän, jos esim. toimeentulo on 
heikentynyt?

2. Vapaaehtoiset valmiudessa  
äkillisessä auttamistilanteessa

Punaisella Ristillä on lakisääteinen tehtävä  
toimia viranomaisia avustavissa tehtävissä 
onnettomuuksissa tai yhteiskunnan häiriö
tilanteissa. Punaisen Ristin vapaaehtoisista  
yli 5 000 on koulutettu toimimaan viran
omaisten tukena erilaissa hälytys tilanteissa. 
Punainen Risti koordinoi 52 järjestön muodos
tamaa Vapaaehtoista pelastuspalvelua 
(Vapepa), jonka hälytysryhmissä toimii 22 000 
vapaaehtoista valmiina viranomaisia tukeviin 
tehtäviin. Äkilliset onnettomuudet ja häiriö
tilanteet saavat liikkeelle myös suuren joukon 
spontaaneja auttajia ja myös heille järjestö voi 
tarjota organisoitua toimintaa.

Hyvä valmius tarvitsee osaamisen ylläpitämistä 
koulutuksella ja harjoittelulla yhdessä eri toi
mijoiden ja viranomaisten kanssa. Tuekseen 
toiminta tarvitsee aktiivista yhteistyötä ja 
resursseja, kuten välineitä ja tiloja toiminnalle. 

Kysy ja keskustele, miten sinun  
tulevaisuuden kunnassasi: 
• vapaaehtoiset ja järjestöt ovat osa äkillisen 

avun valmiutta viranomaisten tukena?

• vapaaehtoistoimintaa ja järjestöjen toimin
taa tuetaan ja kannustetaan?

Vapaaehtoiset viranomaisen tukena äkillisessä auttamisessa

Mitä jos kunnassasi juomaveden epäillään saastuneen laajalta alueelta? Sadat ripuliin ja 
oksennus tautiin sairastuneet ihmiset ilmoittautuvat terveyskeskuksen vastaanottoon,  
mahdollisia sairastuneita voi olla jopa tuhansia. Terveysviranomaiset tiedottavat tilanteesta. 
Vettä ei saa nyt käyttää. Esimerkissä vapaaehtoiset voivat auttaa viranomaisten tukena 
puhtaan veden jakelussa, levittää ja kerätä tietoa tai tukea tilanteesta huolestuneita ihmisiä. 

Koronatilanteessa vapaaehtoiset ovat olleet viranomaisten pyynnöstä mm. soittamassa 
ikäihmisille, vastaamassa auttavaan puhelimeen, opastamassa ihmisiä testaukseen sekä 
antamassa ajankohtaista tietoa mm. satamissa ja lentokentällä. 

Äkillisessä suuressa onnettomuudessa tai häiriötilanteessa tarvitaan nopeasti paljon voima 
varoja. Punaisen Ristin ja Vapepan vapaaehtoiset toimivat vuosittain noin 300 hälytys
tehtä vässä viranomaisten tukena. He ovat mukana kadonneiden etsinnöissä, osallistuvat 
ensi huollon tehtäviin, kuten muonittamiseen ja suojan tarjoamiseen evakuointi  tai 
onnettomuus  tilanteissa ja antavat henkistä tukea onnettomuustilanteissa. Katastrofi  rahas
tosta voidaan tukea mm. tulipalossa kotinsa menettäneitä. 

Tärkeitä linkkejä:
• RedNet / Soteuudistus

• Punaisen Ristin laatima on lausunto 
laki esityksestä: punainenristi.fi/ 
Ajankohtaista / Lausuntoja 2020

• Soteuudistuksen sivusto:  
soteuudistus.fi

• Pelastustoiminen uudistus: intermin.fi 
/pelastustoimenuudistus

Lisätietoja:
Hyvinvoinnin ja terveyden yksikön 
päällikkö Maria Viljanen,  
p. 040 532 6888
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Soteuudistus etenee alkuvuodesta eduskunnan 
käsittelyyn. On tärkeää seurata, miten omalla 
hyvinvointialueella uudistukseen valmistaudutaan. 
Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
kuluu Punaisen Ristin keskeisimpiin vapaaehtois
toiminnan tavoitteisiin. Kunnat ja hyvinvointialu
eet tulevat saamaan hyvinvoinnin ja terveyden 
(hyte) edistämisen valtionosuuksia sen mukaan, 
miten hyvin kunnan ja alueen toimet edistävät 
asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Paikallinen 
vapaaehtois toiminta saattaa olla riippuvainen 
näistä avustuksista. Tämä vuoksi onkin todella 
tärkeää, että Punaisen Ristin toiminta alueella 
tulee näkyväksi. Toiminta täytyy dokumentoida ja 
välittää toiminnasta tietoa paikallisille viranomai
sille sekä toisille järjestöille. 

Verkostoituminen toisten järjestöjen kanssa
Olkaa yhteydessä oman alueenne järjestöihin.  
Kannattaa järjestää esimerkiksi tapaaminen tois
ten järjestöjen kanssa ja keskustella, miten 
muissa järjestössä on valmistauduttu soteuudis
tukseen. Osastojen ja yhdistysten hallitukset voi
vat pohtia näkemyksiä ja tulevaisuuden haasteita 
sekä mahdollisuuksia toimia yhdessä. On tulossa 
järjestöjen alueellisia verkostoja. Kannattaa olla  
aktiivinen ja kysyä paikallisesta Sosiaali ja ter
veys  turva yhdistyksestä (jos sellainen on), mitä on 
meneillään. 

Mitä piireissä ja osastoissa voisi tehdä?

• Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään  
nettisivuilta. Tulevan aluehallinnon toimijoita 
kannattaa tavata ja kutsua tilaisuuksiin. 

• Toisten järjestöjen kanssa kannattaa  
keskustella ja verkostoitua. Useilla alueilla 
on jo valmiina järjestöverkostoja, joihin voi olla 
yhteydessä.

• Omat tarjottavat palvelut on hyvä kuvata. 
RedNetissä on hytetoiminnasta diat. On myös 
syytä varautua siihen, että hyvinvointialueet 
ja kunnat tarvitsevat yksityiskohtaisia tietoja, 
yhteystietoja ym. toiminnastamme.

• Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitel-
miin: miten tulevassa aluevaltuustossa ollaan 
organisoimassa järjestöjen yhteistyötä? Onko 
tuleva hyvinvointialue koordinoimassa sitä? 
Aiheesta on hyvä keskustella toisten järjestö
jen kanssa. 

• Alueilla voi järjestää toisten järjestö-
jen kanssa yhdessä esimerkiksi kunta-
kierros. Sen tarkoituksena on saada 
vapaa ehtoistyöllemme näkyvyyttä viranomais
ten sekä kuntalaisten keskuudessa ja osoittaa 
toimin tamme vaikuttavuus sekä muiden toimi
joiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitys. 

Nyt jos koskaan on tärkeää välittää tietoa 
toiminnastamme 

Seminaariehdotus järjestöjen ja 
muiden kumppaneiden tapaamiseen 
Satakunnassa järjestettiin keväällä 2018 
Kansa  laistärskyjä järjestöjen ja yritys
kumppaneiden kanssa. Mukaan kutsut
tiin viranomaisia. Tärskyjen teemoina oli 
kunta laisten hyvin voinnin ja terveyden 
edistäminen kunnan, yritys elämän ja jär
jestöjen kanssa.

Seminaarimalli:
• Alustus
• Paneelikeskustelu

 » kahoottyökalu (ilmainen, osallistava 
ja vuorovaikutteinen kyselyjen teko
ohjelma, joilla saa osallistettua yleisöä.  
https://kahoot.com/)

• Taustatyö: lainvalmistelu ja 
yhteistyövelvoite

• Tavoite: osoittaa aito kuunteluhalu, 
kehittää vapaaehtoistoimintaa vieläkin 
enemmän tarve lähtöiseksi, yhteistyön 
merkityksellisyys sekä vapaaehtoistyön 
vaikuttavuus.
 » Mukaan myös muut kumppanit, kuten 

yrityskumppanit
• Näkökulma: kunnissa tehtävä terveyden  

edistäminen, pääpaino on 
ennaltaehkäisyssä
 » uusien näköalojen ja yhteistyö

muotojen etsiminen
 » ylijäämäruoka, verkostot, yritysten 

yhteiskuntavastuu
 » vapaaehtoistoimijan näkökulma  

1) vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia  
2) harrastuksen ja yhteisön saaneet  
(yksinäisyyden lieventäminen)

 » asiakasnäkökulma: pakolaiset, kriisin 
kokeneet, työllistetyt 

 » yksityisen palvelutuottajan ja järjestön  
suhde: miten palvelun tuottaja näkee 
vapaa ehtoistoiminnan?
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Kotoutumistarjotin on työkalu, mihin koo
taan järjestöjen ja yhteisöjen kotoutumista 
tukevat toiminnot. Myös viranomais
ten toiminta tulee tarjottimella näkyväksi. 
Tavoitteena on kutsua mukaan myös niitä 
järjestöjä, jotka eivät ole kotoutumisen 
asiantuntijoita ja lisätä niiden toiminta tar
jottimelle. Näin maahan muuttaneilla on 
mahdollisuus osallistua monipuolisesti 
kaiken laisten järjestöjen toimintaan.

Työkalu on otettu käyttöön 2016 
ja monissa piireissä on järjestetty 
Starttipajoja, joissa eri paikkakuntien 
kotoutumisen tuen toimijat ovat kokoon
tuneet yhteen. Tapaamisen aikana on 
jäsennetty ja tuotettu paikkakunnan oma 
kotoutumistarjotin valmiiksi. 

Tilaa kotoutumistarjottimen A3kokoinen 
pohja Punaisen Ristin verkkokaupasta 
(suomi, ruotsi tai englanti):  
punaisenristinkauppa.fi. 

Lue lisää: RedNet / SPR Monikulttuurinen 
ryhmä / Materiaaleja

Kotoutumistarjotin tuo  
toiminnan kaikkien  
ulottuville

Avustuksen hakuaikaa voimavarakahviloille 
on pidennetty helmikuun 2021 loppuun 
saakka. Palauttavien harjoitteiden, ulkoilun 
ja herkullisen purtavan avuin vapaaehtoi
set voivat yhdessä auttaa toisiaan palau
tumaan haastavista ajoista ja luoda intoa 
tulevaan. Avustus on 300 euroa/osasto. 

Osastoille on suunniteltu valtakunnallinen 
kevätkalenteri. Se on mieltä virkistävä, 
kehoa palauttava ja sosiaalisesti innostava 
kokonaisuus. Kalenteri tuo vapaaehtoiselle 
hyvinvointiin liittyvän harjoitteen, tehtävän 
tai muunlaisen iloa tuovan viestin sähkö
postitse. Kalenterin saajaksi voi ilmoittau
tua Oma Punaisessa Ristissä tammikuusta 
lähtien. Harjoitteet julkaistaan myös osoit
teessa sproppimateriaalit.fi. 

Lue lisää: RedNet/Voimavarakahvila

Punainenristi.fi uudistuu
Kotisivustomme punainenristi.fi ja sen 
ruotsinkielinen versio ovat uudistumassa 
pian. Uuden sivuston sisältöjä ja toimin
nallisuutta on suunniteltu sekä tuotettu 
uutterasti noin vuoden verran, ja vaikka 
pandemiatilanne on välillä pysäyttänyt pro
jektin etenemisen, on kokonaisuus nyt 
lähestulkoon valmis. Punainenristi.fi on 
suunniteltu palvelemaan erityisesti lah
joittajia, (uusia) vapaaehtoisia ja jäseniä, 
avunhakijoita/tarvitsijoita, tiedonhakijoita 
ja yhteistyökumppaneita. 

Kun julkaisupäivä varmistuu, siitä viesti
tään Rednetissä. Sisällöntuotannossa on 
huomioitu, että esim. osastojen omilla 
sivuilla Rednetissä voi olla linkkejä punai
nenristi.fi:n sivuille. Eniten käytetyt lin
kit uudelleen ohjataan uusille sivuille niin, 
että ne toimivat automaattisesti jatkossa
kin. Viestintäyksikkö kertoo sähköpostitse 
uudelleenohjauksista tarkemmin osastojen 
tiedottajille.

Punainenristi.fi:n englanninkielinen versio 
jää toistaiseksi ennalleen. Punainenristi.fi:n  
uudistaminen ei vaikuta myöskään 
RedNetiin. 

Voimavarakahviloille voi 
hakea edelleen avustusta

Tilaa kierrätystavaratalo 
Kontin uutiskirje!
Pysy ajan tasalla ja tilaa Kontin uutiskirje. 
Samalla saat tietoja myös eduista ja kuu
let ensimmäisten joukossa Kontin verkko
kaupasta, joka avataan alkuvuodesta 2021. 
Kontissa myydään lahjoitettuja vaatteita, 
tavaroita ja huonekaluja. Myynnistä saa
dut tulot menevät Punaisen Ristin avustus
työhön.  
 
Tilaa uutiskirje ja vinkkaa myös kaveril
lesi: spr.punainenristi.fi/kontti
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Perjantai 22.1.  klo 17:00

• Ilo, Toivo, Luottamus: Suomen Punaisen Ristin Toimintalinjaus 2021–2023
Pääsihteeri Kristiina Kumpula

Lauantai 23.1.  klo 9:00–15:00

Webinaariaiheina mm. seuraavat:

• Etäkouluttaminen Teamsin kautta –perusteet
Sinulle, joka pohdit etäkouluttamisen maailmaan hakeutumista lähikoulutuksen tukena ja 
rinnalla.

• Etäkouluttaminen Teamsin kautta –jatkokoulutus
Sinulle, joka olet jo kouluttanut Teamsetäyhteyden kautta ja haluat lisätä osaamistasi mm. 
oppijoiden osallistamisessa ja harjoitusten vetämisessä.

• Punainen Risti tutuksi – miten koulutan?
Tämä on tärkeä osaaminen jokaisen kouluttajan salkussa!  Sisältöinä mm. Punaisen Ristin 
perustehtävä, Periaatteet ja arvot, Punainen Risti valmiusjärjestönä, Monipuolinen vapaaeh
toistoiminta, Oma Punainen Risti, Osaston toiminta paikallisesti…

• Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa – miten koulutan? 
Yhdenvertaisuus on keskeistä Punaisen Ristin toiminnassa! Tästä eväitä tutkia normeja ja 
ennakkoluuloja kriittisesti sekä ymmärtää niiden vaikutus kohtaamisessa ja vuorovaikutuk
sessa. Saat myös ideoita siitä, miten vapaaehtoistoimintaa voidaan tehdä saavutettavaksi. 

• Suojelu Punaisen Ristin toimintatapana 
Suojelu on keskeinen Punaisen Ristin toimintatapa. Mutta mitä suojelu tarkoittaa? Mitä ovat 
suojeluperiaatteet? Työpajassa katsomme Suomen Punaisen Ristin kotimaan toimintaa suoje
lulinssin läpi.

• Maahantulovarautuminen: väliaikaismajoituksen perustaminen
Osana Punaisen Ristin maahantulovarautumista järjestö on laatinut vapaaehtoisille suunnatun 
koulutuksen Väliaikaismajoituksen perustaminen. Koulutuksessa käsitellään turvapaikanha
kijoiden vastaanottojärjestelmää yleisesti sekä vapaaehtoisille soveltuvia tehtäviä väliaikais
majoitusyksikön perustamisesta laajamittaisessa maahantulotilanteessa. Tässä webinaarissa 
pääset tutustumaan koulutuksen taustaan ja sisältöön. Koulutuksen kouluttajiksi soveltuvat 
kaikki valmiudesta ja varautumisesta sekä maahanmuuttotyöstä kiinnostuneet vapaaehtois
kouluttajat ja varsinainen kouluttajavalmennus järjestetään myöhemmin keväällä.

• Sivisverkko koulutuksen järjestämisen välineenä 
Sivisverkossa hallinnoidaan kaikki Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan koulutuk
set ja näihin saadaan myös taloudellista tukea. Käymme läpi Sivisverkon toimintoja koulutta
jan näkökulmasta.

• OMAn ja tapahtumakalenterin käyttö kouluttajana 
Opit, miten kouluttajana voit parhaiten hyödyntää OMA Punaisen Ristin toimintoja.

KOULUTTAJAPÄIVÄT 2021 ETÄNÄ – TERVETULOA MUKAAN!

Kouluttaja, tule päivittämään osaamistasi
Valtakunnalliset ja maksuttomat Kouluttaja päivät järjestetään etäyhteyksin Teamsissa 22.–24.1.2021. 
Ohjelma alkaa perjantaina, lauantaina on yhteisiä kouluttajataitojen vahvistamiseen liittyviä webinaa
reja ja sunnuntaina virallisia täydennyskoulutuksia muutamille kouluttajalinjoille. Ruotsinkielisiä webi
naareja järjestetään myöhemmin keväällä ja niistä tiedotetaan erikseen ruotsinkielisille kouluttajille. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: RedNet/Vapaaehtoiskouluttajat
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Kotoutumistarjotin on työkalu, mihin koo
taan järjestöjen ja yhteisöjen kotoutumista 
tukevat toiminnot. Myös viranomais
ten toiminta tulee tarjottimella näkyväksi. 
Tavoitteena on kutsua mukaan myös niitä 
järjestöjä, jotka eivät ole kotoutumisen 
asiantuntijoita ja lisätä niiden toiminta tar
jottimelle. Näin maahan muuttaneilla on 
mahdollisuus osallistua monipuolisesti 
kaiken laisten järjestöjen toimintaan.

Työkalu on otettu käyttöön 2016 
ja monissa piireissä on järjestetty 
Starttipajoja, joissa eri paikkakuntien 
kotoutumisen tuen toimijat ovat kokoon
tuneet yhteen. Tapaamisen aikana on 
jäsennetty ja tuotettu paikkakunnan oma 
kotoutumistarjotin valmiiksi. 

Tilaa kotoutumistarjottimen A3kokoinen 
pohja Punaisen Ristin verkkokaupasta 
(suomi, ruotsi tai englanti):  
punaisenristinkauppa.fi. 

Lue lisää: RedNet / SPR Monikulttuurinen 
ryhmä / Materiaaleja

Kotoutumistarjotin tuo  
toiminnan kaikkien  
ulottuville

Avustuksen hakuaikaa voimavarakahviloille 
on pidennetty helmikuun 2021 loppuun 
saakka. Palauttavien harjoitteiden, ulkoilun 
ja herkullisen purtavan avuin vapaaehtoi
set voivat yhdessä auttaa toisiaan palau
tumaan haastavista ajoista ja luoda intoa 
tulevaan. Avustus on 300 euroa/osasto. 

Osastoille on suunniteltu valtakunnallinen 
kevätkalenteri. Se on mieltä virkistävä, 
kehoa palauttava ja sosiaalisesti innostava 
kokonaisuus. Kalenteri tuo vapaaehtoiselle 
hyvinvointiin liittyvän harjoitteen, tehtävän 
tai muunlaisen iloa tuovan viestin sähkö
postitse. Kalenterin saajaksi voi ilmoittau
tua Oma Punaisessa Ristissä tammikuusta 
lähtien. Harjoitteet julkaistaan myös osoit
teessa sproppimateriaalit.fi. 

Lue lisää: RedNet/Voimavarakahvila

Punainenristi.fi uudistuu
Kotisivustomme punainenristi.fi ja sen 
ruotsinkielinen versio ovat uudistumassa 
pian. Uuden sivuston sisältöjä ja toimin
nallisuutta on suunniteltu sekä tuotettu 
uutterasti noin vuoden verran, ja vaikka 
pandemiatilanne on välillä pysäyttänyt pro
jektin etenemisen, on kokonaisuus nyt 
lähestulkoon valmis. Punainenristi.fi on 
suunniteltu palvelemaan erityisesti lah
joittajia, (uusia) vapaaehtoisia ja jäseniä, 
avunhakijoita/tarvitsijoita, tiedonhakijoita 
ja yhteistyökumppaneita. 

Kun julkaisupäivä varmistuu, siitä viesti
tään Rednetissä. Sisällöntuotannossa on 
huomioitu, että esim. osastojen omilla 
sivuilla Rednetissä voi olla linkkejä punai
nenristi.fi:n sivuille. Eniten käytetyt lin
kit uudelleen ohjataan uusille sivuille niin, 
että ne toimivat automaattisesti jatkossa
kin. Viestintäyksikkö kertoo sähköpostitse 
uudelleenohjauksista tarkemmin osastojen 
tiedottajille.

Punainenristi.fi:n englanninkielinen versio 
jää toistaiseksi ennalleen. Punainenristi.fi:n  
uudistaminen ei vaikuta myöskään 
RedNetiin. 

Voimavarakahviloille voi 
hakea edelleen avustusta

Tilaa kierrätystavaratalo 
Kontin uutiskirje!
Pysy ajan tasalla ja tilaa Kontin uutiskirje. 
Samalla saat tietoja myös eduista ja kuu
let ensimmäisten joukossa Kontin verkko
kaupasta, joka avataan alkuvuodesta 2021. 
Kontissa myydään lahjoitettuja vaatteita, 
tavaroita ja huonekaluja. Myynnistä saa
dut tulot menevät Punaisen Ristin avustus
työhön.  
 
Tilaa uutiskirje ja vinkkaa myös kaveril
lesi: spr.punainenristi.fi/kontti
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Perjantai 22.1.  klo 17:00

• Ilo, Toivo, Luottamus: Suomen Punaisen Ristin Toimintalinjaus 2021–2023
Pääsihteeri Kristiina Kumpula

Lauantai 23.1.  klo 9:00–15:00

Webinaariaiheina mm. seuraavat:

• Etäkouluttaminen Teamsin kautta –perusteet
Sinulle, joka pohdit etäkouluttamisen maailmaan hakeutumista lähikoulutuksen tukena ja 
rinnalla.

• Etäkouluttaminen Teamsin kautta –jatkokoulutus
Sinulle, joka olet jo kouluttanut Teamsetäyhteyden kautta ja haluat lisätä osaamistasi mm. 
oppijoiden osallistamisessa ja harjoitusten vetämisessä.

