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TÄSSÄ JA NYT

Järjestötiedote 1/2015

Länsi-Suomen piiri

Tule ystäväksi poistamaan yksinäisyyttä. Tarjolla on monenlaisia vapaaehtois- 
tehtäviä erilaisten ihmisten parissa. Saat hyvän mielen ja rikkaita kokemuksia. 
Näytä, että välität. Ole ystävä.

punainenristi.fi

on Suomen Punaisen Ristin pääyhteistyökumppani kohteenaan ystävätoiminta.

Näytä, että välität.
Ole ystävä.
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: Länsi-Sumen piirin henkilökunta Taitto: Sakari Karvo, 020 701 2830, sakari.karvo@punainenristi.fi

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

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

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

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

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

Missä niitä nuoria on? 
Kuulen monesti, että ”ei nuoria kuitenkaan 
kiinnosta järjestötoiminta”. Tietenkään kaikkia 
nuoria ei kiinnosta järjestömme toiminta sa-
malla tavalla, kun ei kaikkia aikuisiakaan kiin-
nosta. Monet tutkimukset kuitenkin kertovat, 
että nuoret ovat kiinnostuneita vapaaehtois-
toiminnasta. Nuorisojäsenistä monet olisivat 
halukkaita osallistumaan toimintaan, jos heitä 
vain kutsuttaisiin mukaan. 

Nuorilla on vahva auttamisen halu. Se voi olla 
maailman pelastamisen halua kansainvälisen 
toiminnan ja keräysten kautta, yhden ihmisen 
ystävänä olemista tai oman koulukaverin aut-
tamista ensiaputaidoilla. Nuorilla on myös ha-
lua kuulua joukkoon ja sitä kautta löytää itsel-
leen tukiverkosto sekä kavereita.

Järjestömme uusi toimintalinjaus ja nuoriso-
linjaus suuntaavat nuorisotoiminnan vahvas-
ti auttamistyöhön. ”Aktiiviset nuoret nuorten 
apuna” (toimintalinjaus) ja ”Kasvatamme uut-
ta auttajien sukupolvea” (nuorisolinjaus) ovat 
hienoja lauseita, mutta varmasti monet teistä 
miettivät, mitä ne tarkoittavat. Nuoret halu-
avat auttaa. Tarjoamme siis tulevaisuudessa 
entistä enemmän toiminnan paikkoja, mis-
sä nuoret saavat kanavoida auttamishaluaan. 
Mitkä ovat toiminnan paikat osastossa? 

Tässä muutamia vaihtoehtoja:
• Onko teidän osastossanne EA-ryhmä, joka 
 tarvitsee uusia nuoria jäseniä tai voisiko 
 osasto perustaa nuorille suunnatun EA-
 ryhmän? Näin saisimme enemmän 
 13–18-vuotiaita nuoria ensiapuryhmätoi-
 mintaan. 

• Osallistuvatko alueenne nuoret keräyksiin? 
 Järjestäkää esimerkiksi vaatekeräys osas-
 tossa tai kutsukaa Nälkäpäiväkeräykseen 
 osastonne nuorisojäsenet.

• Onko osastonne määritellyt, mikä on 
 hälytysryhmä ja mitä tehtäviä sillä on?
 Ottakaa yli 18-vuotiaat mukaan esimerkiksi 
 osaston hälytysryhmään ja etsintöihin. 

• Onko nuorista ystävistä pulaa? Kannusta-
 kaa nuoria ystävätoimintaan ja kutsukaa 
 heitä mukaan muun muassa ystävänpäivän 
 tempauksiin sekä järjestämään laulu- tai 
 satutuokioita ja viettämään aikaa vanhus-
 ten kanssa.   

Uskallan veikata, että teidänkin osastossan-
ne on ensiapuryhmä, osallistutte Nälkäpäivä-
keräykseen, löytyy ystävätoimintaa ja teitä 
on mahtava joukko, jolla on hauskaa yhdes-
sä? Koska tätä kaikkea jo on, voimmeko kaik-
ki luvata itsellemme, että emme koskaan enää 
vastaa innokkaalle nuorelle vapaaehtoiselle: 
”Meillä ei ole nuorisotoimintaa osastossamme 
eli sinulle ei ole mitään paikkaa toimia”. 

Mikäli te lupaatte sen, minä lupaan auttaa nii-
tä osastoja, jotka haluavat käynnistää nuoril-
le suunnattua toimintaa. Yhdessä tuplaamme 
nuorten vapaaehtoisten määrän järjestössäm-
me ja kasvatamme Suomeen uutta auttajien 
sukupolvea.

Johanna Andersson
Nuoriso- ja järjestötoiminnan suunnittelija
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Jäsenhankinta käynnistyy Länsi-Suomen piirissä

PÄÄKIRJOITUS  19.1.2015

Oikein hyvää alkuvuotta 2015 kaikille jäsenille ja vapaaehtoisille. Samalla julistan iloisen 
jäsenhankintavuoden alkaneeksi, tule sinäkin mukaan hulvattoman hauskaan jäsenhan-
kintaan. Erityisesti kiinnitämme huomiota etenkin nuorten saamiseksi mukaan toimin-
taamme ja jäseneksi. Anna mahdollisuus ystävälle, tuttavalle tai naapurille tulla mukaan 
hienon harrastuksen pariin.

Jäsenet saivat tammikuun alussa jäsenkorttikirjeet tilisiirtoineen. Kirjeen saivat kaikki 
vanhat jäsenet, joiden jäsenmaksu oli maksettu lokakuun loppuun mennessä. Marras- 
joulukuun aikana jäsenmaksunsa maksaneet vanhat jäsenet saavat vuoden 2015 jäsen-
korttikirjeen helmikuussa. Kaikille ainaisjäsenille lähetetään tammikuussa jäsenkorttikir-
jeet.

Jäsenhankintaa ja pysyvyyttä kannustetaan kolmella valtakunnallisella arvonnalla. Mitä 
nopeammin maksaa jäsenmaksunsa, sitä useampaan arvontaan osallistuu. Kun tuo uu-
sia jäseniä Punaiseen Ristiin, voittomahdollisuudet paranevat. Jos henkilö liittyy jäse-
neksi esim. osaston tapahtumassa ja maksaa jäsenmaksunsa käteisellä, on hän mukana 
arvonnoissa heti, kun jäsenen tiedot on tallennettu rekisteriin.

Jäsenmaksut tuovat rahaa osastoille. Vanhojen jäsenten maksut jakautuvat osaston, pii-
rin ja keskustoimiston kesken. Uutta tänä vuonna on, että osastot saavat 50 prosent-
tia jäsenmaksuista, kun taas keskustoimiston samaa osuutta lasketaan. Lisäksi kaikkien 
alle 18-vuotiaiden jäsenmaksut tilitetään kokonaan osastolle. Uusien jäsenten liittymis-
vuoden maksu tilitetään kokonaan osastolle. Hyvällä jäsenhankinnalla osastot voivat 
saada myös taloutensa helposti kuntoon.

Toivon, että kaikki piirimme osastot ja eri työyksiköt asettavat itselleen kelpo jäsen-
hankinta tavoitteen, nyt näytetään yhdessä muille piireille kaapin paikka. Me pystymme 
nousujohteiseen muutokseen hyvällä yhteistyöllä ja iloisella asenteella. Haastakaa naa-
puriosasto kilpasille.

Seuraamme hyvin tarkkaan jäsenhankinnan kehitystä piirissämme, parhaat toimijat pal-
kitaan vähintään kunniamaininnalla piirin vuosikokouksessa 2016.

Jään ilolla seuraamaan tulevia toimenpiteitä.

Ystävällisin terveisin

Pekka Annala 
Toiminnanjohtaja
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2015

Ystävänpäivän tavoitteena on
vähentää yksinäisyyttä

Ystävänpäivä on vuoden tärkeimpiä kampanjoita, jolloin puhumme
yksinäisten puolesta ja teemme näkyväksi Suomen Punaisen Ristin 
ystävätoimintaa.

Suomessa yhä useampi vanhus asuu yksin 
omassa kodissaan, ja heidän määränsä kas-
vaa tulevaisuudessa entisestään. Monilla heis-
tä ei ole ketään, jonka kanssa jakaa elämän-
sä iloja ja suruja. Ystävänpäivänä nostamme 
esille yksin asuvien vanhusten oikeudet saada 
apua ja herättelemme keskustelua siitä, mitä 
on arvokas vanhuus.

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset tekevät arvo-
kasta työtä kohdatessaan alueensa yksinäisiä 
ihmisiä kahden kesken ja ryhmissä, tarjotes-
saan heille ulkoilu-, saattamis- ja asioimis- 
apua. Ystävänpäivänä teemme ystävätoimin-
nan moninaisuuden näkyväksi ja tuomme esiin 
auttamisen ja ystävyyden iloa ympäri Suomen. 
Samalla haastamme sukupolvet kohtaamaan 
toisiaan iloisen yhdessä tekemisen merkeissä. 

Osastoilla on nyt 
monia vaihtoehtoja yhteistyöhön 

Kannustamme osastoja tekemään yhteistyötä 
esimerkiksi Koko Suomi leikkii -hankkeen ter-
hokerholaisten kanssa ja Lupa välittää -kam-
panjaan osallistuneiden koulujen sekä nuor-
ten kanssa. Täyttä elämää eläkkeellä -hanke 
kutsuu myös yhteistyöhön järjestämällä aloi-
tustapahtumia pilottipiirien alueella Oulussa, 
Kuopiossa, Mikkelissä ja Porissa ystävänpäivää 
edeltävällä viikolla 7.2.–11.2.2015. 

Ystävänpäivän tapahtumissa ja tempauksissa 
kannattaa kaivaa keräyslippaat esiin ja antaa 
lahjoittajille mahdollisuus kokea iloa auttami-
sesta. 

Osallistu kyselyyn ystävänpäivän jälkeen

Keskustoimisto lähettää osastoille ystävän-
päivän jälkeen sähköpostitse linkin kyselyyn. 
Osastoilta pyydetään palautetta järjestetystä 
tapahtumasta ja haetaan samalla tukea pää-
kumppaniltamme LähiTapiolalta, joka on tu-
kemassa ystävätoimintaa myös ensi vuonna. 
Tuen haku yksinkertaistuu. 

Hae kampanjamateriaali RedNetistä

• Tuen hakemisen ohjeet, kampanjakirje, 
 tiedotepohjat, ilmoitusmallit ja PowerPoint 
 -esitys: rednet.punainenristi.fi/
 ystavanpaiva

• Lisätiedot, keräyssuunnitelmapohja ja
 lomakkeet: rednet.punainenristi.fi/
 hyvapaiva-kerays

Lisätietoja: 
Asiantuntija, sosiaalinen hyvinvointi ja
seniorityö 
Anita Hartikka, 020 701 2123,
anita.hartikka@punainenristi.fi

Kampanjasuunnittelija 
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

Tiedottaja 
Anna Vuorinen, 020 701 2224,
anna.vuorinen@punainenristi.fi
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Meeri Hämäläinen ja Pinja Malinen osallistuivat Iloa ystä-
vyydestä -tapahtumaan Joensuussa vuosi sitten.
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 16.–22.3.2015

Rasisminvastainen roadtrip valloittaa Suomen

Rasisminvastainen kampanja eli Asennetalkoot ottaa Suomen haltuun 
rekkakiertueella. Rasisminvastaisen viikon roadtrip alkaa Rovaniemeltä
rasisminvastaisen viikon alussa. Kiertue kulkee viikon aikana halki Suomen 
ja pysähtyy seitsemällä paikkakunnalla.

Rasisminvastainen roadtrip haastaa suoma- 
laiset mukaan rasisminvastaiseen talkootyö- 
hön. Kiertueeseen osallistuu muusikoita, kir-
jailijoita ja muita julkisuuden henkilöitä. Ryh-
mä tekee rasisminvastaisia tempauksia ja 
osallistuu rasisminvastaisen viikon tapahtu- 
miin. Roadtripiä voi seurata Ei rasismille! 
-hankkeen nettisivuilla, Facebookissa ja  
Twitterissä. 

Osastoissa, kouluissa ja
Konteissa tapahtuu

Teemme ja kierrätämme hyviä rasisminvastai-
sia tekoja talkoohengessä. Rasisminvastaisel-
la viikolla peluutamme Rasismivisalla nettikan-

• Pysähtyykö roadtrip paikkakunnallasi? 
 Tule mukaan osallistumaan ja järjestä-
 mään tempausta julkisuuden henkilöiden 
 kanssa. 

• Rasisminvastaisia hyviä tekoja voi tehdä 
 ja kerätä omassa toimintaryhmässä, 
 kadulla tai ostoskeskuksessa. Mukaan voi 
 napata Rasismivisan keskustelun herät-
 täjäksi. Samalla on hyvä hetki järjestää 
 tapahtuma tai esimerkiksi flashmob- 
 tempaus.

Lisätiedot: 
Koordinaattori, Ei rasismille -hanke
Janette Grönfors, 020 701 2156,
janette.gronfors@punainenristi.fi
(rahallinen tuki, kumppanuudet)

Monikulttuurisuustyön suunnittelija 
Emilia Fagerlund, 020 701 2158, 
emilia.fagerlund@punainenristi.fi
(materiaalit, kampanjaohjeet)

Suunnittelija 
Federico Ferrara, 020 701 2185, 
federico.ferrara@punainenristi.fi 
(hakulomakkeet tapahtumien rahoitukselle)
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Suomen Punaisen Ristin mandaattiin kuuluu avustaa kaik-
kein heikoimmassa asemassa olevia. Rasismi vahingoittaa 
sen kohteiksi joutuneita ja koko yhteiskuntaa. 

saa, koululaisia, opiskelijoita ja ohikulkijoita. 
Tarjoamme kouluille aamunavauksia ja oppi-
tuntimateriaaleja sekä ideoita kampanjan to-
teuttamiseksi kouluissa. 

Myönnämme myös Ennakkoluuloton edellä- 
kävijä -tunnustuksia järjestömme ulkopuolisil-
le ihmisille tai yhteisöille, jotka toimivat etni-
sen yhdenvertaisuuden puolesta.

Roadtripin reitti 

• Rovaniemi 16.3. 
• Kemi 17.3.
• Vaasa 18.3.

• Iisalmi 19.3.
• Joensuu 20.3.
• Kouvola ja Helsinki 21.3. 

• Kontit ovat mukana talkoissa ja niiden 
 tiloissa voi järjestää kampanjatapahtu-
 mia. Vie Asennetalkoot sinne tai paikka-
 kuntasi kouluun tai oppilaitokseen.

Osastojen ja toimintaryhmien on mahdollista 
hakea rahallista tukea Rasisminvastaisen  
viikon tapahtumiin Ei rasismille! -hankkeelta. 
Tukea voi hakea tammikuun loppuun saakka.

Nappaa vinkit osastojen Asennetalkoisiin:  
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SUOMEN PUNAISEN RISTIN FEISSAUS

Mitä tarkoittaa Suomen Punaisen Ristin feissaus?

Feissaus on isojen järjestöjen ylivoimaisesti tuottoisin yksittäinen varainhankinta-
muoto. Feissarit hankkivat kuukausilahjoittajia, jotka ovat järjestöille säännöllinen 
tulonlähde ja turvaavat niiden tulevaisuuden. 

Suomen Punaisen Ristin oma feissaus eli niin 
sanottu In House -feissaus käynnistyi huhti-
kuussa 2014. F2F-koordinaattorit Ruut Kar-
hunen ja Vesa-Matti Salomäki saivat jär-
jestön pääsihteeriltä Kristiina Kumpulalta 
feissareiden työsopimusten solmimisoikeu-
den ja ensimmäiset katuvarainhankintatiimit 
perustettiin Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle 
ja Ouluun. Kaikkiaan viime vuoden aikana pe-
rustettiin katu- ja ovitiimejä 19 kaupunkiin ja 
tiimeistä 10 toimii edelleen. 

Järjestön omien feissareiden palkkaaminen 
perustuu taloudellisiin näkökohtiin. On lasket-
tu, että viime vuonna Suomen Punaisen Ristin 
oma feissaus tuli selvästi edullisemmaksi kuin 
useimpien yritysten tarjoamat vaihtoehdot. 
Jokainen työssään onnistuva feissari onkin jär-
jestölle ehdoton kultakimpale. Järjestön työn-
tekijöiden ja vapaaehtoisten on ilman muuta 
järkevää kannustaa feissareitamme onnistu-
maan työssään. 

Työ vaatii erinomaisia taitoja 
ihmisten kohtaamiseen

Suomessa järjestöille on ollut tyypillistä katu-
feissaus, jossa ihminen pyritään pysäyttämään 
kadulla ja innostamaan hänet järjestön kuu-
kausilahjoittajaksi. 

Ovifeissarit sen sijaan kiertävät ovelta ovel-
le isommissa ja vähän pienemmissäkin kau-
pungeissa. Punaisen Ristin ovifeissarit eivät 
mene sisälle ihmisten koteihin, sillä keräyslu-
pa ulottuu vain ei-yksityisiin alueisiin, kuten 
katuihin, puistoihin, pihoihin ja kerrostalojen 
käytäviin.

Joidenkin suomalaisten taloyhtiöiden ilmoitus-
tauluilla lukee ”kerjääminen ja kaupustelu kiel-
letty”. Tämä ei koske feissausta, koska feissa-
rit eivät kerjää tai kaupustele. Feissari tekee 
laillistettua varainhankintatyötä eikä hänellä 
ole laillista velvollisuutta poistua kadulta tai 
taloista. Feissarin työ vaatii rohkeutta, vakuut-
tamistaitoa ja sinnikkyyttä sekä kykyä toipua 
negatiivisestakin palautteesta. 

Feissarit perehdytetään järjestön toimintaan

Keskustoimistolla työskentelevät F2F-koor-
dinaattorit kouluttavat uudet feissarit. Kou-
lutuksessa perehdytään järjestön historiaan, 
periaatteisiin, merkin käyttöön ja kuukausilah-
joittamisen kohteisiin. Lisäksi feissarit saavat 
opastusta työturvallisuudesta ja vinkit muun 
muassa hyödyllisistä lähestymistavoista. Usein 
koulutus jatkuu käytännön harjoittelulla sama-
na tai seuraavana päivänä.

Käteinen raha ei liiku feissauksessa 

Kuukausilahjoittaja ei milloinkaan lahjoita feis-
saajalle käteistä rahaa, eivätkä feissarit ota sitä 
vastaan. Feissarit eivät myöskään myy tavaraa 
tai esineitä. Mikäli ihminen innostuu kadulla tai 
kotiovellaan Suomen Punaisen Ristin kuukausi-
lahjoituksesta, hänen kanssaan täytetään kuu-
kausilahjoitusvaltakirja. Suomen Punaisen Ris-
tin kuukausilahjoittaja voi päättää, lahjoittaako 
kuukausittain katastrofirahastoon tai kotimaan 
toimintaan vai tasapuolisesti molempiin.

 Feissaajan tunnistaa sinisestä liivistä. 
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LAPSILLE JA NUORILLE MIELENKIINTOISTA TOIMINTAA 

Feissauksen lyhyt historia
• Feissausta on harjoitettu Suomessa vuodesta 2001 lähtien, kun ympäristöjärjestö 
 Greenpeace perusti ensimmäiset katuvarainhankintatiimit isoihin kaupunkeihin. 
• YK:n lastenjärjestö Unicef aloitti feissauksen 2000-luvun alussa. 
• Suomen Punainen Risti testasi feissausta ensimmäisen kerran vuonna 2006. 
 Feissauksen toteutti Scandinavian Fundraising Oy. 
• Vuonna 2010 järjestö aloitti feissauksen uudelleen ja siitä lähtien Suomen Punaisen
 Ristin väreissä on feissattu tähän päivään asti. 
• Fundraising Aid Oy huolehti järjestön kuukausilahjoittajien rekrytoinnista kaduilta ja 
 ovilta vuoden 2014 alkuun saakka.
• Promotion Point Oy on huolehtinut aiemmin Suomen Punaisen Ristin kuukausilahjoitta-
 jien hankkimisesta lentokentillä ja ostoskeskuksissa, mutta nyt ostoskeskusfeissausta 
 ollaan siirtämässä In House -feissauksen pariin.

Lisätietoja: F2F-koordinaattori Ruut Karhunen, 020 701 2195, ruut.karhunen@punainenristi.fi
F2F-koordinaattori Vesa-Matti Salomäki, 020 701 2014, vesa-matti.salomaki@punainenristi.fi 

Oletko rekrytoimassa nuoria toimintaamme kouluissa,
messuilla tai koulutuksissa?
Jaa alla olevaa ilmoitusta nuorten kansainvälisestä suurleiristä, joka järjestetään ensi kesänä.
Ilmoituksen PDF löytyy aineistopankista Tässä ja Nytin aineistoista.
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KOKO SUOMI LEIKKII -HANKE

Koko Suomi leikkii -hanke on
hienossa alkukiidossa – hyppää kyytiin!

Terhokerhoja on perustettu runsaassa puolessa vuodessa jo yli 90
ja niitä löytyy sadasta kunnasta. Tänä vuonna tavoitteena on
perustaa Terhokerho 120 uuteen kuntaan. 

Leikille ja sukupolvien kohtaamiselle on ajas-
samme tilausta. Järjestöille hanke on erin-
omainen tilaisuus saada mukaan uusia vapaa-
ehtoisia ja osallistujia sekä lisätä sukupolvien 
välistä vuorovaikutusta ja tuottaa uutta sisäl-
töä toimintaan.

Terhokerhot ovat matalan kynnyksen toimin-
taa, johon on helppo tulla mukaan ja pyytää 
uusia vapaaehtoisia sekä osallistujia joukkoon. 
Henkilökohtainen kysyminen kannattaa aina. 
Tärkeää on päivittää piirien ja osastojen omille 
nettisivuille tiedot alueen Terhokerhoista, jot-
ta tieto kulkee kiinnostuneille.

Kolme vuotta kestävän Koko Suomi leikkii  
-hankkeen tavoite on perustaa jokaiseen 
Manner-Suomen kuntaan sukupolvien kohtaa-
mispaikka. Mikäli osastonne ei ole vielä muka-
na toiminnassa, teillä on mahdollisuus hypätä 
alkukiitoon ottamalla yhteyttä alueenne leikki-
lähettiin. Lisätietoa hankkeesta löytyy sivulta 
www.kokosuomileikkii.fi.

Terhokerhot numeroin 

• Ensimmäisissä kerhoissa on ollut 
 mukana yli 1 600 lasta, joista lähes 
 yhtä paljon tyttöjä ja poikia. Kerhot 
 ovat houkutelleet mukaan myös 
 miehiä, joita aikuisosallistujista on 
 ollut noin viidennes. 

• Terhokerhoja on ollut pyörittämässä 
 noin 400 vapaaehtoista ja heistä 
 100 on ollut uusia. 

• Kerhot kokoontuvat keskimäärin 
 joka toinen viikko ja kunnasta 
 riippuen muun muassa järjestöjen 
 omissa tiloissa, kirjastoissa, nuori-
 sotaloissa, kouluissa ja palvelu- 
 taloissa.

Ota yhteyttä alueesi leikkilähettiin: 
• ETELÄ-SAVO JA KYMI 
 Piia Kleimola, 040 1587 122,
 piia.kleimola@mll.fi

• HÄME-PIRKANMAA 
 Noora Pajari, 040 6477 473,
 noora.pajari@punainenristi.fi 

• LAPPI 
 Raili Pokka-Mattanen, 040 545 1566,
 raili.pokka-mattanen@punainenristi.fi

• KAINUU JA POHJOIS-POHJANMAA 
 Piia Tuhkanen, 044 0205 142,
 piia.tuhkanen@mll.fi

• KESKI-SUOMI
 Taija Savolainen, 044 975 8696,
 taija.savolainen@punainenristi.fi

• POHJANMAA 
 Anna Granlund, 044 591 9941,
 anna.granlund@mll.fi

• SATAKUNTA 
 Eeva-Liisa Koskinen, 044 3566 500,
 eeva-liisa.koskinen@mll.fi

• SAVO-KARJALA
 Inkeri Tiitinen, 0400 225 192,
 inkeri.tiitinen@punainenristi.fi

• UUSIMAA 
 Maija Pokkinen, 040 661 2254,
 maija.pokkinen@punainenristi.fi 

• VARSINAIS-SUOMI 
 Hanne Mustiala, 044 723 5552,
 hanne.mustiala@mll.fi

Piia K
leim

o
la

Lapset istuttivat Terhokerhon kunniaksi tammen Jaalan 
Liikasenmäelle 14. elokuuta 2014.  
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LUKUKUU-KAMPANJA  

Toteuta alueesi koulussa menestyksekäs 
varainhankintakampanja

Sovi tapaaminen osastosi alueella työskente-
levän opettajan kanssa hyvissä ajoin ennen 
varainhankintakampanjaa. Kerro hänelle Suo-
men Punaisen Ristin kampanjoista, joihin op-
pilailla on mahdollisuus osallistua. 

Lukukuussa alakoululaiset lukevat yhden kuu-
kauden aikana mahdollisimman monta kir-
jaa. Oppilaat hankkivat lähipiiristään tukijoita 
eli niin sanottuja sponsoreita, jotka maksavat 
haluamansa summan jokaisesta vapaa-aikana 
luetusta teoksesta. Koulu voi valita lukukuun 
ajankohdan ja siihen voi osallistua myös ilman 
sponsoreita. Lukemalla ansaitut rahat lahjoite-
taan katastrofirahastoon.

Punainen rasti on alakouluille sopiva rata, 
jonka toiminnallisten tehtävien avulla lapset 
oppivat tärkeitä asioita auttamisesta. Lähipii-
ristä hankitut sponsorit maksavat haluamansa 
summan jokaisesta suoritetusta rastista. Teh-
täväradan voi toteuttaa mihin vuodenaikaan 
tahansa ja siihen voi osallistua myös ilman 
sponsoreita. Suoritetuista tehtävistä ansaitut 
rahat lahjoitetaan katastrofirahastoon.

Päivätyökeräyksessä yläkoululainen tai lukio-
lainen hankkii itselleen työpaikan paikallisesta 
yrityksestä tai sopii työskentelevänsä koto-

•	 Tutustu Lukukuu-, Punainen rasti - ja 
 Päivätyökeräys-materiaaleihin ennen 
 koulukäyntiä ja vie niitä malliksi koululle.

•	 Materiaalit	saat	ilmaiseksi	
 verkkokaupasta:
 http://www.punaisenristinkauppa.fi/
 tuotteet/Ajankohtaiset tuotteet/
 Koulumateriaalit

Lisätiedot: 
Varainhankinnan suunnittelija 
Eeva Arrajoki, 020 701 2274,
eeva.arrajoki@punainenristi.fi

Helsingissä järjestetään valtakunnalliset osas-
tojen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien  
päivät 21.–22.3.2015. Viikonlopun aikana 
vaihdetaan ajatuksia ja kokemuksia osastojen 
arjesta, juhlasta sekä Suomen Punaisen Ristin 
tulevaisuudesta. Luvassa on sekä innostusta 
että keinoja osaston johtamiseen.  

Järjestötoiminnan loistavista mahdollisuuksista 
tilaisuudessa puhuu valtakunnallinen liikunta- 
ja urheiluorganisaatio Valo ry:n asiantuntija 
Juha Heikkala. Teologian tohtori Juhana Tork-
ki antaa vinkkejä ja työkaluja onnistuneeseen 
puhumiseen. 

 MERKITSE KALENTERIIN

na. Päivän työn palkka (suositushinta 12 eu-
roa) lahjoitetaan katastrofirahastoon tai Nuor-
ten turvatalojen kriisityöhön. Keräystuoton voi 
myös jakaa kohteiden kesken. Koulu voi valita 
kampanjan ajankohdan.

Lisätiedot käytännön järjestelyistä ja tarkem-
masta ohjelmasta lähetetään suoraan puheen-
johtajille. 

Lisätietoja: 
Vapaaehtois- ja nuorisotoiminnan päällikkö 
Erja Reinikainen, 020 701 2145,
erja.reinikainen@punainenristi.fi 

Järjestökehityksen suunnittelija
Ulla Rantanen, 020 701 2146,
ulla.rantanen@punainenristi.fi

Tärkeä viikonloppu osastojen vetäjille
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AKTIIVISTA JÄSENHANKINTAA 

Tuo uusia jäseniä mukaan!

Vapaaehtoisten rekrytointi on alkavan vuoden tär-
keimpiä tehtäviä ja kiinