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Vastaanottokeskukset
Mujunen Henrik, 040 868 4720
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Rikosuhripäivystys
Länsi-Suomen aluetoimisto ja Vaasan seudun palvelupiste
Hovioikeudenpuistikko 13, 65100 Vaasa
Somppi Sari, 050 5729 265 
aluejohtaja
Wingren Nathalie, 044 037 1050
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Vapaaehtoisten taidon- ja voimannäyttö
Keskikesän rauhallinen perjantai eteni kohti iltaa 
heinäkuun 10. päivä Jyväskylässä. Kesäillan idyllin 
katkaisi Ilona-Senioritalossa syttynyt tulipalo. Liekit 
levisivät valtavalla voimalla. Tuli ehti runnella kahta 
taloa ja niitä yhdistävää käytävää ennen kuin palo 
saatiin lopullisesti sammutettua.

Vakavilta henkilövahingoilta onneksi vältyttiin. Suu-
revakuoinnissa rakennuksista pelastettiin lähes 170 
henkilöä. Monella evakuoidulla ei vieläkään ole tie-
toa milloin pääsee palaamaan vanhaan kotiinsa. 
Useat evakuoiduista menettivät liki kaiken omai-
suutensa armottomana roihunneeseen liekkime-
reen.
 
Viranomaiset toimivat tulipalotilanteessa nopeasti. 
Palo sammutettiin ja senioritalon asukkaat evakuoi-
tiin illan sekä yön aikana. Jo illan aikana Sisä-Suo-
men Poliisi hälytti auttamisoperaatioon mukaan 
myös vapaaehtoisia. Vapepan hälytysryhmistä aut-
tamassa olivat ainakin Jyväskylän Latu, Vapepa 
Keski-Suomen valmiusryhmä sekä  Suomen Punai-
sen Ristin hälytysryhmät Jyväskylän osasto, Pa-
lokan osasto, Suolahden osasto ja Länsi-Suomen 
piiri.

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Ensivaiheessa vapaaehtoiset auttoivat evakuoinnis-
sa. Asunnon menettäneiden saatua uudet majapai-
kat, vapaaehtoisten operaatio painottui kotimaan 
apuun. Tulipalon uhreille hankittiin arjessa vält-
tämättömiä tarvikkeita, kuten vaatteita ja hygie-
niavälineitä sekä järjestettiin ruoka-apua. Uhreille 
järjestettiin myös keskustelutilaisuus yhteisvoimin 
muiden paikallisten toimijoiden ja SPR:n psykolo-
gien valmiusryhmän kanssa. Tämän kirjoituksen 
laatimishetkellä asuntonsa menettäneitä autettiin 
asuntojen kalustamisessa ja toimittiin sekä pakka-
us- että kantoapuna. Tämä työ jatkuu yhä.

24.-26.9.2020 järjestettävä Nälkäpäiväkeräys kar-
tuttaa jälleen varoja Suomen Punaisen Ristin ka-
tastrofirahastoon. Varoja käytetään esimerkiksi 
tulipalotilanteissa, kuten Palokassa kuluneena kesä-
nä. Viime vuonna Punainen Risti auttoi katastrofira-
haston turvin 149 tulipalotilanteessa. Apua annettiin 
yhteensä 830 ihmiselle. Myös jatkossa tulipalojen 
uhrit tulevat tarvitsemaan Punaisen Ristin apua.

Viime keväänä korona kosketti meitä jokaista. Pan-
demia vaikutti ihmisten terveyteen, turvallisuuteen 
ja toimeentuloon poikkeuksellisen ankarasti ympäri 
maailman. Suomessa epidemian ensimmäinen aal-
to saatiin hyvin taltutettua. Te vapaaehtoiset toimit-
te hienosti viranomaisten tukena asiointiavussa ja 
monissa muissa auttamistehtävissä. Koronatyössä 
katastrofirahastolla oli suuri merkitys niin Suomes-
sa kuin globaalisti. Maailmalla koronavirus uhkaa 
kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä maissa, joissa ter-
veydenhuolto on jo ennestään heikoilla. Punainen 
Risti on Suomen katastrofirahaston avulla pystynyt 
tukemaan myös näitä maita.

Suuret kiitokset kaikille vapaaehtoisille erinomai-
sesta työstä tulipalojen uhrien auttamistehtävissä 
ja koronaepidemian aikana! Ilman vapaaehtoisten 
panosta Suomessa ei olisi selvitty näin hyvin kum-
mastakaan ponnistuksesta.

Nälkäpäivään voi osallistua monin tavoin. Toivotan 
kaikille yhdessä tekemisen iloa Nälkäpäivään, oli 
keräystapana ihmisten kohtaaminen lippaan kans-
sa S-Marketin edessä, hernekeiton myynti torilla tai 
jokin muu tapa kartuttaa katastrofirahastoa! 

Tero Hintsa
Toiminnanjohtaja
Länsi-Suomen piiri

PÄÄKIRJOITUS 20.8.2020
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sanni Myllyaho, 020 701 2223, sanni.myllyaho@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: Outi Rantala. Taitto: Grano Seinäjoki.

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta
facebook.com/SPRlansisuomenpiiri/

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

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

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

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

Kirppisten yhteystiedot ja
ajankohtaiset tapahtumat
spr-kirppis.fi/

Kuvia toiminnastamme Instagramissa
instagram.com/sprlansisuomenpiiri/

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

Rikosuhripäivystyksen nettisivut
riku.fi
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Muutos tuli - pyytämättä ja yllättäen

Meistä on moneksi

Kuka olisi vielä alkuvuodesta uskonut, että 
suunnitellessamme 40 vuotta täyttävää Näl-
käpäivää, joudumme miettimään, voidaanko 
lipaskeräystä järjestää ollenkaan.  

Onnelliseksi tilanteen tekee, että meillä on 
runsaasti tapoja organisoida digitaalisia etä-
keräyksiä. Myös tärkein asia pysyy aina 
samana: mitään ei tapahdu ilman teitä va-
paaehtoisia. Tällä kertaa Nälkäpäivän tehtä-
vät voivat olla hieman erilaisia ja saattavat 
vaatia uuden opettelua, mutta nyt jos kos-
kaan vapaaehtoisia tarvitaan erilaisiin tehtä-
viin: viestimään, somettamaan, jakamaan, 
haastamaan…

Olemme oppineet uuden tavan toimia ja koh-
data toisiamme kevään aikana koronaviruk-
sen aiheuttamien rajoitusten vuoksi. 

Olemme kouluttaneet, oppineet ja kokoontu-
neet pienryhmissä. Olemme osoittaneet se-
kä ihmisinä että organisaationa joustavuutta 
ja muutoskykyä uudessa tilanteessa. Olem-
me antaneet ruoka-apua, auttaneet asioin-
tiavun asiakkaita, jatkaneet ystävätoimintaa 
uusissa muodoissa ja kohdanneet nuoria Se-
kasin-chatissä sekä vastanneet Auttavaan 
puhelimeen. Olemme pystyttäneet triage-yk-
siköitä ja ottaneet vastaan uusia vapaaehtoi-
sia. Meistä on moneksi. 

Avun, organisoitumisen ja yhteistyön tar-
ve ovat vaihdelleet paljonkin eri puolilla Suo-
mea. Tämä on ollut hyvä mahdollisuus myös 
varautua ja oppia muiden kokemuksista, jos 

Korona-epidemia on osoittanut Suomen Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisten ketteryyden ja 
joustavuuden sekä kyvyn ottaa uusia välinei-
tä haltuun. Jatketaan samaan malliin myös 
Nälkäpäivänä. Laitetaan digitaaliset keräyk-
set kuntoon ja kun toivottavasti päästään 
lippaiden kanssa keräämään, tehdään tupla-
tulos!

Turvallista syksyn  
odotusta toivottaen

Anna Laurinsilta  
varainhankintapäällikkö

tilanne syksyn aikana jälleen aktivoituu ja 
laajenee. 

Monet yritykset ovat tukeneet meidän kaut-
tamme avun tarvitsijoita ja näin mahdollis-
taneet esimerkiksi ruoka-avun niille, joita 
koronavirustilanne on koskettanut erityisen 
paljon. Yritysyhteistyön avulla olemme myös 
saaneet uuden tilannekuvajärjestelmän 
käyttöömme oikea-aikaisen tiedon keruun ja 
tilannekuvan muodostamisen tueksi. 

Syksy tuo jälleen uusia  
tilanteita eteen. Yhdessä  
selviämme niistäkin.

Tuula Luoma  
Psykososiaalisen tuen  
suunnittelija
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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 tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osastomate-
riaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi
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Suomen Punaisen Ristin hallitus päätti 
30.3.2020, että yleiskokous siirretään 
syksyyn. Kokouspaikkana on Helsingin 
yleiskokouksen päätöksen mukaises-
ti Vaasa.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kokous jär-
jestetään mahdollisimman vastuullisesti ja 
osallistujien turvallisuudesta huolehtien. Pe-
rinteisiin järjestelyihin ja kokouksen kulkuun 
liittyvistä muutoksista tiedotetaan viipymät-
tä. Valtioneuvoston toukokuussa antamien 
kokoontumisrajoitusten mukaan yli 500 hen-
gen tilaisuudet on kielletty heinäkuun lop-
puun saakka. Elokuusta alkaen rajoituksia 
saatetaan väljentää tai kiristää, mutta varo-
vaisuuteen on aihetta.

Suositus: Vain äänivaltaiset edustajat 
saapuvat kokoukseen
Kokous pidetään Botnia-hallissa 5.-6.9. Hal-
lissa on riittävän väljää ja mahdollisuus 
turvavälien pitämiseen. Paikan päällä huo-
lehditaan myös hygieniasta. Järjestön sään-
töjen mukaan jokaisella henkilöjäsenellä on 
oikeus olla läsnä yleiskokouksessa. Punaisen 
Ristin hallitus kuitenkin suosittelee vahvasti, 
että tällä kertaa vain äänivaltaiset edustajat 
saapuvat kokoukseen, koska koronaepide-
mia ei ole syyskuussa todennäköisesti vie-
lä ohi.

YLEISKOKOUS VAASASSA 5.-6.9.2020

Poikkeuksellinen yleiskokous syksyllä

Kokouksen juoksutus
Kaksipäiväisessä kokouksessa äänivaltaisten 
edustajien valiokuntatyöskentely toteutetaan 
alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta 
toteutusta tiivistetään ja asioiden käsittely-
järjestystä muutetaan. 

Kokouksessa ei haastatella henkilövaaleis-
sa ehdolla olevia henkilöitä. Perinteisten 
livehaastatteluiden sijasta toteutetaan video-
esittelyt henkilöistä, jotka on asetettu en-
nakkoon ehdolle hallitukseen ja valtuuston 
puheenjohtajistoon. Kokousedustajat voivat 
tutustua videoesittelyihin RedNetin Yleisko-
kous 2020 -sivulla. 

Kokoukseen osallistujien käytössä on myös 
puhelimen Eventos-sovellus, josta löytyvät 
ehdokkaiden esittelyt. Ehdokkaista tehdään 
tuttuun tapaan myös kirjallinen esittely Red-
Nettiin. Kokouksesta lähetetään suoraa vi-
deolähetystä, jota vapaaehtoiset ja jäsenet 
voivat seurata etänä. 

Oheistapahtumat
Botnia-hallissa ei ole näyttelyosastoa eikä 
kokouksessa järjestetä ansiomitalien luovu-
tusta. Monet piirit ovat jo alustavasti suunni-
telleet ja aikatauluttaneet luovutustilaisuudet 
omalla alueellaan. Mahdollisuutta illanvietto-
tilaisuuden järjestämiseen selvitetään. 

Seuraa yleiskokoukseen liittyviä uuti-
sia: RedNet / Yleiskokous 2020 

NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Tänä vuonna Nälkäpäivä järjestetään 
40. kerran ja siihen valmistaudutaan 
hyvin poikkeuksellisissa oloissa. On 
mahdollista, että lipaskeräys onnistuu 
syksyllä vain rajoitetusti. 

Varmaa kuitenkin on, että Nälkäpäivä tul-
laan syksyllä järjestämään, sillä avun tarve 
maailmassa on koronan vuoksi kasvanut.

Nälkäkriisi maailmalla ja  
valmius kotimaassa 
Jo ennen koronaa eteläisessä Afrikassa on 
ollut käynnissä vakava nälkäkriisi. Yli 11 
miljoonaa ihmistä kärsii ruuan puutteesta 
hälyttävällä tasolla. Ihmiset saattavat jou-
tua sinnittelemään jopa kolme päivää ilman 
ravintoa. Koronapandemian tuomat haas-
teet vaikeuttavat tilannetta entisestään, 
koska  maaseudun lisäksi myös kaupun-
geissa asuvien ruokaturvattomuus kasvaa. 
Nälkäpäivänä kerättävillä varoilla Punai-
nen Risti pystyy jakamaan perheille ruoka- 
tai käteisavustuksia, jonka turvin voi selvitä 
pahimman yli. 

Koronakriisin aikana Suomessa koulute-
tut vapaaehtoisemme tarjoavat asiointiapua 
riskiryhmille ja jakavat ruoka-apua hei-

Nälkäpäivästä on kasvanut neljän vuosi-
kymmenen aikana keräys, jolla on erityinen 
paikka suomalaisten sydämissä. Niin on ta-
pahtunut vapaaehtoisten tekemän pitkäjän-
teisen työn ansiosta. Tarjotaan myös tänä 
vuonna uusille ja vanhoille vapaaehtoisil-
le mahdollisuus pukea päälle Punaisen Ristin 
keräysliivi ja kokea ainutlaatuisia kohtaami-
sia keräykseen lahjoittavien kanssa.

Kuva kertoo enemmän  
kuin tuhat sanaa
Kampanjaan kannattaa valmistautua jo nyt 
etsimällä omista tai osaston kuva-arkistoista 
otoksia, joissa on historian havinaa. Ne ker-
tovat keräyksen jatkuvuudesta ja herättävät 

Nälkäpäivään valmistautuminen  
poikkeusoloissa

Mitä muistoja Nälkäpäivä herättää?

koimmassa asemassa oleville. Nälkäpäivä-
nä tuomme esille valmiuden ylläpitämisen 
ja kehittämisen tärkeyden Suomessa. Myös 
jatkossa haluamme toimia tehokkaasti ko-
ronan kaltaisissa poikkeuksellisissa oloissa.

Valmistautuminen  
uudenlaiseen keräykseen
Seuraamme koronatilannetta aktiivisesti ja 
mukautamme Nälkäpäivää vallitseviin oloi-
hin. Valmistaudutaan tekemään keräystä 
yhdessä uusilla ja luovilla tavoilla. Jos lipas-
kerääminen on mahdollista, järjestetään se 
olosuhteiden sallimalla tavalla, huomioiden 
niin kerääjien kuin lahjoittajienkin turvalli-
suus. Laadimme osastoille toimintaohjeet 
lipaskeräyksen järjestämiseen ja pyrimme 
hankkimaan myös hengityssuojia sekä käsi-
desiä, joita osastot voivat tilata verkkokau-
pasta. 

Lue tästä lehdestä vinkkejä siihen, miten 
saamme yhdessä Nälkäpäivästä näkyvän 
keräyksen, vaikka kadut eivät täyttyi-
sikään tavallisen vuoden tavoin punaliivisis-
tä lippaita pitelevistä vapaaehtoisistamme. 
Otetaan yhdessä loikka kohti uudenlaista 
keräystä!

mukavia muistoja. Kuvia voi julkaista omissa 
kanavissa ja niistä voi myös luoda suosittuja 
kuvapareja someen jaettavaksi.

S
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Suomen Punaisen Ristin hallitus päätti 
30.3.2020, että yleiskokous siirretään 
syksyyn. Kokouspaikkana on Helsingin 
yleiskokouksen päätöksen mukaises-
ti Vaasa.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kokous jär-
jestetään mahdollisimman vastuullisesti ja 
osallistujien turvallisuudesta huolehtien. Pe-
rinteisiin järjestelyihin ja kokouksen kulkuun 
liittyvistä muutoksista tiedotetaan viipymät-
tä. Valtioneuvoston toukokuussa antamien 
kokoontumisrajoitusten mukaan yli 500 hen-
gen tilaisuudet on kielletty heinäkuun lop-
puun saakka. Elokuusta alkaen rajoituksia 
saatetaan väljentää tai kiristää, mutta varo-
vaisuuteen on aihetta.

Suositus: Vain äänivaltaiset edustajat 
saapuvat kokoukseen
Kokous pidetään Botnia-hallissa 5.-6.9. Hal-
lissa on riittävän väljää ja mahdollisuus 
turvavälien pitämiseen. Paikan päällä huo-
lehditaan myös hygieniasta. Järjestön sään-
töjen mukaan jokaisella henkilöjäsenellä on 
oikeus olla läsnä yleiskokouksessa. Punaisen 
Ristin hallitus kuitenkin suosittelee vahvasti, 
että tällä kertaa vain äänivaltaiset edustajat 
saapuvat kokoukseen, koska koronaepide-
mia ei ole syyskuussa todennäköisesti vie-
lä ohi.

YLEISKOKOUS VAASASSA 5.-6.9.2020

Poikkeuksellinen yleiskokous syksyllä

Kokouksen juoksutus
Kaksipäiväisessä kokouksessa äänivaltaisten 
edustajien valiokuntatyöskentely toteutetaan 
alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta 
toteutusta tiivistetään ja asioiden käsittely-
järjestystä muutetaan. 

Kokouksessa ei haastatella henkilövaaleis-
sa ehdolla olevia henkilöitä. Perinteisten 
livehaastatteluiden sijasta toteutetaan video-
esittelyt henkilöistä, jotka on asetettu en-
nakkoon ehdolle hallitukseen ja valtuuston 
puheenjohtajistoon. Kokousedustajat voivat 
tutustua videoesittelyihin RedNetin Yleisko-
kous 2020 -sivulla. 

Kokoukseen osallistujien käytössä on myös 
puhelimen Eventos-sovellus, josta löytyvät 
ehdokkaiden esittelyt. Ehdokkaista tehdään 
tuttuun tapaan myös kirjallinen esittely Red-
Nettiin. Kokouksesta lähetetään suoraa vi-
deolähetystä, jota vapaaehtoiset ja jäsenet 
voivat seurata etänä. 

Oheistapahtumat
Botnia-hallissa ei ole näyttelyosastoa eikä 
kokouksessa järjestetä ansiomitalien luovu-
tusta. Monet piirit ovat jo alustavasti suunni-
telleet ja aikatauluttaneet luovutustilaisuudet 
omalla alueellaan. Mahdollisuutta illanvietto-
tilaisuuden järjestämiseen selvitetään. 

Seuraa yleiskokoukseen liittyviä uuti-
sia: RedNet / Yleiskokous 2020 

NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Tänä vuonna Nälkäpäivä järjestetään 
40. kerran ja siihen valmistaudutaan 
hyvin poikkeuksellisissa oloissa. On 
mahdollista, että lipaskeräys onnistuu 
syksyllä vain rajoitetusti. 

Varmaa kuitenkin on, että Nälkäpäivä tul-
laan syksyllä järjestämään, sillä avun tarve 
maailmassa on koronan vuoksi kasvanut.

Nälkäkriisi maailmalla ja  
valmius kotimaassa 
Jo ennen koronaa eteläisessä Afrikassa on 
ollut käynnissä vakava nälkäkriisi. Yli 11 
miljoonaa ihmistä kärsii ruuan puutteesta 
hälyttävällä tasolla. Ihmiset saattavat jou-
tua sinnittelemään jopa kolme päivää ilman 
ravintoa. Koronapandemian tuomat haas-
teet vaikeuttavat tilannetta entisestään, 
koska  maaseudun lisäksi myös kaupun-
geissa asuvien ruokaturvattomuus kasvaa. 
Nälkäpäivänä kerättävillä varoilla Punai-
nen Risti pystyy jakamaan perheille ruoka- 
tai käteisavustuksia, jonka turvin voi selvitä 
pahimman yli. 

Koronakriisin aikana Suomessa koulute-
tut vapaaehtoisemme tarjoavat asiointiapua 
riskiryhmille ja jakavat ruoka-apua hei-

Nälkäpäivästä on kasvanut neljän vuosi-
kymmenen aikana keräys, jolla on erityinen 
paikka suomalaisten sydämissä. Niin on ta-
pahtunut vapaaehtoisten tekemän pitkäjän-
teisen työn ansiosta. Tarjotaan myös tänä 
vuonna uusille ja vanhoille vapaaehtoisil-
le mahdollisuus pukea päälle Punaisen Ristin 
keräysliivi ja kokea ainutlaatuisia kohtaami-
sia keräykseen lahjoittavien kanssa.

Kuva kertoo enemmän  
kuin tuhat sanaa
Kampanjaan kannattaa valmistautua jo nyt 
etsimällä omista tai osaston kuva-arkistoista 
otoksia, joissa on historian havinaa. Ne ker-
tovat keräyksen jatkuvuudesta ja herättävät 

Nälkäpäivään valmistautuminen  
poikkeusoloissa

Mitä muistoja Nälkäpäivä herättää?

koimmassa asemassa oleville. Nälkäpäivä-
nä tuomme esille valmiuden ylläpitämisen 
ja kehittämisen tärkeyden Suomessa. Myös 
jatkossa haluamme toimia tehokkaasti ko-
ronan kaltaisissa poikkeuksellisissa oloissa.

Valmistautuminen  
uudenlaiseen keräykseen
Seuraamme koronatilannetta aktiivisesti ja 
mukautamme Nälkäpäivää vallitseviin oloi-
hin. Valmistaudutaan tekemään keräystä 
yhdessä uusilla ja luovilla tavoilla. Jos lipas-
kerääminen on mahdollista, järjestetään se 
olosuhteiden sallimalla tavalla, huomioiden 
niin kerääjien kuin lahjoittajienkin turvalli-
suus. Laadimme osastoille toimintaohjeet 
lipaskeräyksen järjestämiseen ja pyrimme 
hankkimaan myös hengityssuojia sekä käsi-
desiä, joita osastot voivat tilata verkkokau-
pasta. 

Lue tästä lehdestä vinkkejä siihen, miten 
saamme yhdessä Nälkäpäivästä näkyvän 
keräyksen, vaikka kadut eivät täyttyi-
sikään tavallisen vuoden tavoin punaliivisis-
tä lippaita pitelevistä vapaaehtoisistamme. 
Otetaan yhdessä loikka kohti uudenlaista 
keräystä!

mukavia muistoja. Kuvia voi julkaista omissa 
kanavissa ja niistä voi myös luoda suosittuja 
kuvapareja someen jaettavaksi.
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Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti viime vuonna 
n. 1,2 miljoonaa euroa. Summassa on muka-
na koulukeräyksen, osastojen digikeräysten ja 
tuotemyynnin osuus. Tuloksen takana on val-
tava määrä korvaamatonta vapaaehtoistyötä. 
Kun summan jakaa viime vuoden kerääjämää-
rällä, on jokainen lipaskerääjä kerännyt keski-
määrin 94 euroa Nälkäpäivään. Kukin kerääjä 
on kohdannut kymmeniä ja taas kymmeniä 
lahjoittajia keräysrupeamansa aikana. 

Somessa kerääminen vaatii samalla taval-
la aikaa ja panostusta, vaikka homman voi-
kin tehdä kotisohvalta käsin. Lahjoittaminen on 
teknisesti varsin helppoa ja haaste piileekin ih-
misten innostamisessa, kun lipaskeräyksestä 
tuttu hymy ja katsekontakti, eikä edes kauas 
loistava punainen liivi ole käytettävissä. Ne pi-
tää korvata jollain muulla konstilla. Valitse itse, 
mitä sosiaalisen median kanavaa käytät. Olipa 
se Facebook, Instagram, Twitter tai vaikka säh-
köposti, seuraavat vinkit lahjoittajien houkutte-
luun pätevät kaikissa kanavissa:

1. Pyri pysäyttämään lahjoittajat. 
Keksi vetoava lahjoituspyyntöteksti. Tyyli on 
vapaa, oman persoonan likoon laittaminen 
yleensä puree.

2. Kerro keräyksestä näkyvästi. 
Käytä kuvia ja jaa keräystä usein. Muuta-

1. MobilePay löytyy 1,3 miljoonan suomalai-
sen puhelimesta.  Jo 130:lla osastolla on oma 
MobilePay-numero, jonka avulla voi seurata 
osaston keräyspottia. Osastokohtainen numero 
tilataan verkkokaupasta. Osasto voi myös ke-
rätä yleiseen numeroon 10900. 

2. iZettlen avulla voit vastaanottaa korttimak-
suja, jotka kertyvät osaston pottiin. Sen käyt-
tämiseen tarvitaan älypuhelin, johon on ladattu 
maksuton iZettle-sovellus. Jokainen kerääjä voi 
käyttää omaa puhelintaan, mutta iZettle-laite 
pitää osaston hankkia itse. Osastolle voi tilata 
käyttäjätunnukset osoitteesta keraykset@pu-
nainenristi.fi.

3. Lahjoituspyyntökirje sopii jaettavaksi 
etenkin tiheästi asutulla alueella – ellette sitten 
saa postinkuljettajaa innostumaan jakamaan 

Koulut ovat olleet Nälkäpäivän kantava voima 
jo ensimmäisestä Nälkäpäivästä lähtien. Kun 
Nälkäpäivä ensimmäisen kerran järjestettiin 
Pälkäneellä vuonna 1980, lehtilakko vaikeutti 
keräyksestä tiedottamista. Koululaisten avulla 
tieto keräyksestä saatiin toimitettua yli tuhan-
teen kotiin ja kuten tiedämme, loppu on histo-
riaa.

Pyydetään koululaiset apuun tänäkin vuonna. 
Diginatiiveilta koululaisilta uusien keräystapo-
jen käyttö onnistuu luontevasti ja kotiväen li-
säksi nuoret voivat levittää sanaa keräyksestä 
sosiaalisen median kanavien kautta laajoillekin 
joukoille.

Näin innostat ihmiset lahjoittamaan somessa 
Nälkäpäivänä

Kerätään käteisen sijaan digivaluuttaa

Koululaiset mukaan Nälkäpäivään

ma kerta päivässä ei ole yhtään liikaa, kunhan 
muistat kiittää ja kannustaa samalla. Jaa kerä-
ystä paikkakunnan someryhmissä, etenkin jos 
se on tehty osaston nimissä.  

3. Kommunikoi lahjoittajien kanssa. 
Aivan kuten kadullakin, kiitä jokaista lahjoit-
tajaa. Etenkin Facebookissa kommunikointi on 
tärkeää - mitä enemmän kommentteja keräyk-
sesi alla on, sitä paremmin Facebook näyttää 
keräystäsi muille.

4. Auta kaveria. 
Anna tykkäys- ja jakoapua näkemillesi keräyk-
sille. Niin ne saavuttavat enemmän näkyvyyt-
tä somessa.

kirjeitä osaston puolesta! Rednetistä löytyy val-
mis kirjepohja, johon ei tarvitse kuin lisätä 
osaston Nälkäpäivä-viite. Halutessanne voitte 
toki kirjoittaa omankin kirjeen.

Kannustetaan nuoria tekemään keräystä oman 
näköisesti – heidän kauttaan voimme oppia 
paljon uutta!

Kouluja varten on tehty laadukkaita oppimate-
riaaleja verkkoon, jotka mahdollistavat Nälkä-
päivään ja Punaisen Ristin työhön tutustumisen 
siinäkin tapauksessa, että koulua käytäisiin 
taas syksyllä etänä. 

Tutustu oppimateriaaleihin:  
www.sproppimateriaalit.fi. 

Em
ilia K

angasluom
a

Keräämisen monet keinot

1. Nettikeräys perustetaan osoitteessa 
oma.punainenristi.fi. Tietoa keräykses-
tä kannattaa jakaa kaikissa sosiaalisen 
median kanavissa. Voit valita keräykselle 
nimen, kuvan ja tavoitteen. Keräys teh-
dään omassa, osaston, luokan tai vaikka  
kaveriporukan nimissä. Keräyspottia voi 
seurata koko ajan.  

2. Facebook-keräys toimii nimen-
sä mukaisesti Facebookissa. Keräys nä-
kyy julkisena ja kuka tahansa keräyksen 
nähnyt voi lahjoittaa. Voit käyttää Face-
bookin kutsutoimintoa ja kutsua kaikki 
kaverisi lahjoittamaan keräykseesi. Kerä-
yspotti näkyy koko ajan.

Nälkäpäivä-koulutukset  
järjestetään etänä
Nälkäpäivän koulutukset järjestetään val-
takunnallisina etäkoulutuksina, joihin voi 
osallistua Teamsin kautta. Teamsin käyt-
tö edellyttää vain toimivaa nettiyhteyttä 
ja sähköpostia, johon voi lähettää kut-
sulinkin. Aihealueista järjestetään nel-
jä samansisältöistä koulutusta suomeksi 
ja yksi ruotsiksi. Jokaiseen koulutukseen 
mahtuu 250 osallistujaa. Varaa paikkasi 
koulutuksiin Nälkäpäivän Rednet-sivuilla 
olevien linkkien kautta ajoissa. Tarvitta-
essa koulutuksia järjestetään enemmän 
ja niistä tiedotetaan sähköpostitse sekä 
Rednetin Nälkäpäivä-sivuilla. 

3. MobilePay-numero kannattaa ker-
toa lahjoittajille myös silloin, kun käytät 
muita nettikeräyksen muotoja. Jos osas-
tollasi on oma MobilePay-numero, käytä 
sitä. Muussa tapauksessa pyydä lahjoi-
tukset suoraan katastrofirahaston ylei-
seen numeroon 10900.

4. Keräystili. Osaston Nälkäpäivä-viitet-
tä käyttämällä lahjoitus kohdentuu osas-
ton Nälkäpäivä-pottiin. Katastrofirahaston 
tilinumero on FI52 5000 0120 4156 73. 

5. Tekstiviestilahjoitus tulee suoraan 
katastrofirahaston tilille. Viestit lähete-
tään numeroon 16499 ja viestin sisältö 
määrittää lahjoitussumman. 5 € = SPR5, 
10 € =  SPR10 ja 15 € = SPR. Lisää käy-
tössä olevia lahjoitussummavaihtoehtoja 
löydät Rednetistä. 

1. Nälkäpäivä-kampanjan yleisesittely 
1,5 h
ma 17.8. ja ma 24.8. klo 14-15.30 ja klo 
17-18.30, ruotsiksi ma 31.8. klo 17.30-19

2. Nälkäpäivän somekampanjointi 1,5 h
ti 18.8. ja ti 25.8. klo 14-15.30 ja  
klo 17-18.30, ruotsiksi ti 1.9. klo 17.30-19

3. Uudet maksutavat Nälkäpäivässä
ke 19.8. ja ke 26.8. klo 14-15.30 ja  
klo 17-18.30, ruotsiksi ke 2.9. klo 17.30-19

4. Nälkäpäivä kouluissa
to 20.8. ja to 27.8. klo 14-15.30 ja 
klo 17-18.30, ruotsiksi to 3.9. klo 17.30-19
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AJANKOHTAISIA TALOUSASIOITA OSASTOILLE

Koronaviruksen aikana asiointiavun järjes-
täminen on voinut lisätä osastoissa mak-
settavien kilometrikorvausten määrää. 
Korvaukset pitää ilmoittaa tulorekisteriin vii-
meistään maksukuukautta seuraavan kuu-
kauden viidenteen päivään mennessä. 
Ilmoittaminen tehdään sähköisesti. Tulore-
kisteri ottaa vastaan paperi-ilmoituksia vain 
silloin, jos sähköinen ilmoittaminen ei tekni-
sesti ole mahdollista. Jos osastolla on ollut 
satunnaisia korvauksia ilmoitettavana, on vi-
ranomainen hyväksynyt myös paperilla an-
netun ilmoituksen. 

Ohjeet korvausten ilmoittamiseen ja 
linkit Tulorekisterin verkkosivuille löy-
tyvät: RedNet / Osastotoimisto / Talousoh-
jeet.

Korvausten ilmoittamisen voi myös 
tehdä Verohallinnon ilmaisessa ohjel-
massa: www.palkka.fi. 

Yhtenäisen taloushallinnon järjestelmän han-
kinta osastojen käyttöön etenee pilottikäy-
töllä tämän vuoden ajan. Pilotoinnin jälkeen 
täsmentyvät mm. suunnitelma järjestelmän 
käyttöön ottamisesta ja kustannukset. Pi-
lotoitava järjestelmä mahdollistaa palkka-
laskennan ja sähköisen kirjanpidon, jossa 
vapaaehtoisten kulu- tai matkalaskut ja osto- 
ja myyntilaskut voi hoitaa verkkolaskuina.

Suomi.fi-valtuudet korvaavat Katso-valtuu-
det sähköisen asioinnin tunnistautumisessa. 
Punaisen Ristin yksiköillä ei ole vielä mah-
dollisuutta ottaa valtuuksia käyttöön. Kun 
mahdollisuus tulee, osastoja tiedotetaan he-
ti vaadittavista toimenpiteistä ja tarvittavis-
ta asiakirjoista.

Huhtikuusta alkaen yrityksillä on ollut oikeus 
saada toiselta yritykseltä verkkolasku. Verk-
kolaskulaki on velvoittava elinkeinotoimintaa 
harjoittavalle, jonka liikevaihto on yli 10 000 
euroa.  Punaisessa Ristissä laki koskettaa 
vain niitä osastoja, joilla em. ehto toteutuu.

Kilometrikorvausten  
ilmoittaminen tulorekisteriin 

Taloushalliinnon järjestelmä  
osastojen käyttöön

Suomi.fi-valtuudet Sähköinen laskutus 
yrityksille 

HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS JA YRITYSYHTEISTYÖ TOKMANNIN KANSSA

Osastot ovat voineet tilata Hyvä Joulu-
mieli -lahjakortit jo parin vuoden ajan 
sähköisesti ja ne on toimitettu suo-
raan kortteja jakaville kumppaneille, 
kuten sosiaalitoimistoille. Menetelmä 
on todettu erittäin toimivaksi ja sel-
keäksi myös osastojen näkökulmasta, 
koska näin toimimalla vältetään luovu-
tuslomakkeiden täyttäminen ja palaut-
taminen.

Jatkamme tänä vuonna samalla mallilla. Ta-
voitteena on, että mahdollisimman mo-
ni osasto tilaa kortit suoraan kumppaniensa 
osoitteisiin. Osasto voi liittää kortteihin oman 
tervehdyksensä. Perheille kortin ohessa lä-
hetettävä tervehdys tulee toimittaa yhteis-
työkumppanille riittävän ajoissa, jotta se 
ehtii lahjakortin matkaan.  

Osaston kannattaa tehdä yhteistyötä paikka-
kunnalla toimivien MLL:n yhdistysten kanssa 
ja sopia korttien tilaamisesta kumppaneil-
le. Näin mahdollisimman moni kumppani 
saa kortteja ja mahdollisimman moni perhe 
apua. Myös päällekkäisyyksiltä vältytään. 

Tokmanni ja Suomen Punainen Risti ovat 
aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena 
on edistää ihmisten ja yhteisöjen hyvin-
vointia sekä vähentää yksinäisyyttä ja 
syrjäytymistä. Tokmanni toimii Suomes-
sa yli sadalla paikkakunnalla ja on vah-
vasti mukana ihmisten arjessa.

Tokmanni tukee ystävätoimintaa ja osallistuu 
yksinäisyyden vastaiseen työhön. Tokmanni 
antaa tukea esimerkiksi Joulukahviloiden jär-
jestämiseen. Osasto saa avustusta kahvilan 
kulujen kattamiseen ja keskustoimisto maksaa 
raportoinnin jälkeen osastolle aiheutuneet ku-
lut. Ohjeistus Joulukahviloiden järjestämiseen 
ja raportointiin löytyy RedNetistä: Ystävätoi-
minta / Tapahtumamallit. 

Nälkäpäivä näkyy Tokmanneissa
Tokmanni on kumppanina myös Nälkäpäiväs-
sä ja yhteistyö mahdollistaa uudenlaisia koh-

Lahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille

Kauppaketju Tokmanni tukee yksinäisyyttä 
torjuvaa vapaaehtoistoimintaa

Hyvä Joulumieli -tapahtumalla 
näkyvyyttä 
Osastot ja yhdistykset voivat yhdessä järjes-
tää omalla paikkakunnallaan Hyvä Joulumieli 
-tapahtuman. Tapahtumalla saa keräykselle 
ja auttamistyölle hyvää näkyvyyttä sekä li-
sävaroja lahjakortteihin. Tarkemmat ohjeet 
ja vinkit tapahtuman järjestämiseen toimi-
tetaan osastoille syyskuussa. Tiedotepoh-
ja ja muut viestintämateriaalit tulevat jakoon 
myöhemmin syksyllä. Kaikki materiaali lisä-
tään RedNetin Hyvä Joulumieli -ryhmään. 

Hyvä Joulumieli -kampanjassa kerätään 
varoja, joiden avulla Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto ja Punainen Risti jakavat ruo-
kalahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille. 
Kampanjan kumppanina toimii Yle. 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin  
koordinaattori Maaret Alaranta,  
p. 040 358 3257  
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158

taamisia kampanjan aikana. Nälkäpäivä tulee 
näkymään Tokmannin myymälöissä ja kaup-
paketju tukee keräystä digitaalisissa lahjoitus-
kanavissa. 

Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa 
Tokmanni on lahjoittanut Punaisen Ristin kaut-
ta hygieniatarvikkeita avunsaajille ja tarjon-
nut logistista apua avustusten kuljettamisessa 
eri puolelle Suomea. Tokmanni ja Suomen Pu-
nainen Risti aloittivat kumppanuusyhteistyön 
syksyllä 2019 ja yhteistyö jatkuu ainakin 2021 
saakka.

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin  
koordinaattori Maaret Alaranta,  
p. 040 358 3257
Varainhankinnan asiantuntija  
Maija Keskinen, p. 040 675 8931

M
aiju Pohjanheim

o

Osastot saavat asiasta lisää tietoa ja järjes-
telmän käyttöön siirtymiseen liittyvän kyse-
lyn.  Pilottikäytön kokemusten perusteella 
tehdään lopullinen järjestelmävalintapäätös. 

Lisätietoja: Osastokirjanpidon tiiminvetäjä 
Liisa Karhu, p. 040 642 1925 tai  
sprosastokirjanpito@punainenristi.fi
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LYHYESTI OIL SPILL -HANKE

Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoisi-
aan osallistujiksi laajoihin ja pitkäkes-
toisiin auttamistilanteisiin, kuten öl-
jyonnettomuuksiin Itämeren alueella. 

Turun yliopiston koordinoimaan OIL SPILL 
-hankkeeseen kuuluu yhteensä 13 kumppa-
nia Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Viros-
ta, Latviasta ja Liettuasta. Punaisen Ristin 
lisäksi Suomesta mukana ovat Varsinais-
Suomen pelastuslaitos, Neste ja Suomen 
ympäristökeskus. Lisäksi yhteistyötä teh-
dään erityisesti WWF Suomen ja Suomen Pa-
lopäällystöliiton kanssa.

Punaisen Ristin tehtäviin kuuluu koulutusten 
ja harjoitusten suunnittelu sekä yhteistyön 
edistäminen alueellisten pelastuslaitos-
ten kanssa. Hyviä käytäntöjä jaetaan hank-
keessa toimijoiden kesken ja hankkeessa 
luotavaa toimintamallia voidaan jatkossa 
hyödyntää rantaöljyntorjunnan lisäksi myös 
muissa laajoissa ja pitkäkestoisissa tilan-
teissa.

Uudet öljyntorjunnan ja johtamisen 
koulutukset vapaaehtoisille
Hankkeen aikana on järjestetty joukkueen-
johtajakoulutusta vapaaehtoisille. Syksyllä 
2020 hankkeessa pilotoidaan WWF:lle öljyn-
torjunnan kouluttajakoulutus sekä Punaiselle 

Vapaaehtoistoiminta joutui myllerrykseen 
maaliskuun alkupuolella, kun Suomi siir-
tyi poikkeustilaan. Avun tarve ei kuitenkaan 
loppunut ja käytännössä tämä tarkoitti uu-
sia tekemisen tapoja sekä digitaalisten työ-
välineiden käyttöä ihan uudella tavalla.

Järjestössä onkin koettu nyt ennennäkemä-
tön digiloikka, joka on näkynyt myös Oma 

Voi hyvin auttaaksesi muita – ilmoittau-
du psykososiaalisen tuen seminaariin Hel-
sinkiin. Seminaari järjestetään 3.10. kello 
10-17 Forum Parkissa. Osa seminaaris-
ta striimataan ja siihen voi osallistua etä-
nä. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia 
teemoja, kuten henkistä ja fyysistä turvalli-
suutta vapaaehtoistoiminnassa. 

Ilmoittaudu:   
https://www.lyyti.fi/reg/seminaari201003

Vastaanottotoiminnasta ja kotoutumisen 
tukemisesta kiinnostuneet vapaaehtoiset 
voivat tehdä Kotoutumisen tukena -perus-
kurssin  joko lähi- tai etäkoulutuksena. Lä-
hikoulutuksena moduuli kestää 3 tuntia ja 
etänä 2,5 tuntia. Koulutuksessa käsitel-
lään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasis-

Tapaturmapäivää vietetään perjantaina 
13.11. Tapaturmapäivä herättää jokaisen 
pohtimaan, miten vähentää tapaturmien 
riskiä kotona, töissä ja liikenteessä. 
Kampanjasivustolla Kotitapaturma.fi 
on vinkkejä tapaturmien ehkäisyyn ja 
vaaranpaikkojen kartoittamiseen. Lisäksi 
sivustolta löytyy tilastotietoa ja ilmaista 
aineistoa, kuten kuvia ja julisteita. 

Valmius öljyonnettomuuksiin paraneeOman kautta uusien auttajien aalto

Tervetuloa psykososiaalisen tuen seminaariin

Uudet materiaalit etäkoulutukseen

Kikkailut on kikkailtu! 

Ristille Ensiapu ja öljyntorjunta -kokonai-
suus, jonka kautta ensiapuryhmät ovat val-
miudessa öljyntorjuntatilanteisiin.

Hankkeessa ovat mukana Vapepan öljyntor-
junnan yhteistyöryhmät Varsinais-Suomes-
sa (pilottialue) sekä Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Kainuussa. Uusien ryhmien perustamis-
ta muille alueille tuetaan kiinnostuksen mu-
kaan. Hanke kestää 30.6.2021 saakka.

Tule mukaan koulutuksiin ja 
harjoituksiin!
WWF:n öljyntorjuntajoukkojen tueksi tarvi-
taan useiden muiden toimialojen vapaaehtoi-
sia, jotka saavat peruskoulutuksensa omissa 
järjestöissään. Kaikille öljyntorjunnas-
ta kiinnostuneille suositellaan öljyntorjun-
nan peruskurssin käymistä, vaikka toimisikin 
rannan puhdistuksen sijaan johto- tai tuki-
tehtävissä. WWF:n kursseista saa lisätietoa 
öljyntorjuntajoukkojen sivuilta: wwf.fi/va-
paaehtoistyo/oljyntorjuntajoukot

Vapaaehtoisten muista koulutuksista ja har-
joituksista tiedotetaan Vapepan tapahtuma-
kalenterissa: vapepa.fi/tapahtumakalenteri

Lisätietoa: Hankesuunnittelija  
Heta Hyvärinen, p. 040 191 3393

Punaisen Ristin käyttäjämäärissä. Maalis-
kuun alun jälkeen Omaan on luotu yli 2 000 
profiilia. Luku kertoo sekä lisääntyneestä 
Oman käyttöönotosta järjestön sisällä että 
isosta määrästä aivan uusia auttajia. Kai-
ken kaikkiaan Omaan on luonut profiilinsa 
jo lähes 10 800 vapaaehtoista.

Joonas B
randt

Joonas B
randt

mia sekä esitellään kotoutumista tukevaa 
vapaaehtoistoimintaa. Koulutus antaa val-
miudet toimia kotoutumista tukevassa va-
paaehtoistoiminnassa. Kouluttajina toimivat 
Punaisen Ristin monikulttuurisuuskoulutta-
jat ja koulutusmateriaalit löytyvät RedNetin 
monikulttuurisuuskouluttajien sivuilta. 

Kuukausittain julkaistaan ajankohtaisia 
artikkeleita. 

Materiaalia tapaturmien ehkäisemiseen 
liittyen voi tilata ilmaiseksi Punaisen Ristin 
verkkokaupasta: Punaisenristinkauppa.fi. 

Seuraa kampanjaa ja tule osallistumaan: 
www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/
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suus, jonka kautta ensiapuryhmät ovat val-
miudessa öljyntorjuntatilanteisiin.

Hankkeessa ovat mukana Vapepan öljyntor-
junnan yhteistyöryhmät Varsinais-Suomes-
sa (pilottialue) sekä Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Kainuussa. Uusien ryhmien perustamis-
ta muille alueille tuetaan kiinnostuksen mu-
kaan. Hanke kestää 30.6.2021 saakka.

Tule mukaan koulutuksiin ja 
harjoituksiin!
WWF:n öljyntorjuntajoukkojen tueksi tarvi-
taan useiden muiden toimialojen vapaaehtoi-
sia, jotka saavat peruskoulutuksensa omissa 
järjestöissään. Kaikille öljyntorjunnas-
ta kiinnostuneille suositellaan öljyntorjun-
nan peruskurssin käymistä, vaikka toimisikin 
rannan puhdistuksen sijaan johto- tai tuki-
tehtävissä. WWF:n kursseista saa lisätietoa 
öljyntorjuntajoukkojen sivuilta: wwf.fi/va-
paaehtoistyo/oljyntorjuntajoukot

Vapaaehtoisten muista koulutuksista ja har-
joituksista tiedotetaan Vapepan tapahtuma-
kalenterissa: vapepa.fi/tapahtumakalenteri

Lisätietoa: Hankesuunnittelija  
Heta Hyvärinen, p. 040 191 3393

Punaisen Ristin käyttäjämäärissä. Maalis-
kuun alun jälkeen Omaan on luotu yli 2 000 
profiilia. Luku kertoo sekä lisääntyneestä 
Oman käyttöönotosta järjestön sisällä että 
isosta määrästä aivan uusia auttajia. Kai-
ken kaikkiaan Omaan on luonut profiilinsa 
jo lähes 10 800 vapaaehtoista.

Joonas B
randt

Joonas B
randt

mia sekä esitellään kotoutumista tukevaa 
vapaaehtoistoimintaa. Koulutus antaa val-
miudet toimia kotoutumista tukevassa va-
paaehtoistoiminnassa. Kouluttajina toimivat 
Punaisen Ristin monikulttuurisuuskoulutta-
jat ja koulutusmateriaalit löytyvät RedNetin 
monikulttuurisuuskouluttajien sivuilta. 

Kuukausittain julkaistaan ajankohtaisia 
artikkeleita. 

Materiaalia tapaturmien ehkäisemiseen 
liittyen voi tilata ilmaiseksi Punaisen Ristin 
verkkokaupasta: Punaisenristinkauppa.fi. 

Seuraa kampanjaa ja tule osallistumaan: 
www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/

HENKILÖ
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Terveisiä Kohdataan kylillä ja keskuksissa 
-hankkeesta
Olen Anne Pälve ja aloitin elokuun alussa 
Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeen 
uutena projektisuunnittelijana Niemistön Ei-
jan siirtyessä toisiin tehtäviin.
 
Punainen Risti ja sen ystävätoiminta on mi-
nulle tuttua. Olen aloittanut vuonna 2014 
SPR Jyväskylän osastossa ystävävälittäjänä, 
josta siirryin vuoden jälkeen piirille Ystävä-
toiminnan alueellisen tuen kehittämispro-
jektiin. Välillä olin runsaan vuoden muualla 
töissä, mutta viime syksynä palasin Pu-
naiseen Ristiin tehden ensin nuoriso- ja 
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjän opin-
tovapaasijaisuuden ja nyt jatkan Kohdataan 
kylillä ja keskuksissa -hankkeessa vuoden 
2021 loppuun.

Työtehtäviini kuuluvat muun muassa yh-
teistyö jo toiminnassa olevien kohtaamis-
paikkojen vapaaehtoisten kanssa, uusien 
kohtaamispaikkojen perustaminen Länsi-
Suomen piirin alueelle sekä mentorimallin 
kehittäminen. Mentorimallissa koulutetaan 
työpareja ystävävälittäjille. Työpisteeni sijait-
see Jyväskylän aluetoimistolla.

Jos kiinnostuit kohtaamispaikkatoiminnasta 
tai mentorimallista, niin ota yhteyttä. Tulen 
mielelläni kertomaan lisää. Tavoitat minut 
numerosta 040 636 1118 tai sähköpostilla 
anne.palve@redcross.fi.

Aurinkoisia syyspäiviä toivottaen,
Anne

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeen 
kohtaamispaikat

+ Ovat avoimia kaikille senioreille. Ennakkoon ei tarvitse
 ilmoittautua.

+ Ovet ovat avoinna kerran tai kahdesti kuukaudessa.

+ Tapaamiskerroilla on erilaisia teemoja ja aiheita.
 Myös uusia ideoita voi ehdottaa.

+ Joka kerralla kahvitellaan, vaihdetaan kuulumisia ja
 rupatellaan mukavia.
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KUULUMISIA DIGIKENTÄLTÄ

Digitaaliselle vapaaehtoistyölle
luotiin edellytyksiä pilottihankkeella

Yhtenä tärkeänä osana on ollut myös Oma Punainen Risti -vapaaehtoisjärjestelmän kehitys ja 
käyttöönotto. Tänä keväänä järjestelmää päästiin käyttämään myös pitkittyneessä yhteiskun-
nan häiriötilanteessa, kun valtaosa vapaaehtoisten tapahtumista ja koulutuksista siirtyi verk-
koon.

Oma Punaisen Ristin kautta ilmoittautui operaation ensimmäisen kuukauden aikana yli 1100 
uutta vapaaehtoista, joita perehdytettiin verkon lisäksi myös puhelimitse. Ilman digitaalisia 
työkaluja ei tällaisen vapaaehtoisten määrän vastaanottaminen olisi ollut mahdollista.

Toivomme, että kaikki vapaaehtoiset loisivat profiilin Oma Punaiseen Ristiin. Tämä mahdol-
listaa entistä paremman yhteydenpidon ja tiedonkulun osaston lisäksi myös piirin alueella ja 
valtakunnallisesti. Mikäli et vielä ole luonut omaa vapaaehtoisprofiiliasi, voit tehdä sen osoit-
teessa http://vapaaehtoiset.punainenristi.fi

Oma-koulutukset ja käyttöönotto
Syksyllä piiri järjestää Oma Punainen Risti -peruskoulutuksia useammalla paikkakunnalla. 
Koulutukseen voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet, mutta erityisesti osastojen Oma-
pääkäyttäjien sekä uusia vapaaehtoisia vastaanottavien vapaaehtoisten osallistumista toivo-
taan.
 
Ilmoittauduthan koulutukseen viimeistään viikkoa ennen:
Ke 9.9. klo 17.30-19.30 KOKKOLA, 
ilm. https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/8388

To 10.9. klo 17.30-19.30 TUURI,
ilm. https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/8389

Ma 19.10. klo 17.30-19.30 KANNONKOSKI,
ilm. https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/8413

Lisäksi osastossa voidaan piirin tuella järjestää Oma-aloitustyöpaja vastuuvapaaehtoisil-
le, kuten ryhmien vetäjille ja hallituksen jäsenille. Aloitustyöpaja voidaan järjestää myös yh-
teistyössä naapuriosaston kanssa. Aloitustyöpajojen järjestämisestä voitte olla yhteydessä 
projektisuunnittelija Vivi Vaissiin puhelimitse (0405522692) tai sähköpostitse (vivi.vaissi@
redcross.fi). Aloitustyöpajojen yhteydessä voidaan myös perehdyttää ystävävälittäjät sähköi-
sen välitysjärjestelmän käyttöön.

Valtakunnallisesti järjestetään Oma-koulutuksia myös verkossa, lisätietoa näistä tulee mah-
dollisimman pian Oma Punaiseen Ristiin. RedNetissä on katsottavissa myös Oma-koulutuksen 
tallenne osoitteessa https://rednet.punainenristi.fi/node/55265 

Teksti: Vivi Vaissi

Kolmivuotinen Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi 
-hanke päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankkeen pilottipiirejä 
ovat olleet Helsingin ja Uudenmaan piiri sekä Länsi-Suomen 
piiri. Valtakunnallisessa projektissa on vahvistettu järjestömme 
toimijoiden digitaitoja sekä kehitetty uusien, digitaalisten 
vapaaehtoistyön muotojen edellytyksiä.

KUULUMISIA DIGIKENTÄLTÄ
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Näin Omaa voi hyödyntää osaston
syyskauden käynnistyessä – 6 IDEAA:

+ Luokaa osaston koulutuksista tapahtumat Omaan, myös
 ilmoittautumiset voi kerätä tämän kautta.

+ Luokaa ryhmien syyskauden kokoontumisista tapahtumat.

+ Luokaa ilmoitukset osaston avoimista vapaaehtoistehtävistä.

+ Tiedottakaa tulevasta syyskauden toiminnasta ja avoimista   
 tehtävistä ”Viesti koko osastolle” -toiminnon avulla.

+ Tiedottakaa toimintaryhmien syyskaudesta toimintaryhmien   
 viestintätoiminnon avulla.

+ Jakakaa Oma-tapahtumien linkkejä sosiaalisessa mediassa.

Ohjeita Oman käyttöön: https://rednet.punainenristi.fi/oma

Osastoviestinnän perusteet ja somen käyttö  -koulutukset

Miten Punainen Risti viestii? Miten minä voin viestiä osastossani? 
Onko sosiaalinen media uhka vai mahdollisuus? Haluaako osastosi 
lisää näkyvyyttä toiminnalleen ja uusia vapaaehtoisia?

Viestintäkoulutuksissa perehdytään Punaisen Ristin viestintään, tu-
tustutaan viestinnän suunnitteluun ja sisältöjen tuottamiseen eri 
tiedotuskanaviin sekä käytännön esimerkkeihin onnistuneesta osas-
toviestinnästä. Koulutukset tarjoavat myös tietoa Punaisen Ristin 
valmiista viestintämateriaaleista. Koulutuksissa tutustutaan lisäksi 
Oma Punaiseen Ristiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Koulutukset  on tarkoitettu Punaisen Ristin jo jonkin aikaa toimin-
nassa mukana olleille vapaaehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita 
osastoviestinnästä.  

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



16 17

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

KAVERITAITOJA NUORILLE KAVERITAITOJA NUORILLE

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Kaveritaitoja nuorille -hanke rakentaa 
valmentavaa ystävätoiminnan mallia

Hankkeessa rakennetaan valmentavaa ys-
tävätoiminnan mallia, jossa ystäväparin yh-
teydenpitoa rytmittävät yhteiset teemat ja 
niihin liittyvät tehtävät. Lisäksi hankkees-
sa luodaan uusia toimintamalleja nuorten ja 
nuorten aikuisten tavoittamiseksi mukaan 
ystävätoimintaan. Yksi keino tähän on muun 
muassa erilaisten kohtaamispaikkatoiminto-
jen kehittäminen. Länsi-Suomen piirin alu-
eella hanke toimii vuosina 2020-2021.

Yksinäisyyden taustalla usein 
epävarmuutta sosiaalisissa tilanteissa
Kaveritaitoja nuorille -hanke toteutti touko-
kuussa kyselyn yksinäisyyttä kokeville nuo-
rille Länsi-Suomen ja Oulun piirien alueilla. 
Kyselyä jaettiin pääasiassa sosiaalisen medi-
an kautta ja sillä haluttiin selvittää, millaisia 
haasteita itsensä yksinäisiksi tuntevat nuoret 
kohtaavat sosiaalisissa tilanteissa. Kyselyyn 
vastasi 520 nuorta tai nuorta aikuista, jotka 
olivat iältään 13-29 -vuotiaita.

Selvästi yli puolet vastaajista koki vaikeaksi 
uusiin ihmisiin tutustumisen joko ujouden tai 
sosiaalisten tilanteiden jännittämisen vuok-
si. Kokemus siitä, ettei tule hyväksytyksi 
joukkoon, epävarmuus sekä kiusaamiskoke-
mukset nousivat esiin monissa vastauksissa. 
Sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät konkreettiset 
haasteet ilmenivät muun muassa vaikeute-
na löytää keskusteluaiheita tai tuntea yh-
teenkuuluvuutta muiden ihmisten kanssa. 
Avoimet vastaukset paljastivat, että monil-
la sosiaalisiin tilanteisiin liittyy paljon epävar-
muutta siitä, kuinka tulisi toimia ja tuleeko 
hyväksytyksi muiden silmissä.

Kaveritaitojen valmennusohjelma
osaksi ystävätoimintaa
Yksinäisille nuorille suunnatun kyselyn poh-
jalta tuotetaan yhteistyössä Mieli ry:n kans-
sa valmennusohjelma, joka käsittelee muun 
muassa kaveritaitoihin ja itsetuntemukseen 

Länsi-Suomen piirissä alkoi maaliskuussa Kaveritaitoja nuorille 
-hanke. STEA-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on nuorten 
yksinäisyyden vähentäminen ja se toimii lisäksi viiden muun piirin 
alueella. 

liittyviä teemoja. Valmennus on mahdollista 
käydä läpi itsenäisesti tai yhdessä vapaaeh-
toisen ystävän kanssa.

Kyselystä kävi myös ilmi, että nuoret kaipaa-
vat mahdollisuutta tavata muita samassa ti-
lanteessa olevia, joten valmennus voisi sopia 
erittäin hyvin myös ryhmässä toteutettavak-
si. Valmennuksen pilottiversion on tarkoitus 
olla valmiina loppuvuodesta, minkä jälkeen 
sitä pilotoidaan eri tavoin. Vuoden 2020 ai-
kana valmennuksesta tuotetaan perehdytys-
materiaali ystävätoiminnan vapaaehtoisten 
tueksi.

Kohtaamispaikkoja nuorille – 
verkossa ja kasvotusten
Länsi-Suomen piirin alueella kehitetään val-
mennusohjelmien lisäksi myös nuorten 
kohtaamispaikkatoimintaa. Erityisesti verk-
kopohjaiset ratkaisut ovat yksinäisyyttä 
kokeville nuorille matalan kynnyksen toimin-
tamuoto.

Kesän aikana on toiminut muun muassa Dis-
cord-alustalla useita vapaaehtoisten vetämiä 
valtakunnallisia verkkoryhmiä. Kokemukset 
osoittavat, että erityisesti nuorille aikuisil-
le tämä toimintamuoto tuntuu sopivan. Myös 
vapaaehtoisten löytäminen verkkoryhmien 
ohjaamiseen on ollut yllättävän helppoa. Tu-
levaisuudessa verkkoryhmiä voitaisiin toteut-
taa esimerkiksi useamman osaston tai koko 
piirialueen yhteisenä ystäväryhmänä.

Teksti: Anja Saksola

Yksinäisille nuorille suunnatun kyselyn pohjalta tuotetaan yhteistyössä Mieli ry:n kanssa valmennusohjelma, joka 
käsittelee muun muassa kaveritaitoihin ja itsetuntemukseen liittyviä teemoja. Kuva: Kaisa-Marja Kokko

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää
Kaveritaitoja nuorille -hankkeen toiminnasta
tai haluaisit olla kehittämässä nuorten
kohtaamispaikkatoimintaa osastossasi,
ole yhteydessä hankkeen työntekijään:

Anja Saksola
anja.saksola@redcross.fi tai 040 702 9706
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Punaisen Ristin vapaaehtoiset viranomaisten 
apuna Palokassa

Palopaikan viereiseen koulurakennukseen 
perustettiin evakuointikeskus, jossa oli Pu-
naisen Ristin, Vapepan ja Suomen Ladun 
vapaaehtoisia sekä sosiaalitoimen, seura-
kunnan ja Kriisikeskus Mobilen työntekijöi-
tä. Evakuointikeskuksessa kävi yhteensä 148 
henkilöä. 

Senioritalon asukkaille tarjottiin henkisen tu-
en lisäksi materiaalista apua, kuten yöpy-
mis- ja hygieniatarvikkeita, sekä järjestettiin 
majoitusta. Asukkaiden reseptilääkkeisiin liit-

Punaisen Ristin Jyväskylän ja Suolahden osastojen sekä Vapepan 
vapaaehtoiset olivat viranomaisten pyynnöstä heinäkuussa 
auttamassa Palokan Ilona-senioritalon tulipalon yhteydessä. 
Tulipalo johti laajoihin sammutustöihin ja mittavaan evakuointiin, 
mutta vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin. Viranomaisten ja 
vapaaehtoisten yhteistyö toimi tilanteessa erittäin hyvin.

tyviä asioita hoiti keskussairaalaan päivys-
tävä lääkäri. Vuodepotilaiden siirtämiseen 
käytettiin puolustusvoimien kahta ambulans-
sia sekä Punaisen Ristin Jyväskylän osas-
ton autoa. Osa asukkaista pääsi majoituksiin 
taksilla tai omaistensa kyydillä. Sosiaalitoi-
mi järjesti osalle asukkaista väliaikaisen ma-
joituksen.

– Olemme tehneet ensimmäisiä kotimaan 
avun avustuspäätöksiä kodeistaan evaku-
oiduille. Punaisen Ristin katastrofirahaston 

varoin on hankittu vaatteita ja hygieniatar-
vikkeita sekä järjestetty ruokaa kodeistaan 
pois joutuneille , kertoi Punaisen Ristin Jy-
väskylän osaston kotimaan avun yhteyshen-
kilö Jouko Aho palon jälkeen.

Vapaaehtoisten toiminta 
sai kiitosta eri tahoilta
Palokassa järjestettiin tulipalon jälkeen asu-
kastilaisuus, jossa oli Jason (Varttuneiden 
asumisoikeusyhdistys) arvion mukaan noin 
200 henkilöä, asukkaiden lisäksi omaisia. Ti-
laisuudessa oli edustajia Jasolta, JVA:lta, As 
Oy Jyväskylän Oloneuvoksesta, Keski-Suo-
men pelastuslaitoksesta, Jyväskylän kau-
pungin sosiaalipalveluista ja ikääntyneiden 
palveluista, vakuutusyhtiöistä, Jyväskylän 
seurakunnasta, kriisikeskus Mobilesta sekä 
Punaisesta Rististä. 

Viranomaisten ja järjestöjen edustajat ker-
toivat asukkaille muun muassa erilaisista 
ohjaus- ja neuvontapalveluista, tilapäisma-
joituksesta, henkisen ja materiaalisen avun 
hakemisesta. Asukkaat saivat esittää kysy-
myksiä mieltä askarruttavista aiheista ja esi-
merkiksi asuntoihin pääsystä sekä niiden 
kunnosta kysyttiin paljon.

Asukastilaisuudessa oli mukana myös Suo-
men Punaisen Ristin valtakunnallinen psyko-
logien valmiusryhmä.

Punaisen Ristin Jyväskylän osasto keräsi matkapuhelinten latureita ja USB - latausjohtoja 
Palokan senioritalon asukkaille.

Asukastilaisuus järjestettiin Palokan koululla. 

– Ihmiset reagoivat kriisitilainteisiin hyvin 
yksilöllisesti. Psyykkiset ja fyysiset oireet 
voivat ilmaantua pitkänkin ajan kuluttua ti-
lanteen jälkeen, esimerkiksi vasta kun käy-
tännön asiat on saatu järjestettyä, kuvailee 
psykologi Tiina Taijonlahti.

Taijonlahti korosti vapaaehtoisten hienoa toi-
mintaa vaikeassa tilanteessa.

– Vapaaehtoiset toimivat erittäin hyvin ja 
järkevästi. Olemme järjestäneet heille pur-
kukeskusteluja. On tärkeää, että auttajat-
kin pääsevät käymään tilanteita läpi yhdessä 
toisten samassa tilanteessa mukana olleiden 
kanssa, Taijonlahti kertoi. 

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin järjes-
töpäällikkö Jooel Niittynen oli myös tyyty-
väinen vapaaehtoisten toimintaan sekä hyvin 
sujuneeseen evakuointiin ja yhteistyöhön eri 
tahojen kanssa.

–  Asukkaat suhtautuivat rauhallisesti tilan-
teeseen ja se helpotti avustustyötä, Niitty-
nen kiitteli.

Teksti: Erja Salmela 
Kuvat: Marko Tervo,
Suomen Punainen Risti,
Jyväskylän osasto 
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VAPAAEHTOISTYÖ VAPAAEHTOISTYÖ                                                                  TOIVOA - HANKE

”Vapaaehtoistyö on enemmän kuin harrastus”

Helena Laituri pakkaa kassinsa ja suuntaa 
kierrokselle jakamaan ilmoituksia tulevas-
ta verenluovutuksesta. Pietarsaarelaisnainen 
vie tiedotteita kauppojen ilmoitustauluille, 
kouluille ja isoimmille työpaikoille.

– Pietarsaaressa voi käydä luovuttamas-
sa verta joka kolmas viikko. Viikkoa ennen 
verenluovutusta jaan ilmoitukset. Osan vi-
en kävellen, osan autolla. Pari tuntia siihen 
taitaa mennä, mutta en ole laskenut tunte-
ja koskaan. Vien ilmoituksia yhteensä noin 
kymmeneen paikkaan.

Vapaaehtoistyö on hänelle enemmän kuin 
harrastus. Siinä tarvitaan tunnollisuutta ja 
vastuun ottamista siitä, mitä tekee.

Helppoa auttamista
Työ on helppoa, mutta se vaatii toki hieman 
sitoutumista.

Kun Helena Laituri kävi ensimmäistä kertaa luovuttamassa verta, 
häntä pyydettiin avuksi mehun tarjoilemisessa. Siitä lähtien hän 
on tehnyt vapaaehtoistyötä SPR Veripalvelulle kotikaupungissaan  
Pietarsaaressa. Aikaa on vierähtänyt yli kolmekymmentä vuotta.

Helena Laiturilla on koossa jo yli 30 vuotta vapaaehtoi-
styötä SPR Veripalvelussa Pietarsaaressa. Hän on myös 
aktiivinen verenluovuttaja.

 – Vaikka netti tavoittaa luovuttajat hyvin, 
niin myös ilmoitustauluilta tieto menee peril-
le, Laituri arvioi.

Omat vapaa-ajan reissunsakin hän suunnit-
telee niin, että ehtii jakamaan ilmoitukset.

– Kerran vuodessa teen parin viikon ulko-
maanmatkan. Silloin ilmoitusten jako saattaa 
jäädä väliin tai päivä voi vaihtua, kun tavalli-
sesti se on aina maanantai.

Hänelle tehtiin viime kesänä lonkkaleikka-
us, jolloin vapaaehtoistyöhönkin tuli kolmen 
kuukauden tauko. Nyt Laituri on jo hyvissä 
voimissa ja on pystynyt jatkamaan vapaaeh-
toistyötä.

– Hoidan kuntoani käymällä jumpassa ja nyt 
olen hurahtanut vesijumppaankin lonkkaleik-
kauksen jälkeen.

”Perin viran edelliseltä”
Elokuussa vuonna 1986 Laituri lähti ensi ker-
taa luovuttamaan verta. Verenluovutuspai-
kalla oli kova kiire, ja paikallinen Punaisen 
Ristin johtaja pyysi häntä kaatamaan mehua 
kuppeihin.

– Olin ollut jo Punaisen Ristin jäsenenä, mut-
ta sattumalta juuri silloin olin päättänyt ensi 
kerran käydä verenluovutuksessa. Siitä ker-
rasta alkoi vapaaehtoistyöni. Tehtäväksi tuli 
ilmoitusten jakaminen, ja perin viran edelli-
seltä vapaaehtoiselta.

Verenluovutus järjestettiin 1980-luvulla Pie-
tarsaaressa Svenska Gårdenissa, jossa oli 
kahvila.

– Luovutus tapahtui suuressa juhlasalis-
sa. Pitkän pöydän takana istui kirjuri ja neljä 
muuta henkilöä. Luovuttajat makasivat pöy-
dillä, jotka oli siirretty vierekkäin ja välissä 
oli pieni käytävä.

Veripussia heilutettiin käsipelillä.  Avustaji-
en tarve oli suuri, koska he pakkasivat myös 
veripussit laatikoihin.

– Kun luovuttajat tulivat luovuttamaan verta, 
niin ensimmäinen avustaja etsi lapun, jossa 
oli tiedot henkilöstä. Paperit olivat aakkosjär-
jestyksessä laatikossa, ja niitä paljon, koska 
laatikossa oli tiedot jokaisesta, joka oli luo-
vuttanut verta Svenska Gårdenilla.

Ahkera verenluovuttaja
Laituri on luovuttanut verta nyt jo 116 ker-
taa. Toisten auttaminen on hänelle merkityk-
sellistä.

– Haluan auttaa muita, kun itselläni on kaik-
ki hyvin. Ja se tuo myös antoisaa tekemistä, 

kun asun yksin. Verenluovutus on tärkeää 
ja verenluovuttajia tarvitaan, kun ei keino-
vertakaan ole keksitty. Verenluovutuspäivinä 
hän on paikalla koko päivän.

– Autan esimerkiksi viemällä roskia, pak-
kaamalla mehuja ja tekemällä muuta, missä 
voin olla apuna.

Kaikkiaan Pietarsaaressa käy noin 90 luovut-
tajaa joka verenluovutustilaisuudessa. Ve-
renluovuttajissa näkyy ilahduttavan usein 
nuoria. Helena miettiikin, että olisi mukavaa, 
jos hänen viemänsä ilmoitus koulun ilmoitus-
taululta on tavoittanut nuoret.

Teksti: Outi Rantala
Kuva: Raina Valleala

Toivoa-hanke lisää valmiuksia ja toimintakykyä
Kokkolan ja Vaasan kirppiksillä alkaa syys-
kuussa Toivoa-työllisyyshanke (Työkykyä, 
Osaamista, Intoa, Voimaa ja Onnistumista 
Antava hanke). Hanke on kolmivuotinen ja 
se tarjoaa palveluja vuositasolla 200 asiak-
kaalle. Toimialueena on Pohjanmaan TE-toi-
misto.

Hankkeen työpisteinä ovat SPR-Kirppik-
set Kokkolassa ja Vaasassa. Kohderyhmä-
nä ovat työttömät työnhakijat Pohjanmaan 
TE-toimiston alueella: erityisesti pitkään 
työttömänä olleet ja haastavassa työmarkki-
natilanteessa olevat työnhakijat, osatyöky-
kyiset työnhakijat sekä työllistymiseen tukea 
tarvitsevat maahanmuuttajat. Tavoitteena on 
työllistää työttömiä työnhakijoita SPR-Kirp-
piksille Kokkolaan ja Vaasaan sekä hankkeen 
toimialueen yrityksiin ja organisaatioihin. Li-
säksi pyritään lisäämään ihmisten työ- ja toi-
mintakykyä sekä työelämävalmiuksia.

Valmennusjakso räätälöidään
Työkokeilu SPR-Kirppiksillä on henkilökoh-
taisesti räätälöity valmennusjakso, joka kes-
tää kahdesta kolmeen kuukautta. Työntekijät 
työskentelevät työsuhteen aikana kirppis-
työntekijä-nimikkeellä. Ammatillista osaa-
mista ja työelämävalmiuksia vahvistetaan 
monialaisesti: kaupallisesta, logistiikan, puh-
distuspalvelu- ja tekstiilialan sekä kierrätyk-
sen ja kiertotalouden näkökulmista.

Valmennusjakson aikana ihmisiä ohjataan 
yksilöllisesti eri työvaiheisiin ja konkreetti-
seen työntekoon eri työpisteillä. Työsuhteen 
aikana osallistutaan tarpeen mukaan työllis-
tymistä edistäviin kortti- ja lupakoulutuksiin 
sekä valmennuksiin ryhmässä ja henkilö-
kohtaisesti.  SPR-KirppiksiIIä opitut taidot 
ja työntekemisen malli ovat sovellettavis-
sa erityyppisissä työtehtävissä myös avoimil-
la työmarkkinoilla. Vahvistettavia taitoja ovat 
muun muassa sosiaaliset taidot, oma-aloit-
teisuus, organisointikyky, luovuus sekä yh-
teistyötaidot.

Teksti: Outi Hakunti
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Koronaoperaatio testasi 
Punaisen Ristin 
valmiutta aivan uudella tavalla

Kevään 2020 aikana alkoi Suomessa levi-
tä nopealla tahdilla alun perin Kiinasta al-
kunsa saanut COVID-19-niminen virus, joka 
tunnetaan yleisesti nimellä koronavirus. Ko-
ronaviruspandemia on osa maailmanlaajuis-
ta koronaviruksiin kuuluvan SARS-CoV-2:n 
levittäytymistä. Hallitus sekä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos ryhtyivät rajoittamaan 
epidemian leviämistä, jotta tehohoitopai-
kat sairaaloissa riittäisivät. Tästä tiedotet-
tiin yleisesti hallituksen tiedotustilaisuudessa 
12.3.

Maaliskuun 20. päivänä Suomessa todettiin 
ensimmäinen kuolemantapaus. Sairaalois-
sa olevien määrä lisääntyi maaliskuun lopus-
sa ja huhtikuun alussa. Ensimmäisen aallon 
tautihuippu saavutettiin huhtikuussa. Silloin 
Suomessa sairaaloissa oli yli 240 henkeä, 
joista teho-osastolla yli 80. Suomen tervey-
denhuoltojärjestelmä ei kevään ja kesän ai-
kana ylikuormittunut rajoitusten ansiosta. 
Huipun jälkeen sairastuneiden määrä väheni 
viikkojen ajan. Koronavirustilanne pysyi kui-
tenkin vakavana.

Piiri aloitti korona-operaation omalta osal-
taan perjantaina 13. maaliskuuta. Hieman 
sen jälkeen valtioneuvosto otti valmiuslain 
nojalla käyttöönsä uusia toimivaltuuksia yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen takaa-
miseksi. Punainen Risti varautui antamaan 
tarvittaessa terveysviranomaisille tukea se-
kä ohjeistamaan omia vapaaehtoisiaan sekä 
henkilöstöään pandemiaan varautumisessa. 
Hyvin varhaisessa vaiheessa huomattiin, että 
Punaisella Ristillä olisi rooli koronaviruksen 
aiheuttamassa tilanteessa.

Ensivaiheen varautumisessa varauduttiin eri-
tyisesti terveyteen ja hygieniaan liittyviin 
tehtäviin, mutta hyvin varhaisessa vaihees-
sa kävi selväksi, että Punaista Ristiä tarvi-
taan ruoka- ja asiointiavun järjestämiseen 
sekä psykososiaalisen tuen tarjoamiseen 
liittyvissä tehtävissä. Nämä jälkimmäiset 
toimenpiteet liittyvät Punaisen Ristin vapaa-
ehtoiskentällä sosiaalisen hyvinvoinnin toi-
mialalle ja kyseisen toimialan vapaaehtoisilla 
olikin merkittävä rooli avun antamisessa. 
Myös Punaisen Ristin rooli sekä sosiaali- ja 
terveys- että valmiusjärjestöjen koordinaa-
tiossa nousi hyvissä ajoin esiin. Valmius-
järjestöjen Vapepa-koordinaatiolla onkin 
Punaisella Ristillä pitkät perinteet, mutta 
soste-järjestöjen koordinaatiovastuuta ei ol-
lut monin paikoin harjoiteltu tai siitä paikalli-
sesti sovittu.

Piirin ensimmäisiä toimia oli ohjeistaa osas-
toja ja vapaaehtoisia kasvotusten järjestet-
tävien tilaisuuksien perumisesta sekä perua 
kaikki omat tilaisuudet kevään osalta. Tämä 
tehtiin varhaisessa vaiheessa Suomen hal-
lituksen antamien ohjeistusten perusteella. 
Kevät on Punaisen Ristin vapaaehtoistoimin-
nan kannalta vuoden kiireisimpiä aikoja, ja 
tämä tarkoitti useiden tilaisuuksien peruun-
tumista.

Valtakunnallisen tilannejärjestelmän tietojen 
mukaan piirin alueella 245 vapaaehtoista oli 
ollut auttamassa 3349:ää henkilöä kesäkuun 
loppuun mennessä. Suuri osa avusta oli asi-
ointi- ja ruoka-apua sekä keskusteluapua. 
Avun antaminen jakautui tasaisesti ympä-
ri piiriä. Punaisen Ristin koordinoima apu ka-
navoitui niin Punaisen Ristin osastojen ja 
vapaaehtoisten kuin muiden Vapepa-toimi-
joiden kautta. Länsi-Suomen piiri päätti 23.6. 
pidetyssä viimeisessä tilannejohtoryhmän 
kokouksessa, että se päättää operaation 
30.6. ja siirtyy normaaliin valmiustilaan.

Piiri haluaa kiittää kaikkia operaatioon osal-
listuneita vapaaehtoisia ja yhteiskump-
paneita hyvästä yhteistyöstä ihmisten 
auttamiseksi.

Teksti ja kuva: Jooel Niittynen

Kun koronavirus alkoi keväällä levitä Suomessa nopealla tahdilla, 
Punainen Risti varautui auttamaan ja löysi nopeasti roolinsa. 
Punaista Ristiä tarvittiin ruoka- ja asiointiavun järjestämiseen 
sekä psykososiaalisen tuen tarjoamiseen.

”Valtakunnallisen 
tilannejärjestelmän tietojen 
mukaan piirin alueella 245

vapaaehtoista oli ollut
auttamassa 3349:ää henkilöä 

kesäkuun loppuun mennessä.”
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JUTTUSARJA: SPR-KIRPPISTEN HISTORIAA

Ismo Heikkilä suoritti siviilipalveluksensa vuonna 1994 
historian ensimmäisellä Punaisen Ristin kirpputorilla.

SPR-Kirppisten tarina alkoi
Nurmossa 26 vuotta sitten

SPR-Kirppisten alku oli vaatimaton. Ensim-
mäinen kirpputori perustettiin Hyllykallion 
Prisman kylkeen alle sadan neliömetrin ko-
koiseen tilaan. Kirpputori on toiminut alusta 
lähtien SPR-Kirppis-nimellä.

Ensimmäisenä toimintavuotena kirpputorilla 
työskentelivät yksi siviilipalvelusmies ja yksi 
työllistämistuella palkattu henkilö.

Siviilipalvelustaan suorittanut Ismo Heik-
kilä kuvailee, että ihmiset toivat siisteissä 
muovipusseissa vaatteita takaovelle.

– Aamupäivä meni myydessä ja loppupäi-
västä purettiin päivän aikana tuodut lahjoi-
tuspussit. Ihmiset toivat pääasiassa hyvää 
vaatetta, joten lähes kaikki päätyi myyntiin. 
Siihen aikaan vaatteetkin olivat usein hyvä-
laatuisia ja kestäviä, joten vanhakin vaate 
kelpasi kierrätettäväksi, Heikkilä kertoo.

Idea muuttui sanoista teoiksi, kun tarvittiin toimintamuoto, jolla 
saataisiin piirille tasaista tuloa. Kirpputori yhdisti avustustyön 
varainkeruun, kierrätyksen ja työllistämisen. Ensimmäinen SPR-
Kirppis perustettiin vuonna 1994.

Vuoden aikana kirpputoritoiminta kehittyi ja 
työntekijöillä oli oma roolinsa eri käytäntöjen 
kehittämisessä. Silloinen SPR:n Pohjanmaan 
piirin toiminnanjohtaja Matti Pokela luot-
ti kirpputorin työntekijöihin ja antoi heille va-
pauden kehittää toimintaa.

– En muista työkaverini nimeä, mutta tämä 
nainen oli tullut sinne työllistettynä. Saim-
me vapaasti tehdä niin kuin parhaaksi näim-
me. Vähitellen aloimme ottaa vastaan myös 
kovaa tavaraa vaatteiden lisäksi. Toimin-
ta kehittyi myös vakiolahjoittajien ideoinnin 
kautta, Heikkilä kertaa ensimmäisen vuoden 
vaiheita.

Heikkilä sai osallistua SPR:n varainkeruuseen 
myös muulla tavoin.

– Pokelalla oli monia muitakin ideoita varain-
hankintaan, joita minäkin sain olla siviilipal-
velusaikanani toteuttamassa. Esimerkiksi 
kävin joskus pesisottelussa myymässä kort-
teja.

Nuoresta siviilipalvelusmiehestä tuli sittem-
min opettaja. Hän työskentelee nykyään 
Seinäjoella yläkoulussa matemaattisten ai-
neiden ja kemian lehtorina.

– Opiskelin jo yliopistossa tuohon aikaan ja 
minulla oli oma perhekin. Siksi siviilipalvelus 
tuntui hyvältä vaihtoehdolta, vaikka minulla 
ei ollut mitään armeijaa vastaan eikä olisi ol-
lut estettäkään käydä sitä. Paikan piti löytyä 
Seinäjoen seudulta, koska lapsemme olivat 
pieniä ja halusin olla lähellä perhettäni.

Punaisen Ristin toiminta ei ollut hänelle oma-
kohtaisesti tuttua ennestään.

– Muistaakseni Vaasassa, jossa meillä siviili-
palvelukseen hakeneilla oli kokoontuminen, 

oli lista paikoista, jotka soveltuvat siviilipal-
veluspaikoiksi. Siinä piti vastaanottavan pai-
kan pystyä sitoutumaan vuodeksi ja työn piti 
olla yleishyödyllistä yhteiskunnallista palve-
lua, Heikkilä muistelee.

1990-luvulla oli Suomessa innostuttu yleises-
tikin kirpputoreista. Toiminnanjohtaja Matti 
Pokela havaitsi, että nosteessa oleva kirppu-
toritoiminta olisi hyvä tapa kerätä varoja pii-
rille ja tasapainottaa taloutta.

– Toiminta alkoi lahjoitustavaran myyntinä. 
Kirpputorien tuotto toi tasaista tuloa piirille. 
Toki alkuvaiheessa toiminta oli pientä, mutta 
siinä vaiheessa, kun jäin eläkkeelle vuonna 
2008, toiminta oli kasvanut tosi merkittäväk-
si, Pokela toteaa.

– Ensimmäisenä vuonna ei SPR-Kirppiksel-
lä vielä ollut paikanvuokrausta, mutta kun 
siirryttiin isompiin tiloihin, alettiin vuokrata 
myyntipaikkoja. SPR:n kirpputoreilla oli alus-
ta lähtien kierrättämisen lisäksi työllistävä 
vaikutus. Pienimuotoista paikallista katastro-
fiapuakin annettiin, esimerkiksi vaatelahjoi-
tuksia tulipalossa kotinsa menettäneille.

Seuraavaksi avattiin vuonna 1997 Jyväsky-
lässä ensimmäinen Monitori Outi Oinosen 
ja Riitta (nyk. Rita) Ahosen ideoimana. He 
kertovat näistä vaiheista tässä juttusarjassa 
myöhemmin. Tuohon aikaan Pokela oli SPR:n 
Vaasan läänin piirin ja Keski-Suomen piirin 
yhteinen toiminnanjohtaja, kunnes piirit yh-
distyivät Länsi-Suomen piiriksi vuonna 2001.

– SPR-Kirppikset ovat itsenäisiä ja toimi-
vat piirimme alueella. Muualla Suomessa 
toimivat Kontti-kirppikset ovat taas kes-
kushallinnon alaisia. Olimme aikanaan kes-
kustoimistolle piikki lihassa, kun emme 
lähteneet tuohon Kontti-ketjuun mukaan, 
Pokela sanoo.

”Huru-ukot” olivat perustamisvaiheessa kan-
tava voima.

– Kirppareiden rakentamisessa syntyi vapaa-
ehtoisryhmä, joka koostui aluksi neljästä va-
paaehtoisesta: Olavi Orell, Pakka Lehtinen, 
Terto Lahtinen ja Kai Saaristo. Kai Saaris-
to jätti ryhmän suhteellisen pian. Olavi Orell, 
Pekka Lehtinen ja Tero Lahtinen olivat raken-

tamassa piirin jokaista Länsi-Suomen piirin 
kirpparia. Ryhmää alettiin kutsua ”Huru-
ukoiksi”. Ilman tätä ryhmää kirppareiden pe-
rustaminen olisi ollut todella ylivoimaista.

SPR:n Länsi-Suomen piirin vuonna 2013 il-
mestyneessä historiikissa Pokela muistelee, 
miten uusi toimintamalli herätti valtakunnal-
lista huomiota:

 ”Pääsihteeri oli vieraana Pohjanmaan pii-
rin ja Keski-Suomen piirin kevätkokouksis-
sa vuonna 2000. Esittelin hänelle Hyllykallion 
ja Kirrin kirpparit. Pääsihteerin hämmästys 
oli suuri ja innostus valtava. Hän oivalsi, että 
piiri oli aloittanut toiminnan, josta voisi tulla 
merkittävä toimiala koko järjestössä.”

Tämän vierailun jälkeen päämääräksi tuli pe-
rustaa kirpputori Punaisen Ristin joka piiriin. 
Pokela muistelee historiikissa:

”Keskushallitus perusti Kontti-laitoksen, jon-
ka vastuulle tuli kirppariverkoston luominen 
kaikkia piirejä kattavaksi. Kontti-laitoksen 
perustan muodostivat Keski-Suomen piiriin 
ja Pohjanmaan piiriin perustetut kirpparit. 
Keskushallitus päätti myös, miten kirpparei-
den tuotto jaetaan Kontti-laitoksen, piirien ja 
katastrofirahaston kesken. Piiri ei hyväksy-
nyt tehtyä yksipuolista liittämispäätöstä.”

Neuvottelujen jälkeen päätettiin, että kes-
kusjohto maksaa piirille kirpputorien perus-
tamiskulut, jos piiri liittyy Kontti-ketjuun. 
Liittyminen sovittiin neljän vuoden määrä-
ajaksi, jonka jälkeen sopimusta ei enää jat-
kettu. Pokela pohtii vielä historiikissa tämän 
päätöksen seurauksia:

”Tänään on todettava, että piirin päätös pi-
tää kirpparitoiminta piirin omana toimintana 
oli oikea. Piiri on voinut kehittää kirppareiden 
toimintaa omista lähtökohdistaan.”

Itsenäisenä SPR-Kirppisketjuna toiminta on 
jatkunut vuodesta 2004. Tällä hetkellä SPR-
Kirppiksiä on seitsemän: Jyväskylässä (Kirri, 
Kortepohja ja Seppälä), Keuruulla, Kokkolas-
sa, Seinäjoella Hyllykalliolla ja Vaasassa.

Teksti ja kuva: Outi Rantala
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Työssäoppimassa SPR-kirppiksellä

Olen Sannamari Rasmus, sosionomi (AMK) 
-opiskelija Centrian ammattikorkeakoulusta 
Kokkolasta. Tulin suorittamaan lähijohtami-
sen käytännön työssäoppimisjaksoa SPR-
Kirppis Kokkolan myymälään tammikuussa 
2020. Ennen harjoittelujakson alkua SPR-
Kirppikselle tulo jännitti, erityisesti amma-
tillisessa mielessä. Mietin, saanko ja tulenko 
saamaan tästä harjoittelupaikasta niitä eväi-
tä, joita tarvitsen lähijohtamisen harjoitte-
lun tavoitteisiini esim. syventää tietämystä 
ja osaamista johtamisen ja organisoinnin eri 
osa-alueista ja prosesseista. Tavoitteenani oli 
myös syventää valmiuksiani toimia projektin 
vetäjänä erilaisissa kehittämishankkeissa.

Lämmin vastaanotto ja 
paljon uutta tietoa
Heti ensimmäisistä päivistä lähtien tunsin 
oloni kotoisaksi ja SPR-kirppiksellä olikin hy-
vin lämmin vastaanotto. Työntekijät ovat hy-
vin mukavia ja lämminhenkisiä. Harjoittelua 
on nyt yli puolet takana ja olen kyllä saa-
nut oppia monenlaisia uusia asioita niin kirp-
piksen puolelta, kuin myös muista SPR:n 
toiminnoista kuten ystävätoiminnasta, pro-
jekteista ja hankkeista. Lisäksi tietämykse-
ni ja osaamiseni SPR-Kirppiksen, ja yleisesti 
Punaisen Ristin eri yhteistyökumppaneis-
ta ja sidosryhmistä on lisääntynyt. Tässäkin 
työssä tehdään paljon verkostotyötä. Jo he-
ti ensimmäisenä harjoittelupäivänä sainkin 
osallistua palaveriin, jossa sain vastuuta yh-
den yhteistyötapahtuman suunnittelusta, or-
ganisoinnista ja käytännön järjestämisestä.

Onnekseni Punainen Risti ja SPR-Kirppis on 
osoittautunut juuri sopivaksi oppimisym-
päristöksi ja harjoittelupaikaksi sosionomi 
(AMK) opiskelijalle. Erityisiä tavoitteita käy-
tännön oppisjaksolleni olivat mm. syventää 
osaamista ja tietoa sosiaalialan johtamises-
ta ja toiminnan organisoinnista. Syventää 
osaamistani toimintayksikön strategisesta 
ajattelusta, kehittää edelleen omaa osaamis-
ta ja asiantuntemusta yksilö- ja yhteisötoi-
minnasta ja syventää valmiuksiani toimia 
työyhteisön esimiehenä ja itsenäisenä pro-
jektinvetäjänä.

Opiskelija kertoo, millaista oli suorittaa sosionomi (AMK) 
-tutkintoon sisältyvä käytännön työssäoppimisjakso SPR Länsi-
Suomen piirin Kokkolan SPR-kirppiksellä

Sosiaalialaa, kaupallisuutta
ja hallintoa 
Voin kehua ja suositella Punaista Ristiä ja 
SPR-Kirppistä käytännön oppimisympäristö-
nä AMK-opiskelijalle; sekä sosiaalialalta että 
kaupalliselta alalta. Punainen Risti ja SPR-
Kirppis on monipuolinen paikka kartuttaa 
monenlaista osaamista, tietoa ja taitoa mm. 
sosiaalisesta näkökulmasta, mutta myös 
kaupallisesta ja hallinnollisesta näkökulmas-
ta. Aiempi kokemukseni SPR-Kirppiksestä oli 
lähinnä asiakkaan roolista ja näkökulmasta, 
ja Punaisen Ristin toiminnasta tiesin toki en-
nestään suoritettuani mm. ystävätoiminnan 
peruskurssin ja toimiessani vapaaehtoise-
na ystävänä. Yleinen tietämykseni Punai-

Sannamari Rasmuksen mielestä Punainen Risti ja 
SPR-Kirppis sopivat käytännön oppimisympäristök-
si niin sosiaalialan kuin kaupallisen alan opiskelijalle. 
Kuva: Sonja Hagström

TYÖSSÄOPPIMASSA SPR-KIRPPIKSELLÄ               NUORISOTOIMIKUNTA

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

sen Ristin todella monipuolisesta ja laajasta 
toiminnasta järjestönä on lisääntynyt pal-
jon harjoittelujakson aikana. Lisäksi en ollut 
osannut ajatella miten paljon SPR-kirppik-
sellä on erilaista toimintaa, ja kuinka paljon 
myymälä ”kätkee” sisälleen erilaista teke-
mistä, ihmisiä, osaamista ja luovuutta!

Rohkeasti tutustumaan 
Punaiseen Ristiin ja SPR-Kirppikselle
Harjoittelujaksoni on vielä kesken, mutta 
olen jo nyt saanut uutta ja erilaista näkökul-
maa mm. projektien vetämiseen, henki-

löstöjohtamiseen ja johtamisen laajuuteen 
kaikessa moninaisuudessaan. Erityisesti kun 
kyseessä on toimintaympäristö, jossa sosi-
aalinen, kaupallinen ja hallinnollinen osaami-
nen ja tietotaito pitää osata yhdistää yhdeksi 
toimivaksi kokonaisuudeksi. Suosittelen eh-
dottomasti myös kaupallisen- ja liiketalouden 
alan AMK-opiskelijoita tutustumaan Punaisen 
Ristin ja SPR-Kirppiksen mahdollisuuksiin op-
pimisympäristönä. Täällä saa mahdollisuu-
den syventää ja täydentää osaamista myös 
asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin se-
kä henkilöstö- ja taloushallinnon asioissa.

Terveisiä nuorisotoimikunnasta. Jos toimintamme on vielä tuntematonta niin olemme viidestä 
nuoresta koostuva porukka, jonka tarkoituksena on tukea osastoja, kehittää ja järjestää toi-
mintaa piirin alueella. Kokoustamme kuukausittain ja teemme yhteistyötä myös Lapin piirin 
nuorisotoimikunnan kanssa.

Meillä oli alkuvuodelle monia suunnitelmia, mutta ne peruuntuivat koronatilanteen vuoksi. 
Kokoustimme kuitenkin omalla porukallamme ja osallistuimme etänä nuorten yleiskokouk-
seen.

Loppuvuodesta toivomme tapaamista piirin hallituksen kanssa ja tutustumista hallituksen toi-
mintaan. Lisäksi käymme osastovierailuilla mahdollisuuksien mukaan. Ensi vuoden alkuun 
meillä on suunnitteilla Länsi-Suomen ja Lapin piirien nuorten yhteinen opintomatka Norjaan. 
Lisäksi teemme tukemis- ja kehittämistyötä koko ajan.

Tammikuussa kokoonpanossamme tapahtui muutama muutos ja saimme kaksi ihanaa kokko-
lalaista, Millan ja Eerikan, täydentämään porukkaamme. Tässä esittelyt:

Eerika Eskola:
– Hei! Minä olen Eerika Eskola, 22-vuotias.  Opiskelen Kokkolassa sosionomiksi, mutta alun 
perin olen  kotoisin Pirkanmaalta. Tykkään myös liikkua luonnossa, lukea ja rakastan ruokaa. 
Tulen iloiseksi ja onnelliseksi, jos voin auttaa muita ihmisiä. Antamisen ja auttamisen ilo on 
vienyt minut erilaisiin vapaaehtoistöihin esim. SPR:llä ystävätoimintaan ja nyt nuorisotoimi-
kuntaan.

Milla Latomaa:
– Olen Toholammin Sykäräisestä lähtöisin oleva, sittemmin jo pitkään Kokkolassa asunut, ke-
miantekniikan insinööri- ja sairaanhoitaja-diakonissa-opiskelija. Olen 26-vuotias. Tällä het-
kellä aikani kuluu töiden, opiskeluiden ja erilaisten vapaaehtoistöiden sekä seurakunnan 
luottamustoimien merkeissä. Sydäntäni lähellä ovat muun muassa unelmien toteuttaminen, 
uuden oppiminen ja ihmisten auttaminen.

Kysymyksiä ja toiveita voi ehdottaa puheenjohtaja Veera Röytälle (veera.roytta@pp.inet.fi). 
Otamme joukkoomme lisää innokkaita vapaaehtoisia, olehan rohkeasti yhteydessä. Meidät 
voi pyytää myös osastovierailulle.

Nuorisotoimikunta toimii osastojen tukena
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NUORISOTOIMIKUNTA

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Eerika Eskola (vas.), Veera Röyttä, Nita Sammalisto, Jasmin Äijälä, Noora Aho ja Milla Latomaa. Kuva: Anne Pälve.

Nuorisotoimikunta

Veera Röyttä
Nita Sammalisto

Noora Aho
Jasmin Äijälä
Milla Latomaa
Eerika Eskola

Meitä voi seurata piirin Instagramissa @sprlansisuomenpiiri, jonne päivittelemme noin kerran 
kuukaudessa.

Mukavaa syksyä toivottaen, 
Veera Röyttä ja muu nuorisotoimikunta

HUOMIONOSOITUKSET

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Ansiomitalianomukset käsitellään piirissä kerran vuodessa. Osaston hallitus toimittaa 
kaikki ehdotukset piiritoimistoon 31.10. mennessä. Piirin hallitus käsittelee hakemukset vuo-
den viimeisessä kokouksessaan. Tämän jälkeen piiri toimittaa ansiomitaliehdotukset edelleen 
SPR keskustoimistoon. Järjestön hallitus käsittelee anomukset kokouksessaan tammikuussa, 
minkä jälkeen sisäasiainministeriö vie asian presidentin esittelyyn.

Ansiomerkkianomukset käsitellään piirissä kahdesti vuodessa. Osaston hallitus toimit-
taa kaikki ehdotukset piirin hallitukselle 31. tammikuuta ja 15. syyskuuta mennessä.

Aktiivimerkkianomukset käsittelee osaston hallitus.

Ansiomitalien myöntämisperusteisiin on tullut muutoksia.

Hopeisen ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä ei enää ole aiemmin myönnetty 
pronssinen mitali. Riittää, että henkilö on jäsen ja on toiminut vapaaehtoisena vä-
hintään 20 vuotta. Mikäli henkilölle on myönnetty aiemmin pronssinen ansiomitali, 
on tästä täytynyt kulua vähintään kymmenen vuotta.

Edellytykset pronssisen ansiomitalin myöntämiseen ovat nykyisin jäsenyys ja vä-
hintään 10 vuotta vapaaehtoistoimintaa. Mikäli henkilölle on myönnetty ansio-
merkki, on tästä täytynyt kulua vähintään neljä vuotta ennen kuin pronssinen 
ansiomitali voidaan myöntää.

Jos henkilölle ei ole aiemmin myönnetty ansiomerkkiä, sitä voidaan sekä hopeisen 
että pronssisen ansiomitalin hakemisen yhteydessä anoa (ansiomerkin kanto-oi-
keus).

Kultaista ansiomitalia ei voi kuitenkaan saada ensimmäisenä mitalina, vaan sen 
saaminen edellyttää, että henkilölle on aiemmin myönnetty hopeinen tai pronssi-
nen ansiomitali.

Hakemuslomakkeita ja hakuohjeita löytyy Rednetistä: Tieto ja taito > Osastotoimisto > Oh-
jeet ja lomakkeet tai niitä voi pyytää Sakarilta. Muistakaa varmistaa, että henkilöt, joille 
haette huomionosoitusta, ovat Punaisen Ristin jäsen.

Huolellisesti täytetyt
anomukset palautetaan
postitse tai sähköpostilla:
SPR Länsi-Suomen piiri
Sakari Karvo
Laturitie 2
60510 HYLLYKALLIO
sakari.karvo@punainenristi.fi

Huomionosoitukset
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Kaikkiaan 31 osastoa otti itseään ”niskasta kiinni” ja ryhtyi sanoista tekoihin: kasvatti jäsen-
määräänsä. Kaksi pääsi niin sanottuun hyvään nollatulokseen, 35 osastolla jäsenmäärä laski 
ja näistä 10 osastolla vähennystä oli 1-2 jäsentä ja 13 osastolla 3-4 jäsentä. 
 
Piiri tuki osastoja maksamalla 10 euron bonuksen jokaisesta osaston hankkimasta jäsenestä. 

Uusia jäseniä eniten hankkineet - TOP 10: Karstula 50, Soini 28, Vimpeli 23, Hankasalmi 
16, Jyväskylä 15, Lehtimäki 15, Viitasaari 14, Laukaa 13, Saarijärvi 13 ja Teuva 13.

Jäsenmääräänsä eniten prosentuaalisesti kasvattaneet - TOP 10:
Soini 46%, Lehtimäki 20%, Karstula 19%, Kivijärvi 12%, Kaskinen 10%, 
Laukaa 10%, Ilmajoki 9%, Laihia 8%, Viitasaari 7% ja Teuva 7%.

Bonusta – vuoden 2019 kampanjasta – maksettu toukokuussa seuraavasti: 

JÄSENHANKINTAKAMPANJA

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Vuoden 2019 jäsenhankintakampanjasta

Hankkinut osasto     Hlöt   Eurot Hankkinut osasto     Hlöt   Eurot 

Alajärvi      7   70,00 Alajärvi      7   70,00 

Alavus       7   70,00 Alavus       7   70,00 

Haapamäki-Pihlajavesi    11   110,00 Haapamäki-Pihlajavesi    11   110,00 

Hankasalmi      16   160,00 Hankasalmi      16   160,00 

Ilmajoki      11   110,00 Ilmajoki      11   110,00 

Jalasjärvi      4   40,00 Jalasjärvi      4   40,00 

Joutsa-Luhanka-Toivakka    7   70,00 Joutsa-Luhanka-Toivakka    7   70,00 

Jurva      6   60,00 Jurva      6   60,00 

Jyväskylä      15   150,00 Jyväskylä      15   150,00 

Jämsänkoski      3   30,00 Jämsänkoski      3   30,00 

Kannus       4   40,00 Kannus       4   40,00 

Karstula      50   500,00 Karstula      50   500,00 

Kaskinen      7   70,00 Kaskinen      7   70,00 

Kaustinen      11   110,00 Kaustinen      11   110,00 

Keuruu      3   30,00 Keuruu      3   30,00 

Kivijärvi      3   30,00 Kivijärvi      3   30,00 

Konnevesi      2   20,00 Konnevesi      2   20,00 

Kristiinankaupunki     1   10,00 Kristiinankaupunki     1   10,00 

Kuokkala      1   10,00 Kuokkala      1   10,00 

Kurikka      10   100,00Kurikka      10   100,00
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JÄSENHANKINTAKAMPANJA

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Hankkinut osasto     Hlöt   Eurot Hankkinut osasto     Hlöt   Eurot 

Kyyjärvi       1   10,00 Kyyjärvi       1   10,00 

Laihia      7   70,00 Laihia      7   70,00 

Lappajärvi      12   120,00 Lappajärvi      12   120,00 

Lapua      3   30,00 Lapua      3   30,00 

Laukaa      13   130,00 Laukaa      13   130,00 

Lehtimäki      15   150,00 Lehtimäki      15   150,00 

Leivonmäki       4   40,00 Leivonmäki       4   40,00 

Pietarsaari      4   40,00 Pietarsaari      4   40,00 

Saarijärvi      13   130,00 Saarijärvi      13   130,00 

Seinäjoki       4   40,00 Seinäjoki       4   40,00 

Soini      28   280,00 Soini      28   280,00 

Suolahti      4   40,00 Suolahti      4   40,00 

Teuva       13   130,00 Teuva       13   130,00 

Uurainen      3   30,00 Uurainen      3   30,00 

Vaasa      3   30,00 Vaasa      3   30,00 

Viitasaari      14   140,00 Viitasaari      14   140,00 

Vimpeli       24   240,00 Vimpeli       24   240,00 

Äänekoski      7   70,00 Äänekoski      7   70,00 
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YSTÄVÄTOIMINTA

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Ajankohtaista asiaa ystävätoiminnan 
koulutuksista ja tapahtumista
Ystävätoiminnan koulutuksia järjestetään syksyllä tilanteen ja tarpeen mukaan joko lähi- tai 
etäopetuksina. Koronatilanne vaikuttaa koulutusten järjestämiseen.

Ajankohtaiset koronatiedotteet ja ohjeistukset löytyvät:
https://rednet.punainenristi.fi/Korona2020 sekä https://rednet.punainenristi.fi/koronatieto

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

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

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

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

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

Sosiaalisen hyvinvoinnin alueillat
Syksyllä järjestetään ystävätoiminnan alueiltoja, jotka on tarkoitettu kaikille ystävätoiminnan 
eri tehtävissä ja muodoissa mukana oleville vapaaehtoisille. Iltoihin on ennakkoilmoittautumi-
nen. Ilmoittautumislinkki lähetetään syksyllä tulevassa kutsussa. Alueiltoihin osallistuminen on 
osastoille ja vapaaehtoisille maksutonta.  Alueilloissa jaetaan ajankohtaisia kuulumisia ja tutus-
tutaan muihin vapaaehtoisiin ja naapuriosastojen toimintaan. Illoissa on aina mukana myös jo-
tain voimaannuttavaa ohjelmaa.

YSTÄVÄTOIMINTA

LÄNSI-SUOMEN PIIR
I

Alueillat järjestetään seuraavasti:
Ti 6.10. Viitasaari 
To 8.10. Jyväskylä, piiritoimisto 
Ti 20.10. Jämsänkoski 
To 22.10. Kaustinen 
Ti 27.10. Ähtäri 
To 29.10. Seinäjoki, piiritoimisto
Ke 4.11. Kaskinen

Valtakunnallinen ystävävälittäjien koulutuspäivä 
Tampereella la 12.9.2020 klo 9.00 – 16.00
Tervetuloa kaikille ystävävälittäjille valtakunnalliseen tapaamiseen Tampereelle!

Päivän ohjelmassa kuulemme ystävävälittäjien ajankohtaisista asioista sekä uudesta mentori-
mallista, jolla tuetaan ystävävälittäjien jaksamista. Tänä vuonna kutsummekin mukaan myös 
kaikki ne, jotka ovat kiinnostuneita tästä uudesta mallista.

Mentorimallin tarkoituksena on tarjota uusi vapaaehtoistoiminnan muoto, jossa vapaaeh-
toinen mentori ohjaa tietyn määrän mentorointikertoja ystävätoiminnassa mukana oleville 
vapaaehtoisille. Mentori toimii osaston ystävävälittäjän työparina. Mentorina pääset toteutta-
maan vapaaehtoisille ystäville mentorointikertoja, joiden sisältö on valmiiksi suunniteltu. Eri 
mentorointikerroilla vapaaehtoiset voivat jakaa kokemuksiaan ja saada vertaistukea toisilta 
ystävävapaaehtoisilta. Lisäksi tavoitteena on myös huolehtia vapaaehtoisten omasta jaksami-
sesta sekä tukea ja motivoida heitä kehittämään omaa toimintaansa vapaaehtoisena. Mento-
riksi ryhtyville järjestetään koulutus, joten mitään pohjakoulutusta ei tarvita. Tule rohkeasti 
kuulemaan lisää!

Tilaisuus on maksuton sisältäen ohjelman ja tarjoilut. Ilmoittautumiset ja erityis-
ruokavaliotoiveet 28.8.2020 mennessä. Ilmoittautumislinkki ja tarkempi ohjelma: 
https://spr-vati-web.azurewebsites.net/event/7628

Lisätietoja:
Susanna Uusi-Pohjola, 040-1431255 tai susanna.uusi-pohjola@punainenristi.fi
*Jos olet lähdössä mukaan valtakunnalliseen koulutuspäivään, ilmoita Susannalle! Voimme 
mahdollisuuksien mukaan sopia yhteiskyydeistä tms.

Länsi-Suomen piirin ystävätoiminnan 
vastuuvapaaehtoisten koulutuspäivät:
Lisäksi järjestämme syksyllä monimuotoisen ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisille (ystävä-
välittäjät, ryhmänvetäjät jne.) koulutus- ja virkistyspäivän Pohjanmaan maakuntien puolel-
la ja Keski-Suomessa. Molemmissa päivissä on samansuuntainen sisältö, joten voitte valita 
kumpaan osallistutte. Tarkemmat paikkatiedot ja ohjelma lähetetään syksyllä. 

La 24.10. Pohjanmaan maakuntien alue 
La 14.11. Keski-Suomi
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70-VUOTISJUHLAA

31.10.2020 klo 14-16

Ilmajoen kunnantalolla, Ilkantie 18.  
Kahvituksen aloitamme klo 13.30.  

Ohjelmassa katsaus menneisiin 
vuosikymmeniin, SPR L-S piirin 

tervehdys, musiikkia ja muisteloita 
sekä vapaa sana.  

Mahdolliset muistamiset tilille 
FI96 4108 0010 4603 95

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Tilaisuuden järjestelyissä toimimme  sen hetkisen 
koronatilanteen mukaan.

punainenristi.fi

Suomen Punaisen Ristin Ilmajoen osasto viettää

Elokuu
29.8.
29.8.
30.8.

Syyskuu
9.9.
10.9.
12.9.
12.9.

14.-15.9.
15.9.
19.9.

24.-26.9.
26.9.
29.9.

Lokakuu
3.10.
3.10.
6.10.
8.10.
10.10.

10.-11.10.
16.10.
20.10.
21.10.
22.10.
24.10.
24.10.

24.-25.10.
27.10.

27.-28.10.
29.10.
29.10.
31.10.

Marraskuu
4.11.
11.11.
14.11.

14.-15.11.
18.11.
21.11.
21.11.

24.-25.11.

TAPAHTUMAKALENTERI 2020
KOULUTUS/TAPAHTUMA                AIKA             PAIKKA

Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä

Kokkola
Tuuri
Kokkola
Tampere
Nynäs, Heinola

Seinäjoki

Seinäjoki
Kauhajoki

Mänttä-Vilppula
Ääneseutu
Viitasaari
Jyväskylä
Viitasaari
Seinäjoki
Jurva
Jämsänkoski
Kannonkoski
Kaustinen
Pohjanmaan maakunnat
Seinäjoki
Kokkola
Ähtäri
Tampere
Seinäjoki
Jyväskylä

Kaskinen
Jyväskylä
Keski-Suomi
Kokkola
Seinäjoki
Ilmajoki
Jyväskylä
Lappajärvi

Etsinnän peruskurssi
Viestin peruskurssi

Maastoetsintäharjoitus
ENSIAUTTAJA-kurssi tulossa – Jyväskylä! (09-11/2020)

Oma Punainen Risti -koulutus
Oma Punainen Risti -koulutus

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa 1)
Valtakunnallinen ystävävälittäjien koulutuspäivä

Miesomaishoitajien hyvinvointipäivät 
Ansiomerkkien haku päättyy

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa 1)
Nälkäpäivä

Etsinnän peruskurssi
Hätäensiapukurssi

Pimeäetsintäharjoitus
Ensihuoltokurssi

Ystävätoiminnan alueilta
Ystävätoiminnan alueilta

Pimeäetsintäharjoitus
Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa3)

Pimeäetsintäharjoitus
Ystävätoiminnan alueilta

Oma Punainen Risti -koulutus
Ystävätoiminnan alueilta

Ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisten koulutuspäivä
Pohjanmaan maakuntatoimikunnan syyskokous

Ensiapupäivystyksen peruskurssi (osa3)
Ystävätoiminnan alueilta

Omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoisten seminaari
Ystävätoiminnan alueilta

Keski-Suomen maakuntatoimikunnan syyskokous
Ansiomitalien haku päättyy

Ystävätoiminnan alueilta
Valmiusryhmän tapaaminen

Ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisten koulutuspäivä
Ea-ryhmien harjoituskurssi

Valmiusryhmän tapaaminen
Johtoryhmäkoulutus

Henkisen tuen jatkokurssi
Omaishoitajien hyvinvointipäivät, Kivitippu
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