• Punainen Risti tutuksi – miten koulutan?
Tämä on tärkeä osaaminen jokaisen kouluttajan salkussa!  Sisältöinä mm. Punaisen Ristin 
perustehtävä, Periaatteet ja arvot, Punainen Risti valmiusjärjestönä, Monipuolinen vapaaeh
toistoiminta, Oma Punainen Risti, Osaston toiminta paikallisesti…

• Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa – miten koulutan? 
Yhdenvertaisuus on keskeistä Punaisen Ristin toiminnassa! Tästä eväitä tutkia normeja ja 
ennakkoluuloja kriittisesti sekä ymmärtää niiden vaikutus kohtaamisessa ja vuorovaikutuk
sessa. Saat myös ideoita siitä, miten vapaaehtoistoimintaa voidaan tehdä saavutettavaksi. 

• Suojelu Punaisen Ristin toimintatapana 
Suojelu on keskeinen Punaisen Ristin toimintatapa. Mutta mitä suojelu tarkoittaa? Mitä ovat 
suojeluperiaatteet? Työpajassa katsomme Suomen Punaisen Ristin kotimaan toimintaa suoje
lulinssin läpi.

• Maahantulovarautuminen: väliaikaismajoituksen perustaminen
Osana Punaisen Ristin maahantulovarautumista järjestö on laatinut vapaaehtoisille suunnatun 
koulutuksen Väliaikaismajoituksen perustaminen. Koulutuksessa käsitellään turvapaikanha
kijoiden vastaanottojärjestelmää yleisesti sekä vapaaehtoisille soveltuvia tehtäviä väliaikais
majoitusyksikön perustamisesta laajamittaisessa maahantulotilanteessa. Tässä webinaarissa 
pääset tutustumaan koulutuksen taustaan ja sisältöön. Koulutuksen kouluttajiksi soveltuvat 
kaikki valmiudesta ja varautumisesta sekä maahanmuuttotyöstä kiinnostuneet vapaaehtois
kouluttajat ja varsinainen kouluttajavalmennus järjestetään myöhemmin keväällä.

• Sivisverkko koulutuksen järjestämisen välineenä 
Sivisverkossa hallinnoidaan kaikki Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan koulutuk
set ja näihin saadaan myös taloudellista tukea. Käymme läpi Sivisverkon toimintoja koulutta
jan näkökulmasta.

• OMAn ja tapahtumakalenterin käyttö kouluttajana 
Opit, miten kouluttajana voit parhaiten hyödyntää OMA Punaisen Ristin toimintoja.

KOULUTTAJAPÄIVÄT 2021 ETÄNÄ – TERVETULOA MUKAAN!

Kouluttaja, tule päivittämään osaamistasi
Valtakunnalliset ja maksuttomat Kouluttaja päivät järjestetään etäyhteyksin Teamsissa 22.–24.1.2021. 
Ohjelma alkaa perjantaina, lauantaina on yhteisiä kouluttajataitojen vahvistamiseen liittyviä webinaa
reja ja sunnuntaina virallisia täydennyskoulutuksia muutamille kouluttajalinjoille. Ruotsinkielisiä webi
naareja järjestetään myöhemmin keväällä ja niistä tiedotetaan erikseen ruotsinkielisille kouluttajille. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: RedNet/Vapaaehtoiskouluttajat



1211

KOULUTTAJAPÄIVÄT 2021 ETÄNÄ – TERVETULOA MUKAAN!

Leena K
oskela

Sunnuntai 24.1.  klo 9:00–max.15:00

Täydennys tai muuta sisällöllistä jatkokoulutusta on tarjolla seuraavasti:

• Ensiaputoiminnan lisäkoulutus, täydennyskoulutus

• Eläkevalmentajat, täydennyskoulutus

• Henkinen tuki, täydennyskoulutus

• Humanitaarinen oikeus, täydennyskoulutus

• Järjestötoiminta, täydennyskoulutus

• Monikulttuurisuus, täydennyskoulutus

• Terveyden edistäminen (Päihdetyö tai Terveysneuvonta)

• Ystävätoiminta, täydennyskoulutus

 
Täydennyskoulutukset saattavat sisältää ennakko ja jälkitehtäviä.

Kouluttajakoulutuksen aikataulu  2021

Valtakunnalliset kouluttajapäivät  22.–24.1.

Svenskspråkig utbildarutbildning 5.–7.2.

EVY-kouluttajakoulutus 11.–14.2.

EVY-täydennyskoulutus 12.–14.2.

Kouluttajakoulutuksen välineosa ”Oppimisen ohjaaminen” 12.–13.3. + 8.4.

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 5.–7.3.

Valmiuskouluttajien sisältöosat 19.–21.3.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 9.–11.4.

Kouluttajakoulutuksen välineosa 30.–31.10.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 19.–21.11.

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 26.–28.11.
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KOULUTTAJAPÄIVÄT 2021 ETÄNÄ – TERVETULOA MUKAAN!

Leena K
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Sunnuntai 24.1.  klo 9:00–max.15:00

Täydennys tai muuta sisällöllistä jatkokoulutusta on tarjolla seuraavasti:

• Ensiaputoiminnan lisäkoulutus, täydennyskoulutus

• Eläkevalmentajat, täydennyskoulutus

• Henkinen tuki, täydennyskoulutus

• Humanitaarinen oikeus, täydennyskoulutus

• Järjestötoiminta, täydennyskoulutus

• Monikulttuurisuus, täydennyskoulutus

• Terveyden edistäminen (Päihdetyö tai Terveysneuvonta)

• Ystävätoiminta, täydennyskoulutus

 
Täydennyskoulutukset saattavat sisältää ennakko ja jälkitehtäviä.

Kouluttajakoulutuksen aikataulu  2021

Valtakunnalliset kouluttajapäivät  22.–24.1.

Svenskspråkig utbildarutbildning 5.–7.2.

EVY-kouluttajakoulutus 11.–14.2.

EVY-täydennyskoulutus 12.–14.2.

Kouluttajakoulutuksen välineosa ”Oppimisen ohjaaminen” 12.–13.3. + 8.4.

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 5.–7.3.

Valmiuskouluttajien sisältöosat 19.–21.3.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 9.–11.4.

Kouluttajakoulutuksen välineosa 30.–31.10.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 19.–21.11.

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 26.–28.11.

Muutoksia ohjelmatoiminnan organisoitumisessa  
ja vapaaehtoistoiminnan tukemisessa
Länsi-Suomen piirin hallitus päätti 7.9.2019 ko-
kouksessaan perustaa Talouden sopeuttamis- ja 
kehittämistyöryhmän. Työryhmän tehtäväksi tuli 
sopeuttaa piirin talous ja hallinto vastaamaan pa-
remmin nykytilanteen tarpeisiin sekä kehittämään 
hallintoa tulevaisuutta varten. 

Työryhmä on analysoinut piirin talouden tilannetta 
ja suunnitellut sekä sopeuttamis- että kehittämis-
toimenpiteitä. Yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä 
apulaistoiminnanjohtajan tehtävä lakkautettiin, 
kun Tero Hintsa aloitti uutena toiminnanjohta-
jana helmikuussa 2020. Piirin hallitus päätti va-
lita toiminnanjohtajan sijaiseksi järjestöpäällikkö 
Jooel Niittysen kokouksessaan 22.2.2020. 

Ohjelmatoiminnan esihenkilöresurssien varmis-
tamiseksi ja osastojen tukemisen sekä toiminta-
valmiuden takaamiseksi piirin hallitus näki, että 
ohjelmatoiminnan organisointia on syytä edel-
leen kehittää. Niinpä kokouksessaan 19.9.2020 
piirin hallitus päätti, että ohjelmatyöstä koko-
naisuutena vastaa Jooel Niittynen ja hänen teh-
tävänimikkeensä muutettiin järjestöpäälliköstä 
ohjelmajohtajaksi. 

Lisäksi piirin hallitus päätti, että ohjelmatyön ko-
konaisuuden alla henkilömäärältään suurimpana 
yksittäisenä toimialana sosiaalisen hyvinvoinnin 
ohjelma muodostaa oman tiiminsä, jonka lähiesi-
henkilönä toimii sosiaalisen hyvinvoinnin päällik-
kö (entinen sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija) 
Susanna Uusi-Pohjola.

Mitä tämä tarkoittaa osastojen  
näkökulmasta?
Osastoille suurta muutosta entiseen ei tule. 
Käytännössä Jooel Niittynen keskittyy entistä 
enemmän ohjelmatoiminnan kokonaisuuden tu-
kemiseen niin jokapäiväisen työn näkökulmasta 
kuin valmiudenkin osalta. Osastojen järjestötoi-
minnan tuen varmistamiseksi piirin ohjelmatyön 
pitkäaikainen työntekijä Tave Rautiainen toimii 
järjestö- ja valmiustoiminnan asiantuntija ja tu-
kee yhä enemmän osastoja hallintoon ja muuhun 
yleiseen järjestötoimintaan liittyvissä kysymyk-
sissä. Järjestötoiminnan tukea käytännön asioissa 
tuttuun tapaan antaa myös toinen konkari, toi-
mistosihteeri Sakari Karvo.

Sosiaalisen hyvinvoinnin toimialalla Susanna Uu-
si-Pohjola toimii toimialan esihenkilönä ja vastaa 
toiminnan yhtenäisyydestä. Myös tämän toimi-
alan osalta toimitaan piirin sisällä tiimimäises-

ti. Sosiaalinen hyvinvointi on eri hankkeiden ja 
projektien myötä kasvanut työntekijämäärältään 
merkittäväksi toimialaksi. Myös yhteiskunnallinen 
murros viimevuosina on lisännyt tuen tarvetta. 
Tästä syystä on erityisen tärkeää, että tämä toi-
minta nähdään kokonaisuutena, joka tiiviissä yh-
teistyössä vastaa kasvavaan tarpeeseen.

Osastokentän tukea lisätään
Piirin ohjelmatyön oli tarkoitus aloittaa alueelli-
nen tukijärjestelmä vuoden 2020 aikana, mut-
ta koronaviruksen tuomat rajoitukset pysäyttivät 
kevään aluekierroksen. Tätä mallia kuitenkin 
on kehitetty edelleen ja sen tarkoitus on tarjota 
osastoille parempaa vertais- ja työntekijätukea. 
Aluetuen käytännön järjestelyistä tiedotetaan 
osastoja tarkemmin vuoden 2021 aikana. Uu-
si aluetuen malli korvaa myös kokonaisuudessaan 
entisen kummitoiminnan mallin.

Lisäksi piirin hallitus päätti kokouksessaan 28.11. 
osastokentän tilan kartoittamiseksi sekä tuen ke-
hittämiseksi erillisestä, kaksivuotisesta järjes-
tötoiminnan kehittämisohjelmasta. Ohjelmaa 
valmistelemaan piirin hallitus päätti perustaa työ-
ryhmän vuosille 2021–2022. Työryhmään piirin 
hallitus valitsi keskuudestaan Taina Hämäläi-
sen, Kristiina Brisk-Mosanderin, Sami Luo-
ma-ahon ja Henna Timosen sekä työntekijöistä 
ohjelmajohtaja Jooel Niittysen, sosiaalisen hy-
vinvoinnin päällikkö Susanna Uusi-Pohjolan sekä 
järjestö- ja varautumisen asiantuntija Tave Rau-
tiaisen. Työryhmän työskentelystä ja ohjelman 
etenemisestä tiedotetaan osastoja erikseen.

Vahva toimialatuki jatkuu entisellään
Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri on perinteises-
ti vahva vapaaehtoistoimija, jolla on monipuolis-
ta yksilö- ja ryhmätoimintaa. Näitä toimialoja on 
tuettu useiden työntekijöiden voimin ja tämä tu-
ki jatkuu entisellään. Jos siis olet tottunut omalla 
toimialallasi olemaan yhteydessä johonkin henki-
löön, niin tätä käytäntöä ei tarvitse muuttaa. Ko-
ko toimintaa koskevista muutoksista tiedotamme 
lisää vuoden 2021 aikana. Kuulemme myös mie-
lellämme osaston väeltä ja vapaaehtoisilta palau-
tetta siitä, miten voimme toimintaa tukea teitä 
eniten palvelevalla tavalla.

Jooel Niittynen
ohjelmajohtaja
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PIIRIN VUOSIKOKOUS / VAALITOIMIKUNTA TIEDOTTAA

Piirin vuosikokous 24.4. Jyväskylässä
Piirin vuosikokous järjestetään 24.4.2021. Kokous järjestetään Jyväskylässä sikäli, kun 
koronatilanne sen sallii. Tilanteen epävarmuudesta johtuen tiedotamme asiasta tar-
kemmin lähempänä kokousta, mutta laitathan jo päivän kalenteriin. 

Piirin vuosikokouksessa osastolla on yksi virallinen edustaja alkavaa sataa jäsentä koh-
den. Epäviralliset edustajat ovat myös tervetulleita mukaan. 

Vaalitoimikunta tiedottaa:Osastojen ehdotukset 
piirin hallitukseen 12.3. mennessä
Piirin vuoden 2020 vuosikokouksessa asetet-
tu vaalitoimikunta pyytää osastoilta ehdotuksia 
piirin hallituksen puheenjohtajaksi kaksivuo-
tiskaudelle 2021-2023, varapuheenjohtajak-
si kaksivuotiskaudelle 2021-2023, jäseniksi 
kuuden erovuoroisen tilalle kaksivuotiskaudel-
le 2021-2023 sekä kahdeksi varsinaiseksi tilin-
tarkastajaksi ja kahdeksi varatilintarkastajaksi 
vuodelle 2021.

Vaalitoimikunta toivoo, että osastot tekevät 
runsaasti perusteltuja, yksilöityjä esityksiä. 
Pyydämme, että varmistatte ehdokkailta etu-
käteen, ovatko he käytettävissä esitettyihin 
tehtäviin. 

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

Ehdotukset tulee toimittaa 12.3.2021 klo 
16.00 mennessä osoitteella: 

SPR Länsi-Suomen piiri
Vaalitoimikunta
Laturitie 2
60510 Hyllykallio

Vaalitoimikunta valmistelee ehdotuksensa ko-
kouksessaan 24.3.2021. Vaalitoimikunnan 
ehdotus toimitetaan osastoille piirin vuosiko-
kouksen kokousmateriaalin yhteydessä. Piirin 
vuosikokous pidetään 24.4.2021.

Leena Jokinen Tero Hintsa
Puheenjohtaja  Toiminnanjohtaja

Vaalitoimikunnan kokoonpano
Puheenjohtaja: Leena Jokinen, Karstula

Varapuheenjohtaja: Kirsi Kandolin, Kurikka

Jäsenet:
Katja Palkoma Seinäjoki 
Sinikka Koivumäki Ilmajoki
Eeva-Riitta Lähteenmäki Keuruu
Päivi Majava Laukaa 
Ritva Salomaa Jyväskylä

Erovuoroiset piirin 
hallituksen puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja jäsenet
Puheenjohtaja: Alpo Tanskanen, Jyväskylä

Varapuheenjohtaja: Hannu Kuokkanen, Vaasa

Jäsenet:
Marko Järvenoja Toholampi
Taina Hämäläinen (kaudet täynnä) Karstula
Ville Lahti Seinäjoki
Matti Mustajärvi Kaustinen
Johanna Peltokoski (kaudet täynnä) Ilmajoki
Eeva Vuorimies (kaudet täynnä) Laukaa
    
Tilintarkastajat:

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

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

Piirin hallituksessa jatkavat  
2022 vuosikokoukseen:
Maija Linnala Suolahti
Harri Koivisto Keuruu
Henna Timonen Kurikka
Kristiina Brisk-Mosander Vaasa
Raimo Keskinen Jalasjärvi
Sami Luoma-aho Jyväskylä
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OSASTOT TOIMIVAT

Osaston kokoista toimintaa Karstulassa

Olemme Karstulan osastossa aktiivisesti yrit-
täneet tuoda pienten osastojen ääntä esille 
myös valtakunnallisesti, että Punaisen Ristin 
toiminnassa korostettaisiin vahvemmin myös 
sitä, että osastoilla on mahdollisuus järjes-
tää ”osaston kokoista toimintaa”. Ei kaikkea 
kaikille, vaan keskittymistä tärkeimpiin osa- 
alueisiin. 

Osastomme on toiminut 70 vuotta. Tämä 
vuosi oli juhlavuosi, mutta niinhän siinä kä-
vi, että juhlia jouduttiin siirtämään alkaneel-
le vuodelle. Kokoustekniikkaan on kehittynyt 
oma muotonsa. Kokousjärjestelyissä paperi-
töistä vastaavat sihteeri ja puheenjohtaja ja 
asiasisällöstä jokaisen toimialan vastuuhen-
kilö.

Näin poikkeusaikana kannattaa säilyttää nor-
maalit kokousrutiinit, vaikka toimintaa ei 
normaalilla tasolla olisikaan. Hallituksen jä-
senten välinen yhteydenpito, tapahtui se sit-
ten puhelimitse, sähköpostilla tai sovellusten 
kautta, on tärkeää. Ystävätoiminnassa on 

myös käytössä WhatsApp-ryhmä ja lisäk-
si he ovat aktiivisesti puhelinyhteydessä niin 
vapaaehtoisiin kuin myös ystäväasiakkaisiin. 

Tsemppiä haluamme toivottaa ihan kaikil-
le osastoille, koosta riippumatta. Tämä aika 
tuo haasteita kaikille, ei pelkästään vapaaeh-
toistyöhön, vaan jokaisen normaaliin arkeen: 
kotiin ja töihin. Tärkeintä on pitää huoli it-
sestä ja lähimmäisistä, ja tehdä se, mitä 
pystyy. Apua kannattaa pyytää, sillä yhteis-
työn ja yhteydenpidon merkitys korostuu en-
tisestään, eikä kenenkään tarvitse suoriutua 
haastavista tilanteista yksin. Tehdään osas-
ton kokoista auttamistoimintaa, osaston ko-
koisilla resursseilla -se riittää.

Hienoa on, että Punaisen Ristin toimintaa pi-
detään arvokkaana myös muiden sidosryh-
mien näkökulmasta: Esimerkiksi Karstulan 
ulkoiluystävät on palkittu vuonna 2019 Arvo-
kas Vanhuus -kunniakirjalla Karstulan Van-
husneuvoston toimesta. 

Karstulan osaston ulkoiluystävät kävivät ulkoiluttamassa ikäihmisiä elokuussa 2020.



16

OSASTOT TOIMIVAT

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Karstulan osasto
n Karstulan osastossa on ystävätoimintaa, omaishoitajien tukitoimintaa, vapaaehtoinen pe-
lastuspalvelu (Vapepa), kotimaan apu, kouluyhteistyötä, keräystoimintaa, jäsenhankintaa 
sekä Veripalvelun kautta yhteistyössä verenluovutukset kaksi kertaa vuodessa.

n Osastossa on jäseniä 245 (31.12.2019) ja vuoden 2020 aikana on saatu 12 jäsentä lisää. 
Aktiivisimmin ja kaikista eniten kiinnostusta osastossa herättävät ystävätoiminta, omaishoi-
tajien tukitoiminta, vapaaehtoinen pelastuspalvelu sekä keräystoiminta. Ystävätoiminnassa 
on tällä hetkellä mukana 33 vapaaehtoista, omaishoitajien tukitoiminnassa kolme vapaaeh-
toista, keräystoiminnassa vapaaehtoisia on vuoden aikana kaiken kaikkiaan noin 70, joista 
40 on koululaisia, ja vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimii 10 vapaaehtoista.

n Osaston hallitus (12 vapaaehtoista) toimii aktiivisesti ja koostuu pitkäaikaisista sekä vasta 
mukaan tulleista toimijoista, joten hallituksen kokoonpano osaston toiminnan kannalta on 
varsin hyvä. Hallituksen jäsenistä Leena Jokinen toimii piirin vaalitoimikunnan puheenjoh-
tajana ja osaston varapuheenjohtaja Taina Hämäläinen Länsi-Suomen piirin hallituksen ja 
Suomen Punaisen Ristin valtuuston jäsenenä.

Vapaaehtoisten kiittäminen on tärkeää
Uusien jäsenien saaminen tai toimintaan 
mukaan houkutteleminen vaatii yhteydenot-
toa ja henkilökohtaista pyytämistä mukaan. 
Kun saamme aktiivisia toimijoita osastoom-
me, haluamme myös pitää heidät siinä ja 
aktiivisesti muistaa ja kiittää heitä. Muista-
minen ja kiittäminen voi tapahtua Punaisen 
Ristin omien ansiomitaleiden ja -merkkien 
muodossa tai ihan normaalina muistamise-
na arjessa. 

Ihan yhtä tärkeää kuin vapaaehtoisten muis-
taminen eri toimialoilla, on osaston hal-
lituksen jäsenten muistaminen ja heidän 
jaksamisestaan huolehtiminen. Varsinkin 
nyt korona-aikaan on tärkeää pitää yhteyt-
tä ja entistä tiiviimmin viedä asioita yhdes-
sä eteenpäin, välillä nopeallakin aikataululla. 
Kyllähän korona on tuonut toki haasteita 
myös hallinnolliseen puoleen. Kokousjärjes-
telyt on tehty pääsääntöisesti sähköpostitse. 
Poikkeusaikana on oikeus ja suorastaan vel-
vollisuus miettiä oman osaston resurssit uu-
delleen ja pohtia toiminta sen näkökulmasta. 
Näin välttyy ylisuorittamiselta ja jäsenten 
ylikuormittamiselta.

Osasto julkaisee vuosittain jäsentiedotteen, 
joka lähetetään kaikille jäsenille. Tiedottees-
sa kerrotaan osaston normaalista toimin-
nasta sekä tulevan vuoden keskeisimmistä 
tapahtumista sekä innostetaan uusia vapaa-
ehtoisia liittymään mukaan. 

Osastolla on myös omat Facebook-sivut, joil-
la tiedotamme tapahtumista, niin valtakun-
nallisista kuin omistakin. Mainoksia emme 
juuri käytä, joissakin tapahtumissa ja niiden 
yhteydessä on kannattavaa esimerkiksi lehti-
mainoksen tekeminen (Nälkäpäivä, merkittä-
vämpi ystävien tai omaishoitajien tapahtuma 
tai VaPePan kurssi). Jaamme myös esimer-
kiksi julisteita paikkakunnan liikkeiden ik-
kunoihin tärkeistä tapahtumista. Osaston 
säännönmukaisista kokouksista ilmoitamme 
paikallislehdessä. 

Tekstit: Jenni Leppilahti
Kuvat: SPR Karstulan osasto

SPR:n ansiomerkit saivat Mirja Nieminen (vas.) ja Hen-
na-Mari Pekkanen (oik.). Osaston pj. Jenni Leppilah-
ti keskellä.
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Koronan myötä keksittiin uusia tapoja toimia

Laukaan osaston 68. toimintavuosi al-
koi suunnitelmia täynnä: helmikuussa jär-
jestetään seurakuntatalolla laukaalaisen 
Sarkka-kvartetin kanssa konsertti varojen 
keräämiseksi ystävä- ja omaishoitajaryhmi-
en toimintaan, perinteinen Ystävänpäivän 
juhla järjestetään Palvelutalo Sarahovissa, 
Nallesairaala oli tilattu hoitamaan pehmole-
luja seurakunnan tilaisuuteen Lievestuoreel-
le. Nämä kaikki ehdittiinkin järjestää, mutta 
sitten tuli maaliskuu ja kaiken muuttava ko-
ronapandemia.

Koko kevään toiminta oli mietittävä uusik-
si. Miten ystäväkerhon, omaishoitajien, en-
siapuryhmän ja osaston hallituksen toiminta 
järjestetään, vai pannaanko pillit pussiin? 
Oman lisänsä mietintään toi se, että moni 
toiminnan vetäjä kuului itsekin riskiryhmään 
ja kaikessa piti ottaa huomioon turvallisuus-
suositukset.

Omaishoitajien kokoontumiset jäivät kevääl-
lä tauolle, kuukausikokoontumisten paikka-
na ollut kirjastokin oli kiinni. Palvelutaloihin 

ei päässyt tapaamaan ystäviä. Yhteyttä yri-
tettiin pitää puhelimella, sitäkin vaikeutti ys-
tävien muistisairaudet ja huonokuntoisuus. 
Kotona asuvia ystäviä pystyttiin ulkoilutta-
maan. Ensiapuryhmä piti yllä päivystysval-
miutta. Laukaan kesäkonsertit peruttiin ja 
ryhmää työllistävä Peurunka tapahtumineen 
oli kiinni. Ensiapuryhmän päivystysten puut-
tuminen teki ison loven osaston talouteen. 

Luovia ratkaisuja ja digitaalisia välineitä
Kunnan sosiaalitoimen pyynnöstä valmis-
tauduttiin käymään kauppa- ja apteekkiasi-
oilla. Tätä palvelua ei kuitenkaan tarvittu. 
Punaisen Ristin viikon toimintaesittely tou-
kokuussa peruttiin. Jotain sentään pystyttiin 
järjestämäänkin. 

Toukokuuksi yhteistoiminnassa terveys-
keskuksen kanssa suunnitellut hyvinvoin-
timessut jouduttiin perumaan. Sen sijaan 
syyskuussa järjestettiin vapaaehtoistoimin-
nan messut digitaalisesti. Valtakunnallisen 
SPR:n henkisen tuen koronan ja syksyllä 

OSASTOT TOIMIVAT

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Laukaan osasto mietti poikkeusvuonna toimintansa uusiksi ja kehitti toimintatapojaan.
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OSASTOT TOIMIVAT

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Laukaan osasto
Laukaan osaston vahvuudet, joilla toiminta on saatu pyörimään koronapandemiankin aikana:
• Innostunut ja hyvähenkinen hallitus. Kymmenjäseninen hallitus on koottu niin, että eri 

toimintaryhmien edustus on hallituksessa. Kokouksissa käydään läpi ryhmien kuulumiset. 
Samoin piirin hallitukseen kuuluva puheenjohtajamme Eeva Vuorimies kertoo piirin kuu-
lumiset. Vaihtuvuutta on hallituksessa vuosittain, pois jäännin syynä yleensä ikä, mutta 
aina on löytynyt uusia innokkaita tilalle.

• Kerhojen vetäjistä ja aktiiveista pidetään huolta. Heille on järjestetty kiitokseksi teatte-
ri- ja konserttiretkiä ja tutustuttu muun muassa Kalkun logistiikkakeskukseen Tampereel-
le sekä muistettu merkkipäivinä.

• Hyvät yhteistyökumppanit, kunta, seurakunta, S-Market ja LähiTapiola sekä hyvä yhteis-
työ kunnan muiden järjestöjen kanssa.

• Tapahtumista ja toiminnasta kerrotaan osaston kotisivulla ja Facebookissa

Laukaan osaston toimintaan voit tutustua omin voimin toteutetulla lähes 
uunituoreella videolla, joka löytyy YouTubesta (www.youtube.com): 
Punainen Risti, Laukaan osasto

Vastaamon uhrien avuksi järjestetyissä pu-
helinpäivystyksissä laukaalaiset ovat olleet 
myös mukana.

Hallituksen kokouksia pidettiin WhatsApp-
ryhmässä. Myös osaston sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin WhatsApp-ryhmässä. 
Kokousmateriaali lähetettiin ennakkoilmoit-
tautuneille sähköpostitse.

Sitten tuli syksy ja toimintaa alettiin käyn-
nistää tarkasti pandemian turvaohjeiden 
mukaan (maskit, käsidesi ja turvavälit). Ys-
täväryhmä on pitänyt kuukausikokouksi-
aan eri aihein, muun muassa ikäihmisten 
elämästä kertovalla kirjaesittelyllä. Palve-
lutaloissa ei voi edelleenkään vierailla. Ys-
täville toimitettiin kukkatervehdys jouluksi. 
Omaishoitajien kokoontumisissa on esitelty 
kunnan liikuntapalveluja. Kun piirin suositus 
tuli, että kahvia ei tarjottaisi, niin tilalle tar-
jottiin mokkasuukot. Ensiapuryhmä on har-
joitellut ensiaputaitoja ulkona.

Nälkäpäivän keräys järjestettiin supistettu-
na. Leipää ja pullaa myytiin vain yhtenä päi-
vänä ja yhdessä paikassa. Lipaskeräys oli 
kahtena päivänä, kerääjiä saatiin entinen 
määrä, mutta tulos jäi jonkin verran edellis-
vuotta pienemmäksi. Marraskuussa järjes-
tettiin Ystävätoiminnan koulutus, jossa oli 
kuusi osanottajaa.

Teksti: Liisa Sundberg
Kuvat: SPR Laukaan osasto

Katso video!

Laukaassa on aktiivinen ensiapuryhmä.
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SUPERKESKIVIIKKO 10.2.2021/ VALMIUSAVAUS 30.1.2021

Monimuotoisen ystävätoiminnan Superkeskiviikko
Helmikuun 10. päivä – viikolla 6, jolloin on ys-
tävänpäivä – vietetään monimuotoisen ystä-
vätoiminnan Superkeskiviikkoa. Toteutamme 
tämän päivän aikana piirin alueella useita ys-
tävätoiminnan koulutuksia, joista tiedotamme 
myös maakuntamedioissa. 

Superkeskiviikko toteutettiin ensimmäisen ker-
ran vuonna 2015 ja se sai silloin runsaas-
ti huomioita tiedotusvälineissä. Toivomme, että 
monimuotoinen ystävätoiminta saa myös tällä 
kertaa ansaitsemansa huomion.

Tarkempi koulutusten aikataulu selviää tammi-
kuussa. Koulutukset pyritään järjestämään lä-
hikoulutuksina vallitsevat koronarajoitukset 
huomioiden.

Lisätietoja Superkeskiviikosta ja ystävätoimin-
nan koulutuksista: erja.salmela@redcross.fi tai 
040 627 8810.

Ystävätoiminnan koulutukset
Ystävätoiminnan koulutuksia järjestetään tilan-
teen ja tarpeen mukaan joko lähi- tai etäope-
tuksina. Koronatilanne vaikuttaa koulutusten 
järjestämiseen. Ajankohtaiset koronatiedotteet 
ja ohjeistukset löytyvät: rednet.punainenristi.
fi/Korona2020 sekä rednet.punainenristi.fi/ko-
ronatieto  

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

Saatavilla olevat koulutukset:
• Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)
• Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h)
• Kertaluonteinen ystävätoiminta
• Muistisairaan kohtaaminen (3-4h)
• Ulkoiluystäväkoulutus (3-4h)
• Vankilavierailijakoulutus (3+3h)
• Verkkoystävätoiminnan koulutus ja netti-

perehdytys (4h +lounas)
• Ystävänä omaishoitoperheelle (3-4h)
• Ystävänä palvelutalossa tai sairaalassa 

(3h)
• Ystävätoiminnan ryhmänohjaajakoulutus 

(5h + lounas)
• Ystävävälittäjäkoulutus (4-5h)
• Henkinen tuki ystävätoiminnassa (3h)

Sivis-tuki on osastojen haettavissa
Osasto voi itse hakea Opintokeskus Sivikseltä 
taloudellista tukea kurssien, koulutuksien tai esi-
merkiksi ryhmätoiminnan järjestämiseen. Sivis-
tuki edellyttää, että tilaisuudesta on aiheutunut 
hyväksyttyjä kuluja. Tukea on kahdentyyppistä, 
opintojaksotukea sekä vertaisopintoryhmätukea. 
Opintojaksotukea osasto voi hakea, mikäli jär-
jestää koulutuksen itse. Piirin järjestämistä kou-
lutuksista 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: www.ok-sivis.fi 

Valmiusavauksen teemana kyläturvallisuus ja 
 verkostoituminen 
Länsi-Suomen piirin valmiusavaus 2021 järjes-
tetään lauantaina 30.1.2021 klo 12-16 webi-
naarina ja läsnäolotilaisuutena Tuurissa, Hotelli 
Onnen Tähdessä, Onnentie 7, Tuuri.

Valmiusavaus on kaikille Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun jäsenjärjestöille, vapaaehtoisille, 
viranomaisille ja muille yhteistyötahoille tarkoi-
tettu uuden toimintavuoden avaus.

Valmiusavauksen ohjelma (alustava, 
muutokset mahdollisia)

11.00-11.45 Lounas läsnäolijoil-
le 12.00-12.20 Tervetuloa valmiusavauk-
seen 12.20-13.00 Kriisitilanne taklataan 
yhdessä -Jyväskylän tulipalo, mitä opit-
tiin, vai opittiinko mitään? 13.00-13.30 Huo-
mionosoitukset 13.30-14.00 Tauko /
iltapäiväkahvi 14.00-15.45 Kyläturvallisuus – 

Paikalliskehittäjien verkosto Suomen Kylät ry: 
Haasteena harvaanasuttujen alueiden turvalli-
suus
• Kylien turvaryhmät ja Vapepa; SPR, Aki Va-

lonen
• Turvallisuussuunnittelun ja kylän turva-

ryhmän rooli; SPEK, Aikku Eskelinen
• Kylien poikkihallinnollinen turvallisuusy-

hteistyö; LSSAVI, Taru Ruutiainen

Pyöreän pöydän keskustelu  
kyläturvallisuudesta 
Paneelissa edellisten alustajien lisäksi:
• Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto
• Heikki Korkealaakso, Eteläpohjalaiset Kylät 

ry
• Elina Itäniemi, Pirityiset ry Leader-ryhmä
• Minna Laihorinne, Sydänyhteisö
15.45-16.00 Valmiusavauksen päätös

http://rednet.punainenristi.fi/Korona2020
http://rednet.punainenristi.fi/Korona2020
http://rednet.punainenristi.fi/koronatieto
http://rednet.punainenristi.fi/koronatieto
http://rednet.punainenristi.fi/node/59469
http://rednet.punainenristi.fi/node/59469
https://www.ok-sivis.fi/
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JÄSENHANKINTAKAMPANJAT

Jäsenhankintakampanjat 2021
Kampanja 1: Kympin (10€) bonus / uusi osaston hankkima jäsen – 
2021
Vuonna 2019 aloitettu jäsenhankintakampanja, jossa tarjotaan 10 euron bonusta jokaisesta 
osaston hankkimasta uudesta jäsenestä, on tuottanut uusia jäseniä seuraavasti:

• 2019: 350 osaston hankkimaa uutta jäsentä.

• 2020: 81 osaston hankkimaa uutta jäsentä. Kaikkiaan 20 osastoa on päässyt listoille ja 
tässä muutama poiminta: Alajärvi (4), Jyväskylä (12), Karstula (12), Kaustinen (4), Ku-
rikka (5), Saarijärvi (16), Teuva (5), Vimpeli (3)

Koronavuosi hidasti osastojen jäsenhankintaa merkittävästi, mutta toivottavasti vain hetkek-
si. Kun muuhun toimintaan on tullut tai tulee keskeytyksiä tai tapahtumien siirtoja, niin jä-
senhankintaa voi suorittaa vaikka kotisohvalta/ koneelta. Vaihda vaihde viitoselle ja kaasu 
pohjaan, aloita jäsenien hankkiminen vuodelle 2021, vaikka heti tämän luettuasi…

• esim. kymmenen uutta vuosijäsentä, 10 hlöä x 20 € = 200 euroa ja lisäksi piirin mak-
samat bonukset 100 € = yhteensä 300 euroa

Tavoite ja kesto

• 200 uutta jäsentä
• koko vuoden 2021

Uuden jäsenen tiedot Lyytilinkkiin (10 euron bonus): www.lyyti.in/jasenhankintakampan-
ja2021

Kampanja 2: Henkisen tuen perus- ja jatkokursseilla  
(piirin järjestämillä)
Piiri tarjoaa mahdollisuutta liittyä jäseneksi em. kursseilla.

• piiri tarjoaa jäsenyyden veloituksetta vuodelle 2021 ja osasto saa eurot.
• vuonna 2020, 24 uutta jäsentä (= 480 euroa osastoille)

Tavoite ja kesto

• 20 uutta jäsentä
• koko vuoden 2021

Kampanja 3 - SPR-Kirppiksillä järjestettävä
• tavoite 200 uutta jäsentä
• päättyy kun tavoite on saavutettu

Kampanja 4 – muilla piirin järjestämillä kursseilla
• tavoite 80 uutta jäsen
• päättyy kun tavoite on saavutettu

Lisätietoja, ihan mistä vain:
Sakari Karvo, p. 0400 998 643, sakari.karvo@punainenristi.fi

http://www.lyyti.in/jasenhankintakampanja2021
http://www.lyyti.in/jasenhankintakampanja2021
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KONNEVEDEN HANKE
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Iloa yksinäisyyteen -hankkeesta turvaa arkeen
Suomen Punaisen Ristin Konneveden osastos-
sa alkoi viime vuoden lokakuussa kaksivuoti-
nen Iloa yksinäisyyteen -hanke, johon palkattu 
osa-aikainen työntekijä pyörittää osaston ys-
tävätoimintaa. Hanketyöntekijä Mirja Räty on 
paikkakunnalla tuttu kasvo ja hän on ollut ai-
kaisemminkin töissä osastossa.

– Luottamuksellisen suhteen luomista helpot-
taa, että olen entuudestaan tuttu monelle, Rä-
ty pohtii.

– Tarvetta ystävätoiminnalle todellakin oli ja on 
edelleen. Olemme saaneet paljon yhteydenot-
toja ystävää kaipaavilta tai heidän omaisiltaan, 
osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilö Liisa 
Grönmark lisää.

Konneveden osaston ystävätoiminta jäi viime 
keväänä koronan myötä lähes kokonaan Liisa 
Grönmarkin ja puheenjohtaja Ritva Mannisen 
harteille, joten työntekijän saaminen on ollut 
kuin lottovoitto.  

– Osastomme vapaaehtoiset ovat varsin iäk-
käitä, joten he eivät korona-aikana oikein ole 
voineet olla toiminnassa mukana. Olihan han-
kehakemuksessa oma työnsä ja paljon miet-
timistä, mutta ely-keskukselta saimme siihen 
hyvin apua, Grönmark muistelee helpottunee-
na.

Hanketta haettaessa painotettiin yhteistyön li-
säämistä ja tiivistämistä kunnan, seurakunnan 
ja paikallisten yritysten kanssa. Konnevedellä 
Punaisen Ristin ystävätoiminta tavoittaa keski-
määrin 60 henkilöä vuodessa.

– Pienellä paikkakunnalla yhteistyö on tärke-
ää kaikissa asioissa ja ystävätoimintaakin on jo 
pitkään tehty tiivissää yhteistyössä seurakun-
nan kanssa, Grönmark kertoo.

Ihmisten kohtaaminen  
ja kuuntelu on olennaista

– Minun työni on läsnäoloa ja seurustelua. Kat-
sellaan yhdessä esimerkiksi valokuvia, luetaan 
vaikkapa vitsikirjaa ja runoja, ulkoillaan ja pela-
taan esimerkiksi lautapelejä. Rummikub on hy-
vä peli, Räty kuvailee hymyillen.

Korona on tuonut omat haasteensa ystävätoi-
mintaan kaikkialla, ja myös Konnevedellä esi-
merkiksi palvelukotikäyntejä on rajoitettu. Räty 
on käynyt asiakkaiden kotona, toki noudattaen 
tarkasti maski- ja hygieniasuosituksia.

– Olen henkisenä tukena, mutta myös käytän-
nön apuna ja voin lähteä mukaan esimerkiksi 
kauppareissulle.  Yritän myös kannustaa asiak-
kaita ulkoilemaan, koska liikkuminen on tärke-
ää toimintakyvyn kannalta ja se myös virkistää 
mieltä, Räty kertoo. 

Räty on mennyt mukaan myös esimerkiksi sai-
raalakäynneille.

– Asiakkaiden kohtaamisissa voi tulla esille hen-
kilökohtaisia, vaikeitakin asioita, jolloin voin läs-
näolollani olla heidän tukenaan. Minua tietenkin 
sitoo vaitiolovelvollisuus kaikissa asioissa. ”Iha-
naa, kun olet siinä turvana”, oli eräänkin henki-
lön kommentti, Räty kertoo.

Ystävätoiminnan lisäksi Konneveden osasto 
osallistuu aktiivisesti keräyksiin, ja muun mu-
assa Nälkäpäivän perinteinen hernekeittopata 
porisi myös tänä vuonna. Paikkakunnalla toimii 
myös omaishoitajien ryhmä ja osaston vapaa-
ehtoiset ovat lisäksi mukana Voxis-kirppiksen 
toiminnassa. Kirppiksellä on yleensä järjestet-
ty esimerkiksi helmikuussa ystävänpäivän kah-
vitus.

Teksti ja kuva: Erja Salmela

Konneveden aktiivinen naiskolmikko Mirja Räty (vas.), 
Ritva Manninen ja Liisa Grönmark rohkaisevat muitakin 
Punaisen Ristin osastoja miettimään hankerahoituksen 
hakemista toiminnan turvaamiseksi. – Koronakin jos-
kus helpottaa, naiset muistuttavat.
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Osallisuus kuuluu kaikille

Vaasassa, kuten joka puolella Suo-
messa, on tuhansia asukkaita, joi-
den elämäntilanne on erittäin haas-
tava. Työkuntoa ja Elinvoimaa 
Osallisuudesta –hanke pureutuu 
vaasalaisten työikäisten, työelämän 
ulkopuolella olevien asukkaiden elä-
mäntilanteisiin. 

Työkuntoa ja Elinvoimaa Osallisuudesta 
(TEO) -hanke toteutetaan yhteistyössä Vaa-
san kaupungin, SPR-Kirppiksen ja EduVami-
an kanssa. Suunnittelemme ja toteutamme 
yhdessä erilaisia mielekkäitä toimintoja, ku-
ten kurssit ja koulutukset sekä liikunnallisia, 
elämänhallinnan ja digitaitojen ryhmiä.

SPR-Kirppiksellä voi osallistuja halutessaan 
tutustua työympäristöön 1–5 päivää. EduVa-
mia taas järjestää eritasoisia digiosaamisen 
ryhmiä.

Toiminnoilla tähtäämme oman elämänhallin-
nan parantamiseen, sosiaalisen elämän ri-
kastuttamiseen ja osallisuuden lisäämiseen. 
Tämä auttaa osaltaan yhteenkuuluvuutta ja 
osallisuuta Vaasassa sekä edistää kaupun-
kimme hyvinvointia.

Osallisuuden olohuone

Toimimme Vaasan keskustassa, osoittees-
sa Kauppapuistikko 4 II krs. Samassa ra-
kennuksessa toimii myös Vaasan kaupungin 
ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta 
Noste – Flyt.

Olkkarimme on auki ti-to klo 10–14 välisenä 
aikana. Silloin sinne voi tulla piipahtamaan 
kahville, rupattelemaan tai lukemaan päivän 
lehden. Muina aikoina voimme tavata etukä-
teen sopimalla.

Palveluita joustavasti kaikille

Kehitämme palvelumuotoilun avulla kaikki-
en palveluja tuottavien tahojen kanssa pal-
veluohjausmallin, jossa yhdessä toimimalla 
voimme kustannustehokkaasti ja joustavas-

ti tarjota tarpeiden mukaisia palveluja oikea-
aikaisesti niitä tarvitseville. Kaikki toiminta 
on vapaaehtoista ja maksutonta.

Teemme tiivistä yhteistyötä muiden hank-
keiden kanssa. Näitä ovat muun muassa 
Kiinteistötoimen Ristinummen alueen ke-
hittämisohjelma ja Vaasan Yliopiston Lä-
hiö-Inno tutkimus, joka keskittyy Vaasan 
Vöyrinkaupungin ja Ristinummen alueiden 
asukkaiden osallisuuden tutkimukseen.

Kysy rohkeasti lisätieoja ja tule tutustumaan 
toimintaamme:

teo-hanke@vaasa.fi 

Elli-Maija Masanen, p. 040 549 7210

Teija Masanen, p. 040 660 7969

Nina Waxlax, p. 040 162 8262

Löydät meidät myös Facebookista, Instagra-
mista ja Twitteristä.

Teksti: Nina Waxlax
Kuva: Mayya Ratsuk

Vaasan SPR-Kirppiksellä toimivat Hanna Ranta (edes-
sä vas.), Elli-Maija Masanen, Heidi Lähteenmäki, sekä 
Nina Waxlax (takana vas.), Teija Masanen ja Maarit 
Rintamäki.
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Mikä on Työkuntoa ja Elinvoimaa Osallisuudesta -hanke?
• Euroopan Unionin rahoittama kolmevuotinen hanke (1.5.2020 – 30.4.2023).
• Kuuluu Suomen rakennerahasto-ohjelmaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020
• Budjetti Eur 696.000,-
• Kolme hanketyöntekijää
• Vaasan kaupungin työllistämispalveluiden hallinnoima
• Toteuttajat: Vaasan kaupunki, SPR – Kirppis, EduVamia

SPR-Kirppiksellä  
tutustumista  
työympäristöön
SPR-Kirppiksen tavoitteena on järjestää 
matalan kynnyksen toimintoja työelämän 
ulkopuolella oleville, joten tarjoamme osa-
toteuttajana TEO-hankkeessa tutustumista 
Vaasan SPR-Kirppiksen toimintaan.

Useilla työikäisillä ja työelämän ulkopuolella 
olevilla henkilöillä on korkea kynnys hakeu-
tua erilaisiin työtoimintoihin tai työhön. Mei-
dän toiminnoillamme pyritään madaltamaan 
hakeutumista kuntouttavaan työtoimintaan, 
työkokeiluun, palkkatukityöhön tai vapaaeh-
toistyöhön.

Lisäarvoa tutustumiseen tuo vertaistuki 
muilta kirppiksen työntekijöitä, joilla on ta-
kana pitkäaikaistyöttömyyttä ja hyvinkin 
haastavia elämäntilanteita. Osallistuja saa 
realistista tietoa ja vertaistukea selviytymi-
sestä, sekä miten työntekijät ovat saaneet 
oman elämänhallintansa kuntoon. Tavoittee-
namme on, että osallistujat saavat mielek-
kään kuvan työn tekemisestä, joka innostaa 
ja motivoi heitä tekemään jatkosuunnitel-
mia. Oman yksilöllisen toimintakyvyn ja ha-
lukkuuden mukaan on mahdollista kokeilla 
ja osallistua työtehtäviin, huomioiden kui-
tenkin mahdolliset rajoitteet. Tutustuminen 
työympäristöön ja vertaistuen turvin on koh-
deryhmällä mahdollista päästä työelämään 
uudelleen kiinni. 

maarit.rintamaki@redcross.fi 040 738 6884

hanna.ranta@redcross.fi 040 661 4904

Löydät meidät myös Facebookista ja Instag-
ramista

Teksti: Maarit Rintamäki ja Hanna Ranta

Digiosaaminen  
kansalaistaidoksi 
Yhtenä TEO-hankkeen tavoitteista on di-
giosaamisen lisääminen. Tämän päivän arki 
on digiarkea. Digivälineet ovat niin olennai-
nen osa elämäämme, että aina emme edes 
huomaa niitä. Saatamme huomata digiväli-
neet ja digitaalisuuden vasta sitten, kun jo-
kin laite tai ohjelma ei toimi tai emme osaa 
niitä käyttää. Niinä hetkinä tarvitsemme 
apua.

Meitä neuvotaan: oletko päivittänyt, toimii-
ko netti, asenna uudestaan, klikkaa sitä, 
tuplaklikkaa tuota. Ja usein mitä kauem-
mas menemme konkreetista, sitä hankalam-
paa on toimia. Digitaidot-kurssia toteuttaa 
EduVamia ja tavoitteenamme on järjestää 
sellainen kurssi, josta osallistujat saisivat 
varmuutta omaan digiosaamiseensa ja pys-
tyisivät kehittämään digiosaamista itselleen 
tarpeelliseen suuntaan.

Haluamme näyttää, miten toimia digitaalisis-
sa ympäristöissä ja auttaa osallistujia ratkai-
semaan ongelmatilanteita. Harjoittelemme 
tietokoneen käytön alkeita, asiakirjojen kir-
joittamista ja tallentamista, sähköpostia 
sekä sähköistä asiointia Kelassa, TE-toimis-
tossa, verkkopankissa ja Kanta.fi:ssä. Tutus-
tumme myös paikkoihin, joissa Vaasassa on 
mahdollista käyttää tietokoneita, jotta osal-
listujat saavat omaan arkeensa lisää mah-
dollisuuksia.

Otamme osallistujilta vastaan ideoita ja toi-
veita ja yritämme saada digiosaamista lisät-
tyä jokaiselle osallistujalle. Digitaidot-kurssi 
antaa eväitä digiarjessa selviämiseen.

Teksti: Heidi Lähteenmäki, EduVamia
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Punaisen Ristin Vaasan suomalainen 
osasto avasi kirpputorin ja moni-
toimikeskuksen 2.3.1998 Varasto-
katu 5:ssä. Vaasan SPR-Monitori 
oli toinen koko Suomessa. Vuon-
na 2009 SPR-Monitori vaihtui SPR-
Kirppis-kyltin alle.

Vaasan suomalainen osasto täyttää tänä 
vuonna 70 vuotta.

– Juhlavuoden kunniaksi osastolla on työn 
alla historiikki, joka julkaistaan viimeis-
tään loppuvuodesta, kertoo piirin varapu-
heenjohtaja Hannu Kuokkanen, joka toimi 
vuosina 1997–2018 Vaasan osaston pu-
heenjohtajana.

Kahden vuoden ajan historiikkiin valtavan 
määrän aineistoa läpikäynyt historioitsija 
Marja-Riitta Ylikangas-Annola kirjoittaa 

Vaasan kirpputoritoiminnasta näin: ”Mah-
dollisuuksia avun antamiseen löytyi. Ensim-
mäinen vaihtoehto oli lahjoittaa vaatteita 
ja muuta myytäväksi kelpaavaa tavaraa. 
Niitä joko myytiin kirpputorilla tai välitet-
tiin edelleen kotimaisiin tai kansainvälisiin 
avustuskohteisiin. Kirpputorin tuotto käytet-
tiin suoraan Punaisen Ristin auttamistyöhön 
Pohjanmaalla.

Toinen vaihtoehto oli tulla vapaaehtoiseksi 
työntekijäksi. Töitä löytyi niin järjestely-, la-
jittelu- kuin pakkaus- ja myyntityössäkin.

Kolmas mahdollisuus oli lahjoittaa Monitori-
kirpputorilla rahaa suoraan SPR:n katastro-
firahastoon sekä liittyä SPR:n jäseneksi ja 
saada Punaisen Ristin toiminnasta ajankoh-
taista tietoa.

Talous oli tarkkaan suunniteltu. SPR-Moni-
torin käyttökustannukset katettiin vuokraa-

Historiikkia on työstetty Vaasassa pitkään. Kuvassa työryhmän jäsen hovioikeuden emeritus presidentti Erkki Rin-
tala ja historiikin kirjoittaja Marja-Riitta Ylikangas-Annola. Kuva: Hannu Kuokkanen.

Vaasan osasto avasi kirpputorin  
vuonna 1998
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malla kirpputorilla myyntipaikkoja. Aluksi 
myyntipaikkoja oli 50. Vuokraus viikok-
si maksoi 125 mk. Alennusta vuokrasta sai, 
mikäli on SPR:n jäsen. Myynti hoidettiin asi-
akkaan puolesta ja myyntituotto tilitet-
tiin asiakkaalle.”

Idea Ruotsista ja  malli Jyväskylästä
Historiikissa kerrotaan, että Monitorin syn-
tysanat Vaasan osaston hallituksen koko-
uksessa elokuussa 1997 lausunut Pertti 
Paasiviita oli nähnyt Ruotsissa hyvin toimi-
van Punaisen Ristin kirpputorin ja esitti mie-
tittäväksi Vaasan suomalaisen osaston oman 
kirpputorin perustamista. Hän oli saanut ko-
kemusta kirpputorin toiminnasta jo 1990-lu-
vun alussa työskennellessään hetken Vaasan 
Pelastusarmeijan kirpputorilla. Samoihin ai-
koihin idea oli syttynyt myös Riitta Kai-
volalle Jyväskylässä, jonne ensimmäinen 
SPR-Monitori perustettiinkin vuonna 1997.

Vaasassa uuden toiminnan ideariiheen liittyi-
vät Olavi Wetterstrand, Hannu Kuokka-
nen ja Pertti Ijäs. Historiikissa kerrotaan: 
”Työryhmän raportin esitteli osaston halli-
tuksessa Pertti Paasiviita osaston hallituk-
sen kokouksessa helmikuussa 1998. Siinä 
vaiheessa myös koko Suomen Punaisen Ris-
tin keskustoimisto oli kehitellyt suuremman 
vision kirpputorin ketjusta. Tavoitteeksi tu-
li, että Monitori-kirpputoriketju laajenisi jo-
ka puolelle Suomea. Jotta toiminta saataisiin 
kunnolla käyntiin, tarvittiin ennen kaikkea 
hyvä vetäjä ja sen lisäksi tarpeellinen määrä 
varoja toiminnan mainostamiseen ja tilojen 
rakentamiseen.”

Ylikangas-Annola kirjoittaa myös: ”Monito-
ri-kirpputorin avaamisen mahdollistamiseksi 
perustettiin työryhmä, johon kuuluivat Pert-
ti Paasiviita, Pertti Ijäs ja Raili Korpi. Heidät 
lähetettiin vielä tammikuussa kaksi kuukaut-
ta ennen suunniteltua Monitori-kirpputorin 
avaamispäivää tutustumaan maan ensim-
mäiseen Monitori-kirpputoriin Jyväskylään.

Tavoitteena ei ollut avata vain kirpputori, 
vaan tutustua siihen malliin, mikä oli toimin-
nassa jo Jyväskylässä. Kirpputorin yhteydes-
sä oli toimintakeskus, jossa sai tietoa SPR:n 
toiminnasta, pystyi samalla liittymään jäse-
neksi osastoon sekä ilmoittautumaan vapaa-
ehtoistyöhön. Työryhmä sai tehtäväkseen 
raportoida näkemästään ja huomiostaan 
seuraavassa hallituksen kokouksessa.”

Vuokratiloihin Varastokadulle rakennettiin 
vapaaehtoisvoimin myyntipöytiä ja muuta 
välttämätöntä. SPR-Monitorin ensimmäinen 
vetäjä Vaasassa oli Ulla Saari. 2000-lu-
vun puoliväliin mennessä Varastokadun tilat 
kävivät ahtaiksi. Uusi paikka löytyi Meije-
rikadulta, jossa oli tuhannen neliömetrin lo-
gistiikka-alue ja 1500 neliömetrin myymälä. 
Tämä toi lisää näkyvyyttäkin.

Kirppiksen työllistävä vaikutus oli suuri
Kirppis työllisti parhaimmillaan 67 henkilöä, 
joista suuri osa oli pitkäaikaistyöttömiä ja 
maahanmuuttajia.

– Työllistäminen oli samalla kotouttamista. 
Maahanmuuttajat saivat näin tutustua työ-
elämään Suomessa. Se oli tarpeellista työtä, 
jota nykyäänkin tarvitaan, Kuokkanen muis-
tuttaa.

– Moni saattoi olla kotiinsa eristäytyneenä 
ennen kuin pääsi työpaikalle. Työtehtäviin 
kuului lahjoitettujen tavaroiden lajittelemi-
nen ja säkkien purkaminen. Se toimi pon-
nahduslautana työelämään.

Hannu Kuokkanen on nähnyt kirppiksen eri vaiheet 
sekä Vaasan osaston pitkäaikaisena puheenjohtajana 
että viime vuosina piirin varapuheenjohtajana. Kuva: 
Hannu Kuokkasen albumi.
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Historiikissa kerrotaan toimintaideasta näin: 
”Monitorin toimintaidea oli vetävä. Se syn-
nytti matalan kynnyksen tutustua SPR:n toi-
mintaan ja liittyä mukaan vapaaehtoisten 
rinkiin. Jokaisella oli mahdollisuus lahjoit-
taa huonekaluja ja vaatteita ja halutessaan 
liittyä vapaaehtoisten joukkoon joko myyn-
tityöhön tai ompelu- ja nikkarointihom-
miin. Kaiken muun lisäksi myyntipöydän 
vuokraamisen hinnalla oli mahdollisuus itse 
laittaa myyntiin omia vaatteita ja muuta ta-
varaa ja saada siitä tuloja itselleen. Kaikki 
tahot voittivat. Ihmisten virta oli niin jatku-
va, että vuoden sisällä jouduttiin vuokraa-
maan lisää tilaa.

Kirpputori toimi vuodesta 1998 lähtien Vaa-
san suomalaisen osaston näyteikkunana 
ja uusien jäsenten vetonaulana. Tulevi-
en toimintavuosiensa aikana Monitori tuotti 
osastolle paitsi uusia jäseniä myös vapaaeh-
toisille mielekkään tehtäväkentän, jossa sai 
antaa aikaansa ja tarmoaan kirpputorin toi-
minnalle. Kirpputori tarjosi myös Vaasan am-
mattikorkeakoulun sosionomiharjoittelijoille 
hyvän harjoittelupaikan. Osaston puoles-
ta toiminnasta vastasi oma monitorityöryh-
mä, joka toimi ainakin alkuvuodet Tuula 
Kleimolan vetämänä. Jo ensimmäisenä toi-
mintavuonnaan Monitori-kirpputori tarjo-
si työpaikan yli 10:lle pitkäaikaistyöttömälle. 
Tämän lisäksi kirpputorin tuotto oli antanut 
tärkeää taloudellista tukea osaston toimin-
nalle. Tämä sama suunta näkyi jatkossakin 
koko toimintamuodon ajan.”

Yhteistyö piirin ja osaston kesken
Vaasan osasto teki vuonna 2009 sopimuksen 
SPR:n Länsi-Suomen piirin kanssa. Tuolloin 
SPR-Monitori muuttui SPR-Kirppikseksi. Yli-
kangas-Annola kirjoittaa historiikissa:

”Monitori-kirpputori toimi osaston vetonaula-
na yhteensä 10 vuotta sekä myös valtakun-
nallisen Punaisen Ristin sekä osaston omana 
tiedotuskanavana. Kun kirpputori vuonna 
2009 luovutettiin Länsi-Suomen piirille, oli 
sillä sekä positiivisia että negatiivisia vaiku-
tuksia itse osaston toimintaa ja jäsenmäärää 
ajatellen. Osastoon liittyvien jäsenten mää-
rät alkoivat laskea, samoin kävi vapaaeh-
toisten tekemän työn kohdalla. Piiri otti 
vastuulleen toiminnan osaavan pyörittämisen 
ja monipuolisen henkilöstötoiminnan. Osas-
ton ei tarvinnut enää huolehtia henkilöstön 

palkkauksesta ja monista siihen liittyvis-
tä kysymyksistä. Vuonna 2008 osaston jä-
senmäärä (1027 hlöä) oli laskenut vuoden 
kuluessa noin 200:lla henkilöllä. Joulukuus-
sa 2009 osastoon kuului yhteensä 811 hen-
kilöä. Toimintakertomuksessa todettiin, että 
syynä oli nimenomaan Monitori-kirpputorin 
siirtyminen Länsi-Suomen piirin hallintaan 
ja kirpputoripöytävuokraustoiminnan päät-
tyminen. Tämän seurauksena ei kirpputorilla 
enää tehty aktiivista jäsenhankintaa.  

Monitori siirtyi Länsi-Suomen piirin hal-
lintaan tammikuun 1. päivänä vuonna 
2009. Kirpputori toimi silloin Meijerikadulla. 
Piirin kirpputoriketjuun Vaasan kirpputori tu-
li järjestyksessä yhdeksänneksi kirpputoriksi. 
Piirin yhtenä tavoitteena oli tätä kautta saa-
da näkyvyyttä Vaasan alueella. Osaston ta-
voitteena oli tämän muutoksen kautta 
keskittyä paremmin osaston oman paikalli-
sen ohjelman toteuttamiseen.”

Kuokkanen kertoo, että kirpputorin luovutuk-
sesta ja sitä seuraavasta yhteistyöstä laadit-
tiin osaston ja piirin välillä sopimus.

– Vuonna 2020 päättyneen sopimuk-
sen mukaisesti osasto muun muassa tuki 
kirpputorin toimintaa avustamalla tavaran-
hankinnassa ja markkinoinnissa. Yhteis-
työ kirppiksen ja osaston välillä on jatkunut 
sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Esi-
merkiksi jäsenhankintaan liittyen etsitään 
parasta-aikaa uusia yhteistyötapoja.

Teksti: Outi Rantala, Marja-Riitta 
 Ylikangas-Annola

Vaasan SPR-Monitorin taival alkoi Varastokadun vuok-
ratiloista. Kuvamuisto löytyi SPR:n Länsi-Suomen piirin 
aikoinaan ilmestyneestä joululehdestä.
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Tietomurron uhrit tarvitsevat  
konkreettisia ohjeita
Tietomurtoihin liittyviä yhteydenottoja on 
tullut Rikosuhripäivystykseen aiemmin-
kin, mutta lokakuussa 2020 Terapiakeskus 
Vastaamon tietomurto aiheutti puhelujen 
vyöryn. Resurssia piti pystyä nopeasti kas-
vattamaan. 

– Valtakunnallisiin RIKU:n kanaviin tuli vii-
kon aikana kymmenkertainen määrä yhtey-
denottoja tavalliseen viikkoon verrattuna. 
Viisikymmentä vapaaehtoista oli mukana, 
myös useita meidän alueeltamme. Nyt on 
jo rauhallisempaa, sillä asia on poliisin tut-
kinnassa. Kun tutkinta aikanaan valmistuu, 
Rikosuhripäivystys voi avustaa uhria oikeu-
denkäynnissä, kertoo toiminnanohjaaja Mir-
ja Kallio Seinäjoen toimipisteestä.

20. lokakuuta uutisoitiin Vastaamon tieto-
murrosta. RIKU julkaisi seuraavana päivä-
nä tiedotteen nettisivuillaan ja 23. lokakuuta 
alkoivat Vastaamoon liittyvät yhteydenotot 
päivystyspuhelimeen ja chatiin. Normaalisti 
arkisin toimiva päivystys laajennettiin palve-
lemaan sunnuntainakin.

– Kävijöitä oli riku.fi-sivustolla noin 16 000 
päivässä, kun normaalisti päivittäinen kä-
vijämäärä on alle 2000. Ihmiset olivat 
paniikissa. Neuvoimme ensin tekemään ri-

kosilmoituksen ja sen jälkeen selvitimme, 
mihin kaikkiin paikkoihin heidän on otettava 
yhteyttä.

Kallion mukaan kysymykset vaikeutuivat ko-
ko ajan, kun tilanteen laajuus alkoi hahmot-
tua ihmisille.

– Onneksi omasta väestämme löytyi tieto-
murtoihin perehtynyt asiantuntija, joka oli 
yhteydessä muun muassa keskusrikospolii-
siin, luottotietoyhtiöihin, virastoihin, Suomen 
Yrittäjiin ja Kuluttajaliittoon.

Jotkut asiantuntijat tarjosivat apuaan oma-
aloitteisesti.

– Esimerkiksi eräs vapaaehtoinen juristi ot-
ti yhteyttä ja kertoi, että voi tehdä sen, mitä 
pystyy. Myös KyberVPK ilmoittautui apuun.

Pitkäaikaisia vaikutuksia uhrin koko 
elämään
Tietomurron uhriksi joutuneita huolestuttivat 
yksityiselämään kuuluvan tiedon leviämisen 
ohella rikoksen taloudelliset vaikutukset. Ri-
kosuhripäivystys listasi, mihin uhrin pitää ol-
la yhteydessä.

– Rekisteritietojen tarkastuspyyntö piti lä-
hettää Vastaamolle. Klarnat ja muut las-
kutuspalvelut piti käydä läpi ja kieltää niitä 
hyväksymästä ostoja uhrin nimissä. Sähkö-
postitietoja oli vuodettujen tietojen listalla, 
joten salasanat oli vaihdettava. Patentti- ja 
rekisterihallitukseen piti ilmoittaa, että hen-
kilöä ei voida merkitä mihinkään yritykseen 
yhteyshenkilöksi. Postille ja Digi- ja väestö-
tietovirastoon on tehtävä muuttosuojaus, et-
tei hänen osoitettaan voida siirtää muualle. 

Lisäksi uhrin piti tehdä omaehtoinen luotto-
kielto, josta annettiin todistus.

– Omaehtoisen luottokiellon ei pitäisi vaikut-
taa esimerkiksi lainan saantiin tai yrittäjän 
toimintaan. Kovasti ihmiset kyselivät näistä. 
Kuunteleminen ja konkreettinen tiedon anta-
minen olivat varmasti paras apu, mitä RIKU 
tässä vaiheessa pystyi antamaan.Toiminnanohjaaja Mirja Kallio kertoo, miten Rikosuh-

ripäivystys selvisi lokakuussa Vastaamon tietomurron 
jälkeen syntyneestä ruuhkasta. Kuva: Jenna Kallio.



28

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

RIKU/ EEC-YKSIKÖT ÄÄNEKOSKELLE JA KURIKKAAN

Tärkeää oppia vastaisen varalle
Kallio aloitti Punaisen Ristin palvelukses-
sa huhtikuussa 2020. Hän on pappina koh-
dannut vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä 
ennenkin, mutta nettirikollisuuteen hän ei 
aiemmin ollut törmännyt. Rikosuhripäivys-
tykselle Vastaamon tietomurto oli laajuudes-
saan ensimmäinen.

– Tämäntyyppisiä rikoksia oli tullut RIKU:ssa 
ennenkin vastaan, mutta tämä oli erikoista-
paus. 

Korona-aikana Rikosuhripäivystys on jär-
jestänyt vapaaehtoisille webinaareja, joissa 
aiheena on ollut myös nettirikollisuus. Vas-
taamo-ruuhkan jälkeen RIKU:n vapaaehtoi-
sille ja työntekijöille järjestettiin jaksamiseen 

liittyvä webinaari. Päivystysjärjestelmää ke-
hitetään kokemuksen pohjalta.

– Huijaukset, tietojen kalastelu ja identi-
teettivarkaudet lisääntyvät. Meillä on nyt 
kokemusta myös käytännössä siitä, miten 
järjestelmämme toimii. RIKU:lla oli onneksi 
olemassa jo tietokonepohjainen järjestelmä, 
jonka kautta tavoitettiin nopeasti vapaaeh-
toisia ja avattiin uusia linjoja. Tämän myötä 
olemme ottaneet käyttöön väliaikaisen val-
miusjärjestelmän, jonka on tarkoitus toimia 
tehokkaasti silloin, kun samaan aikaan tulee 
iso määrä asiakkaita. Järjestelmää kehite-
tään jatkuvasti.

Teksti: Outi Rantala

Vapaaehtoiset tukemassa maakunnallista suuronnettomuusvalmiutta

EEC (Emergency Evacuation Center)  
-yksiköt Keski-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle
Suomen Punaisen Ristin Kalkun logistiik-
kakeskus on varustanut alueellemme kaksi 
evakuointiyksikköä (peräkärry, teltat ja va-
rusteet). Yksiköt on sijoitettu viranomais-
vasteeseen, mutta ovat tietyin edellytyksin 
myös järjestöverkoston vapaaehtoisten 
omissa harjoituksissa käytettävissä. Kes-
ki-Suomen EEC-yksikkö sijoitetiin syksyllä 
Äänekoskelle yhteistyössä Keski-Suomen pe-
lastuslaitoksen kanssa. Etelä-Pohjanmaalla 
EEC-yksikölle sijoituspaikka löytyi Kurikasta 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin avus-
tuksella. 

EEC-yksiköiden yhtenä tarkoituksena on li-
sätä yhteistoimintaa viranomaisten ja va-
paaehtoisten välillä, niin harjoituksissa kuin 
todellisissa auttamistilanteissa. Jatkossa on-

kin tarkoituksena miettiä harjoitustapah-
tumia ja koulutuksia, jossa EEC-yksikön 
ympärille rakennetaan laajapohjaista ja poik-
kihallinnollista yhteistä tekemistä alueellisen 
valmiuden parantamiseksi.

EEC-yksiköiden käyttöönottokoulutuksissa oli 
mukana sekä viranomaisia, että vapaaehtoi-
sia. Koulutuksessa olleista vapaaehtoisista 
on muodostettu Vapepan Ohto-järjestelmään 
omat alueelliset hälytysryhmät, joiden jäse-
niä viranomaiset kyselevät apuun kun yksik-
köä tarvitaan todellisissa auttamistilanteissa.

EEC-yksiköiden käyttöön liittyvistä asioista 
voi tiedustella lisää valmiuspäälliköltä.

Teksti ja kuvat: Aki Valonen
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VERENLUOVUTUS

A nja Saksola esittelee tyytyväisenä 
käsivarttaan, jossa komeilee valkoinen 
side punaisine hengenpelastaja-tar-

roineen. Saksola luovutti verta nyt 23. ker-
ran ja tällä kerralla hän pääsi testaamaan 
Jyväskylän veripalvelutoimiston uusia hieno-
ja tiloja Puistokadulla Kolmikulman liikekes-
kuksessa. 

Verta voi luovuttaa tällä hetkellä ainoastaan 
ajanvarauksella. Verenluovuttaja ohjataan 
ensimmäiseksi ilmoittautumistiskille, jossa 
varmistetaan henkilöllisyys.

– Korona-aikana muuten käytämme toki ko-
ko ajan maskeja, mutta kun luovuttajan 
henkilöllisyys pitää varmistaa, niin silloin hä-
nellä ei voi olla maskia, kuvailee tilannetta 
sairaanhoitaja Raili Maukonen.

Ilmoittautumisen jälkeen verenluovuttaja 
haastatellaan ja samalla mitataan muun mu-
assa hemoglobiini. Haastattelut tapahtuvat 
aina ehdottoman luottamuksellisesti. Luovu-
tettu veri tutkitaan muun muassa virusten 
varalta ja onkin tärkeää, että luovuttaja vas-
taa terveydentilaansa koskeviin kysymyksiin 
rehellisesti.

On helppoa ollaOn helppoa olla
hengenpelastajahengenpelastaja

Anja Saksolalla (vas.) ja sairaanhoitaja Raili Maukosella riitti puhuttavaa.

Sairaanhoitajat Nelli Tuure (vas.) ja Hanna Heikkilä ot-
tavat ilmoittautumisia vastaan.
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Jyväskylän veripalvelun uusissa tiloissa voi kahvitella rauhassa voileipäbuffetin äärellä. Luovuttajat saavat lisäksi 
tunnin ilmaisen pysäköinnin Kolmikulman parkkihallissa.

– Naisella hemoglobiinin pitää olla vähin-
tään 125, jotta verta voi luovuttaa. Miesten 
hemoglobiinin alaraja verenluovutukselle on 
puolestaan 135, Maukonen kertoo.

Jyväskylän Veripalvelun tiloissa on seitsemän 
paikkaa varsinaiselle luovutukselle. Yksi pai-
koista on omassa huoneessaan, jos luovut-
taja ei jostakin syystä halua olla yhteisissä 
tiloissa.

– Täällä on kyllä aina hyvä olla, Saksola to-
teaa hymyillen ja jättäytyy Maukosen koke-
neisiin ja osaaviin käsiin.

Auttamisesta tulee hyvä mieli
Korona-aika on vaikuttanut luonnollises-
ti myös Veripalvelun toimintaan. Vallitsevia 
hygienia- ja turvallisuusohjeita noudatetaan 
tarkasti eikä ulkopuolisia toistaiseksi pääste-
tä tiloihin.

– Meillehän normaalisti ovat esimerkiksi lap-
setkin vanhempiensa mukana tervetulleita, 
ja mielestämme on hyvä, että toimintaam-
me pääsee tutustumaan. Korona-aika onkin 
muuttanut toimintatapaamme, Jyväskylän 
veripalvelutoimiston esimies Liisa Romo sa-
noo.

Miehet voivat luovuttaa verta 61 vuorokau-
den välein ja naiset 91 vuorokauden välein.

– Nykyään alle 25-vuotiaita naisia ohjeiste-
taan luovuttamaan vain kerran vuodessa, 
vaikka he ovatkin yleensä niitä innokkaim-
pia. Nuorten naisten hemoglobiinit ovat 
jostakin syystä aika alhaisia, joten luovutta-
minen ei yleisesti onnistu, Maukonen pohtii. 

Veripalvelun yksikköjen tavoitteet on suhteu-
tettu ao. paikkakuntien väkilukuun. Liikku-
vien luovutustilaisuuksissa verenluovutuksia 
voi toteutua jopa 100.

Verenluovutukseen liittyvät ajantasaiset epidemian 
 varotoimet ovat luettavissa Veripalvelun nettisivuilta:

www.veripalvelu.fi/verenluovutus/sinua-tarvitaan/ 
koronaepidemia-ja-verenluovutus

https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/sinua-tarvitaan/koronaepidemia-ja-verenluovutus
https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/sinua-tarvitaan/koronaepidemia-ja-verenluovutus
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Tietoa veriryhmistä, ABO-järjestelmä
Veriryhmät ovat veren punasolujen ominaisuuksiin ja plasman vasta-aineisiin perustuvia ve-
rityyppien ryhmittelyjä. Verta voi luovuttaa, vaikka ei vielä tietäisikään veriryhmäänsä. Ve-
ripalvelu määrittää luovuttajan veriryhmän, kun tämä luovuttaa verta ensimmäisen kerran. 
Veriryhmänsä saa tietää pari viikkoa ensiluovutuksen jälkeen tiedustelemalla sitä Veripalve-
lusta.

Jokaisen veri kuuluu yhteen neljästä ABO-veriryhmästä: siis veriryhmään A, B, O tai AB. Li-
säksi jokainen näistä neljästä veriryhmästä jaetaan reesustekijän (Rh D -tekijän) mukaan 
vielä Rh D -positiiviseen ja Rh D -negatiiviseen.

Perusveriryhmiä on yhteensä kahdeksan: A+, A-, O-, O+, AB+, AB-, B- ja B+. Suomalais-
ten yleisimmät veriryhmät ovat A+ ja O+. Vähiten suomalaisia kuuluu ryhmään AB-. Hätä-
veri O- sopii kaikille.

ABO-järjestelmä on tärkein ja tunnetuin tapa määritellä henkilön veriryhmä.

Lähde: www.veripalvelu.fi/verenluovutus/veren-matka/veriryhmat

– Meillä Jyväskylässä verenluovutuksia to-
teutuu keskimäärin 33-38 kertaa päivässä 
ja 180 kertaa viikossa. Joskus luovuttajia on 
käynyt jopa 58 päivässä, Maukonen lisää.

Veripalvelusta otetaan myös suoraan yhteyt-
tä vakituisiin luovuttajiin, jos jotain tiettyä 
veriryhmää tarvitaan. Yhteydenotot sähkö-
postitse ja tekstiviestein hoidetaan keskite-
tysti Helsingistä.

– Paikallisesti voidaan myös soittaa suoraan 
luovuttajille, jos tarvitaan jotakin tiettyä ve-
riryhmää. Ihmiset ovat yleensä tyytyväisiä 
ja kiittävät, kun muistutetaan asiasta, kertoo 
sairaanhoitaja Jenna Järvinen hymyillen.

Anja Saksola on hetken huilaamisen jälkeen 
valmis siirtymään kahvion puolelle, josta saa 
juotavaa ja pientä purtavaa.

– Kyllä kannustan muitakin luovuttamaan 
verta, jos vain oman terveydentilan puolesta 
pystyy. Tästä saa itselleen hyvän mielen ja 
auttaa samalla muita, Saksola rohkaisee.

Teksti ja kuvat: Erja Salmela

Anja Saksola rohkaisee ja kannustaa verenluovutuk-
seen. ”Tästä saa hyvän mielen ja voi auttaa helposti”

http://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/veren-matka/veriryhmat
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Vapaaehtoiset rokotuspaikan organisoimisen tukena

Kurikassa toteutettiin marraskuussa kan-
ta-Kurikan alueen asukkaiden influenssa-
rokotukset, jossa SPR Länsi-Suomen piiri 
ja Vapepa olivat mukana alueen peruspal-
veluista vastaavan liikelaitoskuntayhtymän 
pyynnöstä. Suomen Punaisen Ristin Länsi-
Suomen piiri on sopinut järjestöverkoston 
ja Kurikan kaupungin välisestä varautumi-
sen ja valmiuden yhteistyöstä ja kehittämi-
sestä. SPR Länsi-Suomen piiri osaltaan näki 
tukipyynnön mahdollisuutena harjoitella ja 
kehittää toimintamalleja mahdollisten koro-
narokotusten tukitehtäville.

Ohto-järjestelmän kautta vapaaehtoisia il-
moittautui 26:een työvuoroon, muita kana-
via pitkin vielä kymmeneen lisää, ja siten 
kaikki 36 työvuoroa viikon ajalle saatiin mie-
hitettyä. Jokaisessa 2,5 tunnin vuorossa 
työskenteli kaksi vapaaehtoista. 

Paikallinen vapaaehtoisjohtaja Aino Haavisto 
otti operaation vapaaehtoisten johtovastuun 
ja toimi yhteyshenkilönä vapaaehtoisten ja 
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän suun-
taan.

Turvallisuuskäytännöt opastettiin sisääntulon 
ovissa ja vapaaehtoisten toimesta. Odotus-
tilassa istuinpaikat oli merkitty turvaetäisyy-
det huomioiden. Vapaaehtoiset muistuttivat 
käsien desinfioimisesta sekä huolehtivat että 
jokainen asiakas käytti suojamaskia sisäti-
loissa. Odotustilan eteisessä oli wc-tilat asi-
akkaille sekä itse odotustilassa järjestöjen 
esittelymateriaaleja. 

Työturvallisuuden ja tauottamisen vuoksi va-
paaehtoiset toimivat pareittain vapaaehtois-
toiminnan normaalikäytänteiden mukaisesti. 
Käytännössä asiakkaiden ohjaus sujui jouhe-
vasti ja asiakkaat pääsivät nopeasti suoraan 
rokotettavaksi. Odotusajat olivat korkeintaan 

minuuttien luokkaa. Kokonaisuutena ajanva-
rauskäytäntö on huomattavasti toimivampi 
malli kuin erillinen rokotuspäivä ilman ajan-
varausta. Erityisesti koronarokotuksissa näin 
voidaan ratkaisevasti vähentää asiakaskeski-
ttymiä ja tartuntariskiä.

Johtopäätelmänä harjoituksesta voidaan to-
deta, että rokottajien ja vapaaehtoisten re-
surssoinnin ja jaksamisen näkökulmasta nyt 
testattu malli on toimiva ja tehokas ja asi-
akasystävällinen. Tällä asiakastiheydellä 
voidaan vähentää tartuntariskejä sekä pys-
tytään hallitsemaan asiakkaiden liikkumista 
sekä ulkona, että sisätiloissa. Vapaaehtoisten 
osuutta operaatiossa kiiteltiin monelta tahol-
ta. Asiakkaat kokivat vapaaehtoisten toimin-
nan ja järjestelyt miellyttäviksi, johdetuiksi 
ja selkeiksi, ja rokottajat saivat keskittyä 
omaan tehtäväänsä.

Teksti ja kuvat: Aki Valonen

Vapaaehtoisia oli Kurikassa influenssarokotuspaikalla 
kaikkiaan 36 työvuorossa.
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Ensiapukoulutus on löytänyt uusia toimintatapoja

Vuosi 2020 oli uudistusten ja mul-
listusten aikaa myös Punainen Ris-
ti Ensiavulla ja ensiapukoulutuksen 
saralla. 

Vuoden alusta Punaisen Ristin ohjelmien mu-
kaiset ensiapukoulutukset muuttuivat serti-
fioiduiksi. Koronatartuntojen ilmaantuvuus 
keväällä aiheutti sen, että Punainen Risti En-
siapu joutui perumaan kaikki lähiopetuksen 
järjestettävä ensiapukoulutukset 16.3. alka-
en. 

Nopeasti lähdettiin pohtimaan uusia tapo-
ja ja mahdollisuuksia suorittaa ensiapukou-
lutukset ja turvata sekä ensiapuvalmius että 
myös varainhankinta järjestölle. 

Webinaarit tulivat koulutusmuodoksi jo huh-
tikuun alussa, ja niitä on kehitetty eteen-
päin esimerkiksi opetusalustojen osalta 
pitkin kesää ja syksyä. Huolimatta siitä, et-
tä opetus tapahtuu verkon välityksellä, on 
koulutuksiin rakennettu harjoituksia, joita 
kurssilainen voi suorittaa itsekseen kotoa tai 
työpaikalta. Syksyn aikana webinaarit pyöri-
vät lähikoulutusten rinnalla. Tällä hetkellä on 

mahdollisuus suorittaa viralliset koulutukset 
webinaarina 30.6. asti. 

Webinaareilla voi ylläpitää taitoja myös 
poikkeusoloissa
Webinaarit ovat varmistaneet sen, että asi-
akkaat ovat voineet pitää yllä ensiaputaitoja 
myös poikkeusoloissa. Tällä hetkellä alueel-
lisen koronatilanteen vuoksi olemme taas 
muuttaneet lähikoulutuksia webinaareiksi.

– Aika nopeasti uudesta normaalista tulikin 
mahtava mahdollisuus. Kouluttaja on pääs-
syt kehittämään omia tietoteknisiä taitojaan 
ja Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelmien 
tuottaman webinaarimateriaalin valmistuttua 
on työ ollut entistä mielekkäämpää myös it-
selle. Webinaarit mahdollistavat ihan eri ta-
valla ihmisten saavutettavuuden paikasta 
riippumatta, ja se voisi olla yksi tärkeä pointti 
ensiaputaitojen kouluttamiseksi mahdollisim-
man laajalle, kuvailee ensiavun- ja terveys-
tiedon kouluttaja Maarit Kuja-Kanto.

– Hätäensiavun verkkokurssi on mahdollis-
tanut työntekijöiden koulutuksen myös näin 
poikkeusaikana. Ilman verkkokoulutusta oli-
simme joutuneet lykkäämään tärkeää kou-
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Omaishoitajien
tukitoiminta
Omaishoitajien tukitoiminnan vuoden 
2021 toiminta käynnistyy tammikuun ai-
kana. Paikallisosastojen vapaaehtoiset 
järjestävät omaishoitajille suunnattua toi-
mintaa, kuten vertaistukiryhmiä, ystä-
vätoimintaa omaishoitoperheille sekä 
koulutus- ja virkistystoimintaa. Tarkem-
mat tiedot ryhmistä, vastuuvapaaehtoi-
sista ja muista toiminnoista saat piirin 
omaishoitajien tukitoiminnan suunnitteli-
jalta sekä RedNet-sivuilta: rednet.punai-
nenristi.fi/node/15609

Omaishoitajien tukitoiminta tarvitsee uu-
sia vapaaehtoisia tukemaan omaishoito-
perheiden jaksamista. Jos sinä tai joku 
tuttavasi olette kiinnostuneita tulemaan 
mukaan toimintaan, ottakaa yhteyttä, niin 
keskustellaan ja mietitään miten voisim-
me tukea omaishoitoperheitä lähialueil-
lanne.

Sami Mustonen
Omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelija 
SPR Länsi-Suomen piiri
Ailakinkatu 5, 40100 JYVÄSKYLÄ
sami.mustonen@punainenristi.fi
p. 040 160 2245

lutusta hamaan tulevaisuuteen. Aiemmin 
olemme järjestäneet ensiapukoulutuksia 
vain suomeksi ja ruotsiksi, nyt verkkokurs-
sin myötä pystymme tarjoamaan koulutuk-
sen myös englanninkielisenä. Verkkokurssi 
on ollut todella tykätty, ja koulutuksen sisäl-
tö yllätti positiivisesti laajuudellaan. Tulem-
me varmasti jatkossakin hyödyntämään tätä 
koulutusmuotoa lähikoulutusten rinnalla, 
kertoo puolestaan Osuuskauppa KPO:n työ-
suojeluvaltuutettu Suvi Paananen. 

Kuten yhdistelmäkoulutuksissa, niin myös 
tämän kurssin voi suorittaa ajasta ja paikas-
ta riippumatta omaan tahtiin. Kokemukset 
yhdistelmäkursseista ovat olleet myönteisiä 
sekä kouluttajalle että kurssilaisille.

– Kouluttajalle on koulutusohjelma luonut 
valmiin kattavan kokonaisuuden harjoitus-
rastin ideoineen, toteutustapoineen ja tarvit-
tavine materiaaleineen. Tämä takaa laadun 
hätäensiavun ja ensiavun koulutuksissa. 
Verkkojaksosta kurssilaiset ovat erityises-
ti pitäneet siitä, että sen voi suorittaa oman 
aikataulun mukaan ilman mahdollisia mat-
kustuspäiviä. Lähipäivistä kurssilaiset ovat 
antaneet positiivista palautetta siitä, että se 
on sitten pelkkää käsien taitojen harjoitte-
lua, kertoo ensiavun- ja terveystiedon kou-
luttaja Risto Laitinen.

Myös työnantajat ovat olleet erityisen tyyty-
väisiä siihen, että verkkojakson voi suorittaa 
omien töiden ohessa ja kustannussäästöjä 
tulee matkustuspäivistä.

Teksti: Sari Reinikainen
Kuva: Punainen Risti Ensiapu 

Ensiapukurssien kuvaukset
Aikaisemmin vuoden alussa lanseerattiin SPR Ensiapukurssi EA 1, yhdistelmäkurssi ja 
SPR Hätäensiapukurssi 8t, yhdistelmäkurssi. Koulutukset muodostuvat verkkokoulu-
tus- sekä lähikoulutusosuudesta. Teoriapainotteisen verkkokoulutusosuuden (50%) kurs-
silainen voi suorittaa mobiililaitteella tai tietokoneella omaan tahtiinsa. Verkkokoulutuksen 
voi tehdä myös osissa, ja sen suorittamisen jälkeen on kaksi kuukautta aikaa suorittaa lähi-
osuus (50%), joka painottuu kädentaitojen harjoitteluun. Poikkeusolojen vuoksi suoritusai-
ka nostettiin kuuteen kuukauteen.

Syksyllä julkaistiin kokonaan verkossa suoritettava SPR Hätäensiapukurssi 4t verkko-
kurssi, joka toimii itsenäisenä kurssina, mutta ei kertaa SPR Ensiapukurssi EA1 ja SPR 
Ensiapukurssi EA2 kertaukseksi. Kurssin tarkoituksena on antaa valmiuksia ja rohkeutta toi-
mia onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteissa.  

Ensiavun yhdistelmäkoulutuksena voi suorittaa joko EA1®- tai 8h-hätäensiapukurssin.

http://rednet.punainenristi.fi/node/15609
http://rednet.punainenristi.fi/node/15609
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Hae mukaan Länsi-Suomen piirin nuoriso-
toimikuntaan kaudelle 2021–2022
Nuorisotoimikunnan lähtökohtana on Punai-
sen Ristin nuorten toiminnan kehittäminen ja 
toteuttaminen Länsi-Suomen piirin alueella. 
Nyt etsimme uusia jäseniä, ja rekry on nyt 
auki! 

Mitä toimikunta tekee ja kenelle se on 
tarkoitettu?
 Hahmottelemme vuoden alussa itse työ-
suunnitelman, ja keskeisiin meille osoitettui-
hin tehtäviin kuuluu esim. paikallisosastojen 
tukeminen, nuorten näkökulman esiin tuomi-
nen, sekä nuorille sopivan toiminnan kehittä-
minen ja järjestäminen Punaisessa Ristissä. 
Toteutamme toimintaa meille osoitetun bud-
jetin mukaan. Tärkeinä painopisteinä en-
si vuonna on painottaa paljon konkreettista 
tekemistä, ja jatkaa & kehittää muun mu-
assa virtuaalisia toimintamuotoja, kuten Dis-
cord-alustalla pyörineitä verkkomiittejämme. 
Toimintaa ohjaa piirin nuorisotoiminnan ke-
hittäjä.

Nuorisotoimikuntatoiminta on tarkoitet-
tu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita nuoriin 
liittyvän toiminnan kehittämisestä vapaa-
ehtoistoiminnan kentällä. Sinulla ei tarvitse 
olla aiempaa kokemusta tämänkaltaises-
ta tekemisestä tai edes Punaisesta Ristis-
tä, vaan voit hypätä mukaan ihan uutenakin 
– opettelemaan uutta ja kehittämään toi-
mintaa yhdessä. Toimikunta on sinua varten, 
jos Punaisen Ristin arvot kolahtavat, haluat 
rakentaa vapaaehtoistoimintaa heikoimmas-
sa asemassa olevien puolustamiseksi ja tie-
dät, että pienilläkin teoilla on suuri merkitys, 
kun kyse on vapaaehtoistoiminnasta. Sinulla 
voi olla erilaisia taitoja ja osaamista, ja niistä 
kuulisimmekin mielellämme.

Miksi mukaan? 
Saat uutta kokemusta, uusia näkökulmia 
järjestötoimintaan, pääset auttamaan au-
tat muita ja ehkä pääset järjestämään ul-
komaan opintomatkan (olemme tätä jo 
pohjustaneet, Pohjois-Norja here we come!) 
☺  Lisäksi merkintä näyttää todella kivalta 
CV:ssä! Kokouksia on kerran kuussa (pidäm-
me myös etäkokouksia), ja toimintaa järjes-

tämme omien suunnitelmiemme mukaisesti. 
Elämään mahtuu ruuhkaisten aikojen lisäk-
si myös niitä hetkiä, jolloin pystyy enemmän 
panostamaan.

Joko pääsee mukaan?  
Toimikunta rekrytoi nyt ja tammikuussa 
30.1.2021 on järjestäytymiskokous Seinä-
joella. Tarjoamme ruoat sekä majoituksen 
tarvitseville. Mukaan pääset jos olet kiinnos-
tunut ja vähintään 15-vuotias. 

Katso lisää: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9315

Varsinaiset hakemukset jätetään 21.1.2021 
mennessä tänne: 
www.lyyti.in/nuto2021_2022 

Nuorisotoimikuntaan ovat tervetulleita kaikki, jotka 
ovat kiinnostuneita nuoriin liittyvän toiminnan kehit-
tämisestä vapaaehtoistoiminnan kentällä. Kuva: Miisa 
Kaartinen/ Punainen Risti.

http://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9315
http://www.lyyti.in/nuto2021_2022
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Nuorten järjestökoulutus Seinäjoella

Marraskuun viimeisenä viikonloppuna pidet-
tiin nuorten järjestökoulutus, jonne osallistui 
kahdeksan innokasta nuorta piirin alueelta. 

Viikonlopun aikana tarjoutui mahdollisuus 
tutusta Punaiseen Ristiin paremmin järjes-
tönä, sekä nuorisotoimikuntatoiminnasta 
kiinnostuneille koulutus oli oiva hetki tutus-
tua nykyisiin toimikuntalaisiin ja kysellä lisää 
heidän toiminnastaan. Nuorisotoimikunnan 
jäsenet Veera Röyttä ja Jasmin Äijälä piti-
vätkin oman puheenvuoronsa järjestökoulu-
tuksen toisena päivänä. 

Lauantaina tutustuimme toisiimme sekä Pu-
naiseen Ristiin koulutusten ja aktiviteettien 
kautta. Muun muassa nämä kysymykset au-
kenivat koulutettavilla entistä kirkkaampana: 
Mitä tapahtuu Punaisen Ristin paikallisosas-
toissa ympäri Suomen? Mikä on Punaisen 
Ristin kansainvälinen liike ja mihin auttamis-
työ perustuu kaikkialla maailmassa?

Lauantain iltaohjelmassa oli herkullista nuo-
tioruokaa Joupiskan kodalla, jälkiruokalet-
tuja unohtamatta. Kodalla syömisen ohessa 
kertasimme mukavaa koulutuspäivää ja 

Kuvassa koulutettavat sekä kouluttajat Katja Ja Vivi. 

Iltaruoka paistui 
nuotion loimussa 
kodalla.
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SPÄRRÄ ÄKSÖN -leirinohjaajien haku on auki
SPÄRRÄ ÄKSÖN on lasten ja nuorten leiri, jonka järjestäjänä toimii Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri.  
Ohjaajina toimivat vapaaehtoiset, joita haetaan nyt kesäleirille lisää.

Leiri on tarkoitettu alle 15-vuotiaille lapsille, jotka jaetaan kolmeen alaleiriin. He tutustuvat ohjaajiensa 
ja ulkopuolisten vieraiden johdolla Punaisen Ristin toimintaan viikon ajan Vetämäjärven leirikeskuksella 
kesällä 2021. Luvassa on ihania leirielämyksiä niin lapsille kuin ohjaajillekin!

Ohjaajilta toivomme reipasta ja toimeen tarttuvaa asennetta. Halu tehdä vapaaehtoistöitä juuri lasten 
ja nuorten kanssa on ehdottoman tärkeää. Ikäraja ohjaajaksi on 16 vuotta. Ohjaajat eivät saa työs-
tään palkkaa, mutta täysi ylläpito (majoitus ja ruokailu) leirin ajan kuuluvat ilman muuta asiaan. Oh-
jaajapestistä saat myös vapaaehtoistodistuksen, josta sinulle voi olla arvokasta hyötyä opiskeluissa, 
työelämässä tai muissa vapaaehtoistehtävissä. Leirinohjaajien lisäksi mukana on apuohjaajia, joten 
mukaan voit hakea 15–16-vuotiaanakin.

Leirin startti järjestetään Seinäjoella helmikuun lopulla. Tästä päivämäärä vielä täsmentyy. Sen jälkeen 
pidetään satunnaisia suunnittelupalavereita, joihin ainakin osaan on mahdollista osallistua myös etänä.

Ohjaajien koulutus- ja suunnitteluviikonloppu pidetään la 22.–su 23.5. Paikaksi on alustavasti varat-
tu Alavudelta Kessulan leirikeskus, mutta pyrimme saamaan jo suunnitteluviikonlopunkin toteutumaan 
Vetämäjärvellä – paikka saattaa siis vaihtua.

Leiri itsessään pidetään ma 12.7.–to 15.7. Vetämäjärven leirikeskuksessa, jonne ohjaajien toivotaan 
saapuvan jo perjantaina 9.7. valmistelemaan leiriä. Näissä ajankohdissa sinun on tärkeä olla läsnä.

Ilmoittaudu mukaan nyt saadaksesi lisätietoa:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9671 

NUORISOTOIMINTA
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orientoiduimme seuraavaan. Mukava pieni 
pakkanen teki ilman viileäksi, mutta kodassa 
vallitsi ihanan tunnelmallinen henki.

Sunnuntaina koulutus jatkui tulevaisuuso-
rientoutuneella asenteella, ja nuoret ideoivat 
yhdessä, miten voimme tuoda positiivista 
muutosta omaan ympäristöömme. 

Seinäjoen piiritoimistolla pidetyn nuorten 
koulutuksen kanssa samaan aikaan kokoon-
tui piirin hallitus, ja nuorisotoimikuntalai-
set Veera ja Jasmin pääsivätkin vierailemaan 
myös tässä kokouksessa. He saivat pitää 
myös puheenvuoron hallitukselle, jota pu-
heenjohtaja Alpo Tanskanen kiittelikin oi-
valliseksi: 

”Piditte todella tärkeän ja perusteellisen esit-
telyn nuorisotoiminnasta. Niistä aiheista oli-
simme voineet pitää vaikka kokonaisen 
seminaarin. Nuorisotoimikunta on hienosti 
sisäistänyt tehtävänsä ja tulevaisuuden nä-
kymät”, Alpo kirjoitti jälkeenpäin kiitosvies-
tissään. 

Kuvassa piirin toiminnanjohtaja Tero Hintsa, nuoriso-
toimikunnan puheenjohtaja Veera Röyttä, nuorisotoi-
mikunnan varapuheenjohtaja Jasmin Äijälä sekä piirin 
hallituksen puheenjohtaja Alpo Tanskanen

http://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9671
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO PIIRISSÄ

Yksilöllisyys teemana yhdenvertaisuutta 
juhlistavalla rasisminvastaisella viikolla

Tänä vuonna rasisminvastaista viikko pide-
tään ajankohtana 15.-21.3., ja toivommekin 
osastoilta aktiivista osallistumista viikolle. 
Teemana viikolla on ”Jokaisella on oikeus tul-
la kohdatuksi yksilönä”, ja teemaa on helppo 
toteuttaa useammalla tavalla.

Yleisesti ottaen kampanjaviikon tavoitteena 
on vaikuttaa pitkällä tähtäimellä asenteisiin 
niin, että rasismi vähenee yhteiskunnassa. 
Tulevana vuonna kampanja keskittyy koro-
natilanteen vuoksi erityisesti digitaaliseen 
ympäristöön ja sosiaaliseen mediaan (Face-
book, Instagram ja Twitter,  #rasisminvastai-
nenviikko) .

Materiaalit   löytyvät RedNetistä: rednet.pu-
nainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko ja 
aineistopankista alkuvuodesta 2021: aineis-
topankki.punainenristi.fi/f/hdHQ    

Lisäksi piiritoimistolle tulee jakoon materiaa-
lia, muun muassa kangaskasseja ja pinssejä, 
ja tuttuun tapaan Punaisen Ristin kaupasta 
voit tilata kampanjaviikon materiaaleja.

Mikäli kaipaat suunnitteluun apua, voit ol-
la yhteydessä piirin monikulttuurisuustoi-
minnasta vastaavaan työntekijään: Taija 

Savolainen, taija.savolainen@redcross.fi, p. 
040 579 2771

Kenelle myönnetään vuonna 
2021  Ennakkoluuloton  
edelläkävijä -tunnustus?
Rasisminvastaisella viikolla jaetaan myös 
perinteinen Ennakkoluuloton edelläkävi-
jä -tunnustus. Tekeekö teidän osastonne 
yhteistyötä jonkun tahon kanssa, jolle halu-
aisitte tunnustuksen myöntää?

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri myöntää 
vuosittain Ennakkoluuloton edelläkävijä -tun-
nustuksen järjestön ulkopuoliselle henkilölle, 
ryhmälle tai yhteisölle, joka piirin alueella on 
toiminut esimerkillisesti yhdenvertaisuuden 
ja moninaisuuden edistämiseksi. Tunnustus 
jaetaan rasisminvastaisella viikolla maalis-
kuussa 2021.

Tunnusten saamisen perusteena voi olla yk-
sittäinen teko tai pitkän linjan toiminta. Kuka 
tahansa voi tehdä ehdotuksen huomion-
osoituksen saajasta 10.2.2021 mennessä.   
Ehdotuksia otetaan vastaan täällä: 
www.lyyti.fi/questions/6c9c8e1a92

Rasisminvastaista viikkoa vietetään maaliskuussa. Ei rasismille! -hanke oli järjestämässä rasisminvastaista Sano 
se ääneen -tapahtumaa. Kuva: Kiia Etelävuori/ Punainen Risti.

http://rednet.punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko
http://rednet.punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko
http://aineistopankki.punainenristi.fi/f/hdHQ
http://aineistopankki.punainenristi.fi/f/hdHQ
http://www.lyyti.fi/questions/6c9c8e1a92
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HENKILÖ

Katja Palkoma esittäytyy
Olen aloittanut aluetyöntekijänä SPR Länsi-
Suomen piirissä Etelä-Pohjanmaan alueella. 
Työskentelen ensi kesään saakka ruoka-avun 
ja lapsiperheiden ystävätoiminnan/tuen ke-
hittämishankkeessa, jota tukee LähiTapiola 
Etelä-Pohjanmaa. 

Päätehtävänäni on osastojen tukeminen ruo-
ka-avun kehittämisessä: arjen kohtaami-
sissa, yhteistyössä muiden järjestöjen ja 
organisaatioiden kanssa, sekä muiden toi-
mintojen miettiminen ruoka-avun yhteyteen. 
Lisäksi tavoitteenani on yhdessä osastojen 
kanssa suunnitella ja toteuttaa heikommassa 
asemassa oleville lapsiperheille apua, tukea 
ja iloa arjessa selviytymiseen. 

Toisin sanoen, jos asia koskettaa ilon tuotta-
mista, ruoka-apua tai perheiden arjesta sel-
viämisen tukemista, olen apunasi – tehdään 
se yhdessä!

Koronatilanne asettaa toiminnallemme täl-
lä hetkellä haasteita, mutta edelleen meil-
lä on monia erilaisia tapoja auttaa ja toimia 
paikallisesti. Mietitään yhdessä, miten teidän 
osastonne voisi omalla paikkakunnallanne ol-
la tukemassa ja auttamassa koronatilantees-
ta selviytymisessä ja mitä erilaisia yhteistyön 
mahdollisuuksia teidän alueellanne voisi olla.

Katja Palkoma
Aluetyöntekijä, SPR Länsi-Suomen piiri
katja.palkoma@redcross.fi
040-6571113

Webinaari ruoka-aputoiminnasta
Onko osastonne alueella ruoka-aputoimintaa? Oletteko kiinnostuneita itse jakamaan tai 
olemaan mukana jonkun muun organisaation kanssa? Webinaari on tarkoitettu osastoil-
le Länsi-Suomen piirin alueella, ketkä ovat joskus ajatelleet auttaa ihmisiä ruoka-avun 
piirissä. Ruoka-apu on muutakin kuin ruuanjakoa. Oheen voi järjestää toimintaa, joihin 
Punaisella Ristillä on osaamista. Olemme koonneet tietoiskun aiheesta, kannattaa tulla 
kuulemaan ja lopuksi keskustellaan asiasta. 

Webinaareja järjestetään kaksi, joiden sisältö on samankaltainen. Voit osallistua kum-
paan vain tai kumpaankin. Webinaarien päivät ovat 19.1 ja 27.1.2021 kello 18.00-19.30 
Ilmoittautuminen OMAssa ja linkki webinaariin lähetetään ilmoittautuneille.

Yhteyshenkilö: Katja Palkoma, katja.palkoma@redcross.fi, 040 657 1113

Aluetyöntekijä Katja Palkoma työskentelee ruoka-avun 
ja lapsiperheiden ystävätoiminnan/tuen kehittämis-
hankkeessa.
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Esittelyssä Länsi-Suomen piirin vapaaehtoisia
Kysyimme: Mikä vapaaehtoistoiminnassa innostaa?

Joulukuussa vietettiin kansainvälis-
tä vapaaehtoisten päivää. Sen kun-
niaksi piirin somessa esiteltiin viikon 
ajan aktiivisia vapaaehtoisiamme. 
Esittelyssä oli Vapepan, ystävätoi-
minnan, omaishoidon ja ensiapuryh-
mätoiminnan vapaaehtoisia, joilta 
kysyttiin muun muassa: Mikä saa in-
nostumaan vapaaehtoistoiminnasta?

Eija Pippola toi-
mii aktiivisesti se-
kä SPR Vimpelin 
osastossa että Va-
paaehtoisessa pe-
lastuspalvelussa. 
Eija päätyi Va-
paaehtoisen pe-
lastuspalvelun 
etsintäkurssille 
aluksi partiolippu-
kuntansa kautta, 
kun tarkoitus oli 

perustaa lippukunnan väestä hälytysryhmä. 
Lippukunnan toiminta ehti loppua, mutta Eija 
innostui siitä huolimatta lähtemään mukaan 
Vapepan toimintaan. 

Tällä hetkellä Eija vastaa SPR Vimpelin osas-
ton valmiusasioista, mutta pienessä osas-
tossa kaikki tekevät kaikkea ja töitä jaetaan 
tarpeen mukaan.

– Vapepan puolella toimin valmiuspäivys-
täjänä ja päivittelen Pohjanmaan Vapepan 
sivustoa, ja tietenkin lähden mukaan häly-
tysoperaatioihin aina kun pystyn. Se onkin 
koko touhussa ihan parasta, Eija kertoo.

Mutta mikä saa innostumaan ja jatkamaan 
vapaaehtoistoimintaa ja muiden auttamista? 
Eijalle vastaus on selvä:

– Parasta on se, kun saa auttaa ja saman-
henkisten ihmisten kanssa touhuamisesta 
saa itsekin energiaa. Ja onhan se jännittä-
vää, kun ei koskaan tiedä, milloin ja minne 
Ohto-hälytysjärjestelmä milloinkin kehottaa 
lähtemään. Pakko ei ole lähteä, mutta vaikea 
on olla lähtemättäkään.

Hoivavietti johti  ensiapuryhmään
Roosa Ilomäki 
on 22-vuotias pie-
nen pojan äiti, joka 
opiskelee luonto-
ohjaajaksi. Roosa

harrastaa aktiivi-
sesti ensiapuryh-
mätoimintaa. 

– Olen toiminut jo 
useamman vuoden 
ensiapupäivystäjä-
nä. Lisäksi vastaan 

kotipaikkakunnallani Vimpelissä kaikesta en-
siaputoimintaan liittyvästä, kuten esimerkiksi 
koulukeikoista ja päivystyksistä, Roosa ker-
too.

Miksi olet lähtenyt mukaan toimintaan?

– Halu auttaa, ihmistuntemus ja jokin sisäi-
nen hoivavietti pakotti lukiolaisena etsimään 
uusia tuulia. Lähdin ensimmäisen kerran päi-
vystämään harjoittelijana aivan ex tempore, 
ja sillä tiellä olen edelleen. Kauan haaveilin 
ensihoitajan ammatista ja halusin ensiavun 
osaksi omaa arkea. Päädyin ensiapuryh-
mään. Tämä harrastus vei mukanaan aivan 
täysin ja jotenkin siitä tuli elämäntapa. Ensi-
apu ja päivystyshommat ovat ihanaa vaihte-
lua taaperoarjelle kotona. 

Mitä ensiapuryhmätoiminta sinulle on anta-
nut?

– EA-ryhmätoiminta on antanut varmuut-
ta toimia, uskoa omiin kykyihin – myös 

❜❜ Pakko ei ole lähteä,  
mutta vaikea on olla  
lähtemättäkään.  ❜❜
– Eija Pippola
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❜❜ Tämä harrastus vei 
mukanaan täysin.  ❜❜
– Roosa Ilomäki

❜❜ Saa uusia tuttavuuksia 
ja hyvän mielen.  ❜❜
– Kaija Mäkiö

ensiavun ulkopuolella – sekä mahtavia ko-
kemuksia ja ”perheen”, jossa on helppo olla. 
Pääsääntöisesti päivystän Alajärven ryh-
män kanssa, mutta olen vieraillut muissa-
kin ryhmissä, ja se vastaanotto, jonka niissä 
saa, on jotain käsittämätöntä. Mietin edel-
leen, kuinka voi olla tuntemattomien ihmis-
ten kanssa niin samalla aaltopituudella.

Mikä tapahtuma on erityisesti jäänyt mieleen 
ensiapuryhmätoiminnassa?

– Tapahtumia ja kokemuksia on todella pal-
jon. Muistissa on aika hyvin kaikki päivys-
tysreissut, mutta mieleenpainuvimpina on 
varmasti ensiapuryhmien harkkakurssit. Ne 
viikonloput, josta lähdet kotiin samaan ai-
kaan voimaantuneena ja väsyneenä, onnel-
lisena ja haikein mielin. Usein mietin myös, 
miten Länsi-Suomen piiri on löytänyt niin 
mahtavia ja heittäytyviä kouluttajia, jotka 
kannustavat ja tsemppaavat, jos itsellä on 
huono päivä ja homma ei suju ja jotka jaka-
vat onnistumisen riemun ryhmälaisten kans-
sa. 

Molemminpuolista iloa 
ystävätoiminnasta

Kaija Mäkiö on 
toiminut Suomen 
Punaisen Ristin Jy-
väskylän osaston 
vapaaehtoisena ys-
tävänä vuodesta 
2015.

– Olin jäänyt eläk-
keelle vakituisesta 
työstäni ja jo pal-
jon aikaisemmin 
päättänyt lähteä 
mukaan vapaa-

ehtoistoimintaan. Sitten näin lehdessä il-
moituksen ystäväkurssista, ja sinne menin 
keväällä 2015, Mäkiö muistelee.

Mäkiöllä on tällä hetkellä yksi vanhusystävä 
sekä yksi puhelinystävä.

– Olen aina tykännyt mummoista ja papois-
ta. Pidän juttelemisesta heidän kanssaan ja 
kuuntelen mielelläni heidän tarinoitaan.

Koronatilanne on vaikuttanut ystävätoimin-
taan siten, että kasvokkaisia tapaamisia on 
jouduttu perumaan. Suurella sydämellä toi-
minnassa mukana olevia vapaaehtoisia ei 
korona ole kuitenkaan lannistanut. Mäkiö-
kään ei nähnyt palvelutalossa olevaa ys-
täväänsä moneen kuukauteen. Kun hän 
loppukesästä pääsi vihdoin katsomaan ystä-
väänsä, tämä ei enää tuntenut häntä.

– Jatkan kuitenkin käymistä hänen luonaan. 
Käymme aina ulkona kävelyllä, jos kelit salli-
vat. Hän ei enää pysty itse liikkumaan, joten 
vien häntä ulos pyörätuolilla. Puhelinystä-
vääni en ole kasvokkain tavannut, mutta 
soitan hänelle kerran viikossa. Juttelemme 
kaikesta mahdollisesta, Mäkiö kertoo.

Punaisen Ristin ystävänä toimivien jaksa-
mista tuetaan esimerkiksi vertaistapaamisilla 
ja tarjoamalla ystävätoiminnan koulutuksia. 
Myös Jyväskylän osaston ystävävapaaehtoi-
sille järjestetään säännöllisesti tapaamisia.

– Meillä on Jyväskylässä tosi hyvä ystävä-
nä toimivien vapaaehtoisten porukka, jonka 
kanssa tapasimme ennen koronaa noin ker-
ran kuukaudessa. Nyt valitettavasti kokouk-
set ovat paussilla koronan vuoksi. 

Vaihtoehtoja vapaaehtoiseksi ystäväksi ha-
luaville on tarjolla myös poikkeusoloissa, ja 
auttaa voi monella tavalla. 

–  Kannustan ihmisiä lähtemään mukaan va-
paaehtoistoimintaan, koska se antaa paljon. 
Sieltä saa uusia tuttavuuksia ja hyvän mie-
len, Kaija Mäkiö sanoo.
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Vapaaehtoistoiminta antaa  
enemmän  kuin ottaa

Pirjo Viiperi Kaus-
tisen osastosta on 
lähtenyt mukaan 
SPR:n toimintaan 
jo vuonna 1997.

– Aluksi lähdin ys-
täväni mukana vain 
tutustumaan, mut-
ta toiminta vei mu-
kanaan, ja reilu 20 
vuotta on vierähtä-
nyt.

Viiperi toimi aluksi ensiapupäivystäjänä ja 
muutaman vuoden päästä siihen rinnalle tu-
li myös Vapepan toiminta, jossa hän oli mu-
kana 17 vuotta.

– Viisi vuotta olen nyt toiminut ystävätoimin-
nan vapaaehtoisena ja vetäjänä. Meillä ys-
tävätoiminnassa on monenlaista toimintaa, 
muun muassa ystäväkäyntejä. Olemme apu-
käsinä palvelutalossa tarvittaessa, mukana 
ruokajakelussa ja monessa muussa. Suuren 
suosion ovat saaneet päivätanssit. Nyt ko-

❜❜ Tule mukaan ihan 
omana itsenäsi.  ❜❜
– Pirjo Viiperi

VAPAAEHTOISTOIMINTA/ KAVERITAITOJA NUORILLE

rona-aikana on ollut tosi rauhallista. Ainoas-
taan puhelimitse ollaan ystäviin yhteydessä, 
mutta ladataan akkuja, ja tietenkin aute-
taan, jos on tarvetta, Viiperi toteaa ja lisää, 
että uusia ihmisiä tarvitaan mukaan toimin-
taan. 

– Ei kannata jännittää mukaan tulemista. 
Tehtäviin saa hyvän koulutuksen. Tule mu-
kaan ihan omana itsenäsi. Et tarvitse muu-
ta kuin kuulevat korvat, auttavat kädet ja 
tietenkin sydämen, joka haluaa tehdä lä-
himmäiselleen hyvää. Ystävätoiminnan mot-
tomme onkin: ”Enempi olen saanut kuin 
antanut”, Viiperi sanoo.

Pluspisteillä tehdään  
terveydenedistämistyötä
Lisäksi Seinäjoen ja Jyväskylän Pluspisteillä 
toimii terveyden edistämisen vapaaehtoisia, 
jotka ottavat nimettömiä ja ilmaisia HIV-tes-
tejä. Näytteitä ottavat vapaaehtoiset ovat ai-
na terveydenhuollon ammattilaisia, jotka 
vapaaehtoistyönään tulevat Pluspisteelle.

Kysyttäessä heiltä, mikä tässä toiminnassa 
vapaaehtoisia palkitsee, heidän vastauksen-
sa on: 

– Tulee hyvä mieli, kun voi auttaa asiakasta. 
Asiakkaille, jotka pelkäävät, voi osoittaa pe-
lon tarpeettomaksi tai positiivisen tuloksen 
tullessa, voi kulkea rinnalla muutaman en-
simmäisen päivän.

Tekstit: Vivi Vaissi, Janne Säilä, Virve 
Karling, Erja Salmela ja Sami Mustonen

Kaipaako osastonne lisää nuoria toimintaan? 

Kaveritaitoja nuorille -hanke 
jatkuu vuonna 2021 ja sen 
toiminta keskittyy Kaveritaitoja-
valmennuksen pilotointiin 
ja juurruttamiseen, nuorten 
kohtaamispaikkatoiminnan 
kehittämiseen sekä nuorille 
vapaaehtoisille suunnatun tuen 
kehittämiseen. 

Alkukeväästä (10.2. ja 4.3.) on tarjolla kak-
si verkossa järjestettävää ystävätoiminnan 
peruskurssia, joiden painotuksena on nuoren 
ystävänä toimiminen. 

Mikäli osastonne kaipaa lisää nuoria vapaa-
ehtoisia, haluatte olla mukana Kaveritaito-
ja-valmennuksen pilotoinnissa tai kehittää 
nuorten kohtaamispaikkatoimintaa, olkaa 
rohkeasti yhteydessä hankkeen työntekijään, 
jonka yhteystiedot löytyvät jutun lopusta. 

LÄNSI-SUOMEN PIIR
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Kaveritaitoja-valmennus koostuu  
useista teemoista
Maaliskuussa käynnistyneessä Kaveritaito-
ja nuorille -hankkeessa on työstetty syksyn 
ajan valmennusohjelmaa, joka tarjoaa sisäl-
töjä ja tukea niin ystäväpari- kuin ryhmätoi-
mintaan. Valmennus koostuu kuudesta eri 
teemasta, joita käsitellään animaation, teks-
tien sekä tehtävien avulla. Vaikka valmennus 
on suunniteltu nuorten kohtaamien haastei-
den pohjalta, sopivat sen sisällöt kaiken ikäi-
sille. Teemoja ovat muun muassa uuteen 
ihmiseen tutustuminen, kaveritaidot, itsetun-
temus sekä yksinäisyys. 

Valmennus julkaistaan helmikuun alus-
sa, jolloin sitä pääsevät suorittamaan kaikki 
teemoista kiinnostuneet. Valmennukseen tu-
tustumista voi suositella vapaasti niin vapaa-
ehtoisille kuin asiakasystäville. 

Kaveritaitoja-valmennusta pilotoidaan hank-
keessa kevään 2021 aikana ja parhaillaan 
etsitään sen suorittamisesta kiinnostunei-
ta nuoria vapaaehtoisia sekä asiakasystä-
viä Länsi-Suomen piirin alueelta.  Mukaan 
voi lähteä valmiiksi yhdistettyjä ystäväpa-
reja, mutta myös yksittäiset vapaaehtoiset 
ja asiakasystävät ovat tervetulleita mukaan. 
Valmennuksen voi suorittaa itsenäisesti, ys-
tävän kanssa tai ryhmässä. Keväällä käyn-
nistettävän Kaveritaitoja-verkkoryhmän 
ohjaamisesta kiinnostuneita vapaaehtoisia 
kaivataan myöskin mukaan. 

Nuorten aikuisten kohtaamisia  
Jyväskylässä
Kaveritaitoja nuorille -hanke ja Jyväskylän 
paikallisosasto käynnistivät loppusyksystä 
nuorille aikuisille suunnatun Jyväskylä tu-
tuksi -ryhmän, jossa osallistujat tutustuvat 
yhdessä kaupunkiin ja sen aktiviteetteihin. 
Ryhmään etsittiin sekä vapaaehtoisia ohjaa-
jia että osallistujia mm. oppilaitosten kautta. 
Ryhmälle oli tilausta, sillä korkeakouluopin-
not on useissa oppilaitoksissa järjestet-
ty pääasiassa etäopetuksena. Opiskelijoiden 
kokema yksinäisyys on ollut syksyn aika-
na esillä myös lehdissä. Ryhmään ilmoittau-
tui viisi vapaaehtoista ja yli 20 osallistujaa, 
jolloin kokoontumisrajoituksia täytyy poh-
tia tarkoin. Ensimmäinen yhteinen kokoontu-
minen järjestettiin ulkona, jolloin osallistujat 
jaettiin pienryhmiin. Tämän jälkeen osal-
listujat ovat käyneet vapaamuotoisesti yh-
teisillä kävelylenkeillä sekä kokoontuneet 
discordissa. Verkkoalusta onkin ollut ryhmän 
käytössä alusta lähtien, mikä mahdollistaa 
osallistumisen myös korona-ajan rajoituksis-
ta huolimatta. Ryhmä jatkaa toimintaansa 
keväällä, jolloin ohjelmassa on tutustumista 
kaupungista löytyviin aktiviteetteihin.

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

Kaveritaitoja-
valmennuksia 
suositellaan niin nuorille 
vapaaehtoisille kuin 
asiakasystäville.  
Kuva: Vilma Sappinen/
SPR 



44

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

KOHDATAAN KYLILLÄ JA KESKUKSISSA/ SALMIRANNAN VASTAANOTTOKESKUS

Kohdataan kylillä ja keskuksissa  
-hanke kouluttaa työpareja ystävävälittäjille
Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeen 
tavoitteena on perustaa vapaaehtoisten yl-
läpitämiä matalan kynnyksen kohtaamis-
paikkoja, joiden toiminnan tarkoituksena on 
vähentää ikääntyneiden yksinäisyyttä sekä 
lisätä osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia.

Viime vuosi oli kohtaamispaikkojen kannal-
ta poikkeuksellinen. Alkuvuodesta kohtaa-
mispaikat saivat juuri tapaamisensa käyntiin, 
kun korona muutti tilanteen täysin. Syk-
syllä ehdittiin jo suunnitella tapaamiskerto-
jen sisältöjä ja pari kohtaamispaikkaa ehti 
kokoontumaankin muutamia kertoja, kun-
nes koronatilanne taas paheni ja kohtaamis-
paikat hiljenivät. Toivottavasti tänä keväänä 
saamme jatkaa normaalisti kohtaamispaik-
katoimintaa.

Hankkeessa suunniteltu Mentorimalli ja sen 
koulutus (6 h) on nyt valmis. Mentorimal-

lissa tarkoituksena on kouluttaa työpareja 
ystävävälittäjille. Tarve mentoreille on tul-
lut osastojen ystävävälittäjiltä. Mentoreiden 
koulutuksen tarkoituksena on antaa työkalu-
ja mentoriksi kouluttautuville muun muassa 
ystävätoiminnan vapaaehtoisten tukemiseen 
ja vertaistukitapaamisten järjestämiseen. 
Mentoriksi haluavan tulee olla käynyt ystä-
vätoiminnan peruskurssi.

Jos kiinnostuitte mentorien koulutuksesta tai 
matalankynnyksen kohtaamispaikan perus-
tamisesta, niin kerron mielelläni lisää ja au-
tan toiminnan käynnistämisessä. Ottakaa 
rohkeasti yhteyttä sähköpostilla: anne.pal-
ve@punainenristi.fi tai puhelimella: 040 636 
1118.

Yhteistyöterveisin,
Anne Pälve

Salmirannassa eletään arkista elämää
Salmirannan vastaanottokeskuksen ohjaa-
jat Ahmad Alkhatib, Katri Tarnanen, Jani 
Ollikainen ja Meri Mihailov ovat yhtä hy-
myä, kun tulee puhetta työssä jaksamisesta.

– Meidän työntekijöiden jaksamista edes-
auttaa tämä hyvä työyhteisö ja säännöllinen 
työnohjaus. Ja me jutellaan paljon keske-
nämme, kuvailee Mihailov.

Työyhteisön merkitys korostuu työpaikas-
sa, jossa henkilökunnan tehtävänä on aut-
taa ihmisiä monipuolisesti sekä edistää 
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Turvapaikkaprosessi on raskas ja turvapai-

kanhakijoilla voi olla todella rankkoja ko-
kemuksia takanaan ennen Suomeen tuloa. 
Tarve myös henkiseen tukeen voi olla suuri. 

– Viisi vuotta olemme nyt kehittäneet toi-
mintaa ja olemme monessa suhteessa 
viisaampia kuin alussa, jolloin oli joskus häs-
säkkää. Nyt ovat asiat tasaantuneet, alus-
ta asti Salmirannassa työskennellyt Alkhatib 
kertoo. 

Vastaanottokeskuksen asukkaat ovat oma-
toimisia ja siihen myös kannustetaan, esi-
merkiksi pyykinpesu ja ruuanlaitto kuuluu 
arkeen. Henkilökunnan tehtävänä on auttaa 
muun muassa virastoasioissa. Koronan aika-
na asioita hoidetaan mahdollisimman paljon 
puhelimitse ja etänä. 

– Henkilökunta auttaa laskujen maksuissa, 
työnhaussa, opiskelupaikan etsimisessä tai 
vaikkapa kirjastokortin hankinnassa, Alkha-
tib kuvailee.

❜❜ Osa asukkaista on ollut tääl-
lä  keskuksen perustamisesta lähtien, joten 
 suomen kielikin on jo monella hallussa.  ❜❜– Katri Tarnanen
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– Osa asukkaista on ollut täällä keskuksen 
perustamisesta lähtien, joten suomen kie-
likin on jo monella hallussa. Kielitaito hel-
pottaa paljon asioiden hoitamista, Tarnanen 
lisää. 

Salmirannassa on käynyt myös jonkin ver-
ran Punaisen Ristin vapaaehtoisia, esimer-
kiksi naisille suunnattua kerhoa ohjaamassa. 
Henkilökunnan tehtävänä on ohjeistaa ja tu-
kea myös heitä. 

– Vuonna 2015 tuli paljon vapaaehtoisia 
mukaan toimintaan ja silloin oli hetken vä-
hän sekavaa. Nyt on toiminta vakiintunut, ja 
meillä on pieni säännöllisesti kokoontuva hy-
vä porukka, Ollikainen kertoo. 

Salmirannan vastaanottokeskuksen arki su-
juu siis ilman suurempaa draamaa ja toimin-
ta on löytänyt oman vakiintuneen uomansa.

– Vastaanottokeskukset ovat myös merkittä-
viä yhteiskunnallisia toimijoita. Meillähän on 
paljon yhteistyötahoja: muun muassa jär-

jestöt, alueellamme toimivat yritykset, polii-
si, sairaanhoitopiiri, koulutoimi ja ely-keskus, 
vastaanottokeskuksen johtaja Henrik Muju-
nen muistuttaa.

– Tämä on kuin yhteiskunta pienoiskoossa, 
Alkhatib tiivistää.

Teksti ja kuvat: Erja Salmela

Ohjaajista ehtivät kuvaan Meri Mihailov (vas.), Jani Ol-
likainen ja Katri Tarnanen.

Salmirannan  
vastaanottokeskus  
lyhyesti
Salmirannan vastaanottokeskus on aloitta-
nut toimintansa Jyväskylässä marraskuus-
sa 2015. Sopimuksen mukainen kapasiteetti 
170 asiakaspaikkaa. 15 työntekijää ja asi-
akkaita palveluiden piirissä 240, osa asuk-
kaista on majoittunut yksityismajoitukseen. 

Vastaanottokeskuksella tarkoitetaan paik-
kaa, johon kansainvälistä suojelua hakeva 
ja tilapäistä suojelua saava majoitetaan ja 
joka järjestää kansainvälistä suojelua hake-
van ja tilapäistä suojelua saavan vastaanot-
topalvelut.

• Asiakkaana turvapaikanhakija
• Toimii osana Migrin (Maahanmuuttoviras-

ton) vastaanottojärjestelmää

• Laajamittaisen maahantulon valmius ja 
varautuminen

• Perustuu toimeksiantosopimukseen piirin 
ja Migrin välillä

• Migri vastaa toiminnan ohjauksesta, 
suunnittelusta ja valvonnasta

• Toimintaa säätelee vastaanottolaki, hallin-
tolaki ja hallintolainkäyttölaki

• Vastaanottokeskus järjestää asiakkaille 
vastaanottolain mukaiset vastaanottopal-
velut: majoitus, sosiaali -ja terveyspal-
velut, tulkkauspalvelu, vastaanottoraha, 
työ- ja opintotoiminta, vapaaehtoisen pa-
luun ohjaus ja neuvonta
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Piristystä yksinäisten arkeen 
 lahjoitustempauksilla

Useat Punaisen Ristin osastot 
toteuttivat ennen joulua tempauksia, 
joissa yhteistyössä paikallisten 
kukkakauppojen kanssa lahjoitettiin 
kukkien muodossa hyvää mieltä. 

Kukka yksinäiselle -tempauksia oli muun 
muassa Seinäjoen, Pietarsaareen ja Kok-
kolan osastoissa. Osastoissa on toteutettu 
myös muita pieniä tempauksia ja esimerkik-
si kukkalahjoitukset sopivat myös vaikka ys-
tävänpäivään.

– Kukkatervehdyskampanja on ollut Seinä-
joen osastolla ennen kaikkea keino toteut-
taa ystävätoimintaa etänä koronatilanteen 
vuoksi. Kukat ovat ilahduttaneet riskiryh-
mään kuuluvia ystäväasiakkaita, joita va-
paaehtoiset ovat voineet muistaa muullakin 
tapaa kuin soittelemalla. Kukkia on toimitet-
tu myös palvelukoteihin, joissa ei koronan 
takia ole pitkään aikaan voitu vierailla, Sei-
näjoen osaston ystävävälittäjä Miisa-Maria 
Haapoja kertoo.

Kukkien avulla on tehty Seinäjoella lisäksi 
niin sanottua etsivää työtä, eli kukan on saa-
nut antaa tietämälleen yksinäiselle henkilölle 
ja kertoa samalla Punaisen Ristin ystävätoi-
minnasta. Näin ystävää kaipaava tietää halu-
tessaan olla yhteydessä ystävävälitykseen. 

– Kukkalahjoituksista on siis moneen, ja var-
masti lisää käyttötarkoituksia voidaan löy-
tää. Seinäjoen osastolla Kukka yksinäiselle 
-tempaus järjestettiin jouluna, mutta sen voi 
aivan hyvin järjestää esimerkiksi ystävänpäi-
vänä, Haapoja jatkaa.

Yhteistyössä kukkakaupan kanssa
Seinäjoella oli yhteistyökumppanina kukka-
liike, joka oli jo edellisinä vuosina järjestänyt 
jouluisin samantyylisen tempauksen yksinäi-
sille. Koska järjestäminen oli tuttua jo entuu-
destaan, ei ystävävälityksen tarvinnut antaa 
kuin pelkkä asiakkaiden lukumäärä.

– Tämä taitaa olla viides vuosi, kun olemme 

tässä mukana. Onhan yksinäisiä vanhuksia 
valitettavan paljon, varsinkin tänä eristäyty-
misen vuonna. Jos pystyy edes joillekin saa-
maan hyvän mielen ja ajatuksen, että joku 
välittää, niin se todellakin on tehdyn työn ar-
voista. Ja enemmänkin. Tosiasiahan on, et-
tä itse siinä saa ainakin yhtä paljon, kertoo 
Seinäjoen Kukkakammari Oy:n yrittäjä Tiina 
Latvasalo.

Ystävävapaaehtoinen Laura Juntunen valmistautumas-
sa kukkajakeluun. Kuva: Hilkka Lehtinen.
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– Huomasimme tempausta tehdessämme 
yhdessä Kukkakammarin kanssa, että tie-
dottaminen kannattaa ehdottomasti ja tuo 
varmasti lisää lahjoittajia. Tempausta mai-
nostettiin Facebookissa ja Instagramissa, 
mutta tehokkain keino mainostaa on se, jos 
tempauksesta tehdään juttu johonkin paikal-
lisuutismediaan, kuten lehteen tai radioon, 
Haapoja vinkkaa.

Kukkatoimitus laulun kera
Pietarsaaressa käynnistettiin Ilahduta yksi-
näistä joulutähdellä -kampanja marraskuus-
sa, ja se jatkui joulukuun puoliväliin asti. 

– Tilasimme valkoisia ja punaisia joulutähtiä, 
jaoimme kukat ystävätoiminnan asiakkail-
le ja seurakunnan diakonialle ja kotihoi-
toon. Ystävätoiminnan asiakkaille pyrimme 
järjestämään toimituksen myös kera lau-
lun. Otamme mukaan todennäköisesti blue-
tooth-soittimen ja laitamme soimaan "Minun 
ystäväni on kuin villasukka" ensimmäisen 
säkeistön, jossa niitynkukka vaihdetaan lau-
lussa joulukukaksi. Laulamme hyviltä etäi-

syyksiltä tai puhelinsoiton välityksellä näin 
korona-aikana, kertoo Pietarsaaren suoma-
laisen osaston ystävävälittäjä Martina Fred-
riksson.

Pietarsaaressa järjestettiin myös Mitä sinun 
sydämestäsi löytyy? -kampanja, jossa esi-
kouluikäiset tekivät sydänkortin ja kuvailivat 
tunnetta, joka tekee heidät onnelliseksi. 

– Alun perin oli ideana mennä jakamaan 
kortteja kauppaan, mutta taidamme liittää 
niitä myös kukkatoimitukseen nyt koronati-
lanteen takia, Fredriksson pohti.

Joulukukkia ja villasukkia
Kokkolassa on järjestetty useana vuonna 
Joulukukka yksinäiselle -kampanja, jossa 
kuka tahansa voi lahjoittaa joulumieltä os-
tamalla joulukukan kukkakauppa Mari Ha-
viasta. Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ja 
Soiten kotihoito toimittivat kukat perille yk-
sinäisten koteihin joulua edeltävällä viikolla. 
Kukkia saatiin yhteensä 140 kappaletta kah-
den viikon kampanjan aikana.

– Joulukukka yksinäiselle -kampanja on 
muodostunut Kokkolassa perinteeksi. Kam-
panja on helppo järjestää, kun vain sopii 
jonkin kukkakaupan kanssa, millaisia kukkia 
voi ostaa lahjoitettavaksi ja milloin ne paka-
taan. Kotihoito ja seurakunnan diakoniatyö 
ovat hyviä yhteistyötahoja kukkien jakami-
sessa, koska lahjoituskukkia kertyy herkäs-
ti niin paljon, ettei ystävätoiminnassa saada 
yksin kaikkia jaettua, kuvailee ystävätoimin-
nan aluetyöntekijä Hilkka Lehtinen.

Helmikuussa Kokkolassa jaettiin ystäväjo-
nossa olleille ikäihmisille myös lahjoituksena 
saatuja villasukkia ystävänpäiväkorttien mu-
kana kotiovelle. 

– Villasukat piristivät saajien mieltä ja mo-
ni soittikin perään ja kiitteli, että ystävätoi-
minta pitää huolta. Pieniä tempauksia onkin 
mukava järjestää pitkin vuotta, sillä ne tuo-
vat iloa myös vapaaehtoisten arkeen, Lehti-
nen lisää.

Teksti: Osastot ja Erja Salmela

Seinäjoen Kukkakammarin lahjoituskukkia. Kuva: Tii-
na Latvasalo.
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Kansanterveyden pioneerityöstä lohtuhuivien 
valmistamiseen – Punaisen Ristin työtä 70 
vuotta Lohtajalla 

Punaisen Ristin Lohtajan osasto ehti viet-
tää 70-vuotisjuhlansa ennen koronaepi-
demian pahenemista Keski-Pohjanmaalla. 
22.11.2020 vietettyyn juhlaan kokoontui 
viitisenkymmentä aktiivista vapaaehtoista 
muistelemaan osaston aktiivista taivalta läpi 
vuosikymmenten.

Terveystyötä ennen osaston  
perustamista
Punainen Risti toimi Lohtajalla jo ennen 
osaston perustamista. Vuonna 1944 kunnan-
valtuuston puheenjohtaja Herman Nikkola 
valittiin Lohtajan SPR:n kunta-asiamiehek-
si. Vuosikymmenen edetessä Lohtajalle pe-
rustettiin ensin SPR:n Terveystalo ja vuonna 
1947 sairaanhoitovälineiden lainausvarasto. 

Nikkola oli mukana myös Lohtajan osaston 
perustamisessa vuonna 1950. Osasto kes-
kittyi alkuvuosinaan kansanterveystyöhön. 
Vapaaehtoiset järjestivät elokuvanäytöksiä. 
Lohtajalaiset saivat katsella esimerkiksi vali-
tuselokuvat Lipeälapset, Lapamato ja Läheltä 
piti. Myös sotaorpoja autettiin aktiivisesti. 

Ambulanssi osaston suurponnistuksena
Lohtajan osasto käynnisti 1964 ambu-
lanssitoiminnan. Sairaankuljetus aloitet-
tiin vapaaehtoisvoimin. Sairaankuljetuksen 
starttaaminen edellytti osastolta aktiivista 
ensiapuryhmätoimintaa. Vaatimuksen täyt-
tämiseksi Lohtajan osasto perusti vuonna 
1962 sekä ensiapuryhmän että yhdessä mui-
den järjestöjen kanssa yli 20 henkilön pelas-
tuspalveluryhmän. 

– Eniten on jäänyt mieleen ensimmäisen 
ambulanssin saaminen. SPR:n valmiuspääl-
likkö ja toiminnanjohtaja olivat luovuttamas-
sa ambulanssia Lohtajalle. Vastaanottajana 
oli meidän Punaisen Ristin paikallisen vä-
en lisäksi esimerkiksi kunnanjohtaja. 
Ambulanssitoimintaa vuonna 1962 Lohta-
jalla käynnistänyt Heikki Säätelä muisteli 
70-vuotisjuhlassa. 

Sairaankuljetus laajeni nopeasti. Kuljetusten 
lisääntyessä vapaaehtoisten rinnalle saatiin 
palkatut ammattilaiset vastaamaan ambu-
lanssista. Kuljetuksia oli Helsinkiin saakka.

Lohtajan osaston juhlassa jaettiin huomionosoituksia aktiivisille vapaaehtoisille.
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– Parhaimpana vuotena meillä oli lähes 
1000 kuljetusta ja kilometrejä kertyi noin 
100 000, piirin hallitukseenkin kuulunut 
Heikki Säätelä kertoi. 

Ensiapuryhmä toimi pitkään aktiivisesti. 
1980-luvun alussa ensiapuryhmätoiminta sai 
uutta virettä vapaaehtoisten määrän kasva-
essa.

– Useat ryhmäläiset kävivät kolmoskurs-
sin ja valtakunnallisiakin kursseja, juhlassa 
haastateltu Tapio Nissilä totesi.

Aktiivista jäsenhankintaa vapaaehtois-
toiminnan rinnalla
Lohtajalla on aktiivisen vapaaehtoistoimin-
nan ohella osattu aina huolehtia Punaisen 
Ristin jäsenyydestä. Osaston tekemä autta-
mistyö tunnettiin ja sitä haluttiin tukea jäse-
nyydellä. 

Useana vuotena Lohtaja kuului osastoi-
hin, joiden alueella yli viisi prosenttia asuk-
kaista oli liittynyt Punaisen Ristin jäseneksi. 
Parhaimmillaan kuntalaisista peräti 13,2 pro-
senttia oli Punaisen Ristin jäseniä. Myös 
nuoria oli mukana paljon toiminnan alkumet-
reiltä asti. Esimerkiksi vuonna 1959 nuorten 
työiltoihin osallistui 315 henkilöä. Vastaa-
vasti vanhusten tapahtumissa osallistujia oli 
250.

Painopiste siirtyi terveystyöstä  
sosiaaliseen hyvinvointiin
Julkisen sektorin otettua vastuun kansan-
terveyden edistämisestä ja sairaankuljetuk-
sesta Lohtajan osaston toiminta keskittyi 
ensiapuryhmän ja ystävätoiminnan ympäril-
le. Vuosituhannen vaihteen molemmin puo-
lin osastolla keksittiin monipuolisia tapoja 
lievittää yksinäisyyttä ja tukea ikääntyvien 
hyvinvointia. Lohtajan vapaaehtoiset loivat 
esimerkiksi mallin Ystävyyden pyöräretkiin. 
Suuren suosion saaneet pyöräretket suun-
tautuivat esimerkiksi paikallisille laavuille tai 
Karhin kalasatamaan. 

– Uutena toimintana aloitimme lohtuhuivien 
tekemisen omaisensa menettäneille vuonna 
2020, Maarit Jukkola kertoi. 

Osaston juhlavuoden päättyessä Punaisen 
Ristin auttamistyön pitkä jatkumo Lohtajal-
la on taas uuden edessä. Lohtajan vapaaeh-
toiset jatkavat toimintaansa osana Kokkolan 
osastoa. 

– Tämä ei ole loppu, vaan uudenlaisen toi-
minnan alku. Punaisen Ristin toiminnan 
jatkumista juhlapuheessaan pohti Soiten ter-
veyden ja sairaanhoidon toimialuejohtaja 
Lotta Seppinen. 

Teksti: Tero Hintsa
Kuvat: SPR Länsi-Suomen piiri

Osaston ansiokkaan matkan varrella on toiminnassa ollut mukana useita tär-
keitä vapaaehtoisia. 

 Huumoria ei juhlassa unohdettu, vaikka juhlassa oli myös haikeutta Pu-
naisen Ristin toiminnan jatkuessa Lohtajalla tulevaisuudessa osana Kokko-
lan osastoa. 
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Isojoen osaston puheenjohtaja Pirjo Haapalaakso va-
semmalla ja varapuheenjohtaja Kirsti Alakortes oikeal-
la, keskellä Länsi-Suomen piirin Seinäjoen toimistolta 
juhlassa vieraillut Sakari Karvo.

1000 vapaaehtoista koolla osaston  
järjestämässä juhlassa – ja muita poimintoja 
Isojoen osaston 70-vuotistaipaleelta
Kotimaan apuun, keräystoimintaan ja sosiaa-
lisen hyvinvoinnin vahvistamiseen keskittynyt 
Isojoen osasto vietti 70-vuotisjuhliaan pieni-
muotoisesti koronan keskellä. Osaston histo-
riaan on kuitenkin mahtunut nykymittapuulla 
suorastaan uskomattoman suuria juhlia. 

Puolet Länsi-Suomen piirin 
osastoista perustettiin 1950
Vuonna 1950 Suomen Punainen Risti ja Man-
nerheimin Lastensuojeluliitto eriytyivät omiksi 
järjestöikseen toimittuaan yhdessä 1920-lu-
vun puolivälistä alkaen. Aktiivinen auttamis-
työ jokaisella paikkakunnalla edellytti Suomen 
Punaiselta Ristiltä tehokkaasti toimivaa omaa 
paikallisverkostoa. 

Auttamisen mahdollistamiseksi koko Suomessa 
toteutettiin sääntöuudistus. Yksi  sääntöuudis-
tuksen tavoite oli saada oma paikallisosasto jo-

kaiseen Suomen kuntaan. Kolmessa vuodessa 
perustettiin 548 osastoa. Länsi-Suomen piiris-
sä lähes puolet osastoista perustettiin vuonna 
1950. Yksi näistä osastoista on Isojoki.

Lääkintähuoltoa, terveyden 
edistämistä ja jäsenhankintaa
Punainen Risti toimi ja näkyi Isojoen katuku-
vassa jo ennen osaston perustamista. Muuta-
mien muiden pienten paikkakuntien osastojen 
tapaan Isojoelle perustettiin 1940-luvun alus-
sa Suomen Punaisen Ristin Terveystalo. Ja 
vuosikymmenen lopulla lisäksi sairaanhoitovä-
lineiden lainausvarasto.

Myöhemmin valtio ja kunta ottivat vastuun 
Punaisen Ristin perustamista toiminnoista. 

Osaston toiminnan vakiinnuttamiseksi vahvis-
tettiin jäsenverkostoa ja järjestettiin keräyk-
siä. Isojoen osasto on koko historiansa ajan 
osallistunut aktiivisesti keräystoimintaan. Esi-
merkiksi vuonna 1967 järjestetty Safari-ke-
räys Nigerian hyväksi tuotti Isojoella 717 
markkaa.

Isojoella jäsenmäärän lisääminen koettiin 
myös tärkeäksi Punaisen Ristin peruskiveksi. 
Osastolla toimi useita aktiivisia jäsenhankki-
joita. Heistä valtakunnallisesti palkittiin esi-
merkiksi Vieno Västi vuonna 1960.

1970-luvulla Isojoen Kultaisen iän kerho toi-
mi aktiivisesti kooten paikalliset ikäihmiset yh-
teen. Kerhon toimintaan osallistui vuosittain 
nelisenkymmentä eri ikäihmistä.

Osallistujat olivat todella sitoutuneet toimin-
taan. Esimerkiksi 1970 vuoden 31 tapaa-
miseen tai retkeen osallistui yhteensä 919 
ihmistä. Samana vuonna sosiaalista ensiapua 
annettiin 450 markalla. 

Tuhannen henkilön juhla osaston  
ja koko pitäjän voimin
Suomen Punaisen Ristin Vaasan Läänin piirin 
Kultaisen iän kerhojen kesäjuhla järjestettiin 
Isojoella 7.6.1973. Juhlaan osallistui 22 ker-
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hosta 1000 henkilöä. Viime aikoina ainoastaan 
valtakunnallinen kerran kolmessa vuodessa 
järjestettävä Suomen Punaisen Ristin Yleisko-
kous on koonnut yhtä paljon osallistujia. 

Miltei koko Isojoki oli mukana vuoden 1973 
juhlan järjestelyissä. Tilaisuus aloitettiin kirkko-
hartaudella Isojoen kirkossa. Sen jälkeen siir-
ryttiin sankarihaudalle, jossa muistopuheen piti 
Isojoen osaston puheenjohtaja, opettaja Pa-
si Piikkilä. Sankarihaudalle ja Isojoen Kultaisen 
iän kerhon pitkäaikaisen johtajan Hilkka Pentti-
län haudalle laskettiin kukkatervehdykset. Iso-
joen torvisoittokunta juhlisti tilaisuutta. 

Ruokailun jälkeen siirryttiin juhlapaikalle Iso-
joen huvipuistoon. Kuplahalli täyttyi iloisista 
juhlavieraista. Kunnanvaltuuston puheenjoh-
taja O. E. Herrala toivotti juhlaväen terve-
tulleeksi. Isojen kerhon tervehdyksen esitti 
diakoni Santala. Kansanpelimannit ja torvisoit-
tokunta pitivät huolen musiikista. Isojoen tai-
tavat voimistelijatytöt valloittivat juhlavieraat. 
Liikuntakilpailun voittajajoukkue, Isokyrön 
Alapään kultaisen iän kerho sai kunniakirjan. 
Päätössanat esitti opettaja Tyyne Kari. Lopuksi 
vähän pyörähdeltiinkin torvisoiton tahdissa. 

Pieni paikkakunta – suuri merkitys
Punaiselle Ristille on tilausta Isojoella jatkos-

sakin. Viime vuosina Isojoen osasto on jat-
kanut keräystoimintaa, kotimaan apua ja 
järjestänyt tapahtumia, kuten Punaisen Ris-
tin viikon tilaisuudet vanhuspalveluyksiköissä. 
Kotimaan apu on organisoitu Huoltojaoston 
kautta. Edelleen osastolla toimiva huoltojaosto 
on auttanut esimerkiksi tulipalotilanteissa ja 
muissa onnettomuuksissa sekä ollut mukana 
jakamassa Hyvä joulumieli -lahjakortteja. 

Isojoki on eteläisin Pohjanmaan alueen Punai-
sen Ristin osasto. Osaston alapuolella kartal-
la ovat Satakunnan piirin osastot Siikainen, 
Honkajoki ja Merikarvia. Isojoen länsipuolel-
la lähin osasto löytyy Kristiinankaupungista 
ja itä-pohjois-puolella Kauhajoelta. Kauhajo-
en keskustaan ajomatkaa kertyy talvikeleillä 
lähes tunti. Pitkien välimatkojen vuoksi Pu-
naisen Ristin auttamistyön jatkuminen on tu-
levaisuudessakin Isojoella erittäin tärkeää.

17.11.2020 päivälleen 70 perustamisen jäl-
keen järjestetyissä juhlissa mietittiinkin esi-
merkiksi ystävätoiminnan käynnistämisen 
mahdollisuutta toiminnan jatkuvuuden var-
mistamiseksi. 

    

Teksti: Tero Hintsa
Kuva: SPR Länsi-Suomen piiri

Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri 

60 paikallisosastoa/4000 vapaaehtoista 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa 

7 SPR-Kirppistä 

Rikosuhripäivystys Riku 

Salmirannan vastaanottokeskus VOK 

Aluetoimistot Jyväskylä ja Seinäjoki 
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KOULUTUS / TAPAHTUMA AIKA PAIKKA

TAMMIKUU 

Rinnepäivystäjien koulutusilta 12.1. Jyväskylä

Vapepa INFO 18.1. Peräseinäjoki

Ea-ryhmien webinaari (valtakunnallinen), Aiheena potilaan 
tutkiminen ja tilan määrittäminen

19.1. Teams

Ruoka-apu info osastoille 19.1. Teams

RJ-tapaaminen Keski-Suomi 20.1. Teams

Vapepa Lakeuden paikallistoimikunnan kokous 21.1. Teams

Verkkoystävätoiminnan koulutus 21.1. Teams

Ystävätoiminnan kouluttajien täydennyskoulutuspäivät 23.–24.1.

Jämsä-Keuruun paikallistoimikunnan kokous 24.1.

Pohjoisen Keski-Suomen paikallistoimikunnan kokous 24.1. Viitasaari

RJ-tapaaminen Etelä-Pohjanmaa 26.1. Teams

Ruoka-apu info osastoille 27.1. Teams

RJ-tapaaminen Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa 28.1. Teams

Vapepa INFO 28.1. Soini

Piirin valmiusavaus 2021 30.1. Hybridi, Tuuri

Nuorisotoimikunnan järjestäytyminen ja kokous 30.–31.1. Seinäjoki

HELMIKUU

Nuoriso- ja monikulttuurisuustoiminnan yhdyshenkilöiden 
koulutus

2.2. Teams

Päivystystestaus 2021 E-P 3.2. Seinäjoki

Rinnepäivystäjien koulutusilta 4.2. Jyväskylä

Päivystystestaus 2021 E-P 8.2. Seinäjoki

Superkeskiviikko 10.2.

Ystävätoiminnan peruskurssi, ystävänä nuorelle 10.2. Teams

Ensiapuryhmien harkkakurssi 13.–14.2. Ähtäri

Laitosetsintä kurssi 14.2. Jyväskylä

Ea-ryhmien webinaari (valtakunnallinen), Aiheena peruselin-
toimintojen häiriöt

16.2. Teams

Kaveritaitoja-valmennus osana ystävätoimintaa 17.2. Teams

Päivystystestaus 2021 E-P 17.2. Seinäjoki

Viestikurssi 20.2. Isokyrö

Etsinnän peruskurssi 20.2. Seinäjoki

Johtoryhmätoimijakurssi 20.2. Äänekoski

Päivystystestaus 2021 E-P 23.2. Vaasa

Verkkoystävätoiminnan koulutus 24.2. Teams

Perehdytys hätäensiaputaitoihin 25.2. Kauhajoki

Päivystystestaus 2021 E-P 25.2. Seinäjoki

TAPAHTUMAKALENTERI 2021

OMA Punainen Risti = www.vapaaehtoiset.punainenristi.fi Vapepa = www.vapepa.fi

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I
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MAALISKUU

Ystävätoiminnan peruskurssi, ystävänä nuorelle 4.3. Teams

Rinnepäivystäjien koulutusilta 8.3. Jyväskylä

Ystävätoiminnan aluetapaaminen 8.3. Kaustinen

Päivystystestaus 9.3. Laihia

Ystävätoiminnan aluetapaaminen 10.3. Haapamäki

EVY-kurssi (osa1) 11.3. Jyväskylä

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa 1) 13.3. Jyväskylä

Ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisten päivä 13.3. Keski-Suomi

Ryhmänjohtajakurssi 13.3. Jyväskylä

Päivystystestaus 2021 E-P 15.3. Evijärvi

Rasisminvastainen viikko 15.–21.3.

Ystävätoiminnan aluetapaaminen 16.3. Äänekoski

Ea-ryhmien webinaari (valtakunnallinen), Aiheena: elvytys 
2021

16.3. Teams

Pohjanmaan maakuntatoimikunnan kokous 18.3. Hybridi & Lehtimäki

EVY-kurssi (osa 2) 19.3. Jyväskylä

EVY-kurssi (osa 3) 20.3. Jyväskylä

Johtoryhmätoimijakurssi 20.3. Jyväskylä

Viestikurssi 20.3. Keuruu

Rakennusetsintäkurssi/-harjoitus 20.3. Äänekoski / Suolahti

Päivystystestaus 2021 E-P 22.3. Seinäjoki

Ystävätoiminnan aluetapaaminen 22.3. Alajärvi

Ystävätoiminnan aluetapaaminen 24.3. Kauhajoki

Päivystystestaus 2021 E-P 25.3. Ähtäri

Ryhmänjohtajakurssi 27.3. Kuhmoinen

Ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisten päivä 27.3. Pohjanmaa

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa 1) 27.3. Seinäjoki

Ystävätoiminnan aluetapaaminen 29.3. Laihia

Päivystystestaus 2021 E-P 29.3. Kauhajoki

Päivystystestaus 2021 E-P 31.3. Seinäjoki

Vapepa-päivä 31.3. Paikallistoimikunnat

Vapepa INFO 31.3. Vimpeli

HUHTIKUU

Ystävätoiminnan aluetapaaminen 7.4. Karstula

Rinnepäivystäjien kauden lopetus 8.4. Jyväskylä

Etsinnän peruskurssi 10.4. Keski-Pohjanmaa

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa 3) 10.-11.4. Jyväskylä

Päivystystestaus 2021 E-P 12.4. Seinäjoki

Etsinnän peruskurssi 17.4. Keuruu

Viestikurssi 17.4. Keuruu

Ryhmänjohtajakurssi 17.4. Seinäjoki

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I
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Pimeäetsintä 7 RPAS 17.4. Viitasaari

Etsintäharjoitus 17.4. Isokykrö

Vankilavierailijakoulutus 17.4. Jyväskylä

EVY-kurssi (osa 4) koulutusviikonloppu 17.-18.4. Ähtäri

Verkkoystävätoiminnan koulutus 22.4. Teams

Etsinnän peruskurssi 24.4. Lappajärvi

Suunnistuskoulutus /gps 24.4. Isojoki

Piirin vuosikokous 24.4.

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa 3) 24.–25.4. Seinäjoki

TOUKOKUU

Ensiapuryhmien Alue Tour 3.5. Seinäjoki

Ensiapuryhmien Alue Tour 4.5. Kokkola

Ensiapuryhmien Alue Tour 6.5. Jyväskylä

Etsintäharjoitus, Vapepa INFO 6.5. Ääneseutu

Etsinätäharjoitus 7.5. Kauhajoki

Verkkoystävätoiminnan koulutus 12.5. Teams

Etsinnän peruskurssi 15.5. Jyväskylä

Ensihuollon peruskurssi 15.5. Jyväskylä

Viestikurssi 15.5. Jyväskylä

Etsinnän peruskurssi 22.5. Kuortane

Spärrä äksön -leirinonohjaajien suunnitteluviikonloppu 22.–23.5. Alavus

Piirin valmiusryhmän koulutusviikonloppu 22.–23.5. Ähtäri

Ensiapuryhmien harkkakurssi 22.–23.5. Kokkola

Päivystystestaus 2021 E-P 24.5. Seinäjoki

KESÄKUU

Paikallistoimikunnan kokous 7.6. Keski-Suomi

Ystävätoiminnan kouluttajapäivät 11.–12.6.

HEINÄKUU

SPÄRRÄ ÄKSÖN -leiri 11.–15.7. Vetämäjärvi

ELOKUU

Ollikkalan messut 20.–21.8. Kannus

Ensihuoltokurssi 21.8. Keuruu

Etsinnän peruskurssi 21.8. Jyväskylä

Etsintäharjoitus 22.8. Jyväskylä

Ea-3 25.–29.8. Ähtäri

Etsinnän peruskurssi 28.8. Karstula

Lakeuden paikallistoimikunnan kokous 31.8. Seinäjoki

Keski-Pohjanmaan paikallistoimikunnan kokous 31.8. Keski-Pohjanmaa
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SYYSKUU

Jämsä-Keuruun paikallistoimikunnan kokous 6.9.

Vesipelastusharjoitus 11.9. Jämsä

HILLA 21 11.–12.9. Jämsä

Etsintäkurssi 17.–19.9. Kauhava tai Lohtaja

Ensiapupäivystäjän peruskurssi (osa1) 18.9. Seinäjoki

Taajamaetsintäkurssi 23.9. Ilmajoki

Rinnepäivystäjien koulutusilta 23.9. Jyväskylä

Etsintäkurssi 25.9. Ilmajoki

Pohjoisen Keski-Suomen paikallistoimikunnan kokous 25.9. Teams

Ensiapuryhmien harkka 25.–26.9. Ähtäri

Piirin valmiusryhmän koulutusviikonloppu 25.–26.9. Ähtäri

Etsintäharjoitus 26.9. Ylistaro

LOKAKUU

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa1) 2.10. Jyväskylä

Toimikuntatapaaminen 2.10. Seinäjoki

Toimikuntatapaaminen 9.10. Jyväskylä

Rinnepäivystäjien koulutusilta 13.10. Jyväskylä

Maakuntatoimikunnan kokous 23.10. Seinäjoki

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa3) 23.–24.10. Jyväskylä

Ryhmänjohtajakurssi 30.10. Laihia

Piirin valmiusryhmän koulutusviikonloppu 30.–31.10. Seinäjoki

Pimeäetsintäkurssi Avoin Kaustinen

MARRASKUU

Vapepa-valmiusryhmän tapaaminen 11.11. Jyväskylä

Rinnepäivystäjien koulutusilta 11.11. Jyväskylä

Ryhmänjohtajakurssi 13.11. Lapua

Rinnepäivystyksen peruskurssi (osa1) 13.11. Jyväskylä (tsto)

Vapepa INFO 17.11. Ilmajoki

Vapepa-valmiusryhmän tapaaminen 18.11. Seinäjoki

Pimeäetsintäharjoitus 18.11. Kortesjärvi

Ea-3 kertauskurssi 20.–21.11. Kokkola

Rinnepäivystyksen peruskurssi (osa3) 27.–28.11.
Jyväskylä  
(tsto / Laajis)
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KUVAT: MARJAANA MALKAMÄKI/SPR
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2.

Näin käytät kertakäyttöistä  
suu-nenäsuojainta

Suojaimen riisuminen

Suojaimen laittaminen

Muista pitää turvaväli.

Irrota suojain korvien takaa.

1.

Puhdista kädet käsidesillä.

3.

Paina suojain nenän  päältä  
kiinni kasvoihin.

4.

Kiinnitä suojain  
korvien taakse.

3.

Aseta suojain kasvoille.

2.

Puhdista kädet käsidesillä.
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Heitä roskiin lenkistä pitäen.

2.

4041 0955
Painotuote

YMPÄRISTÖMERKKI
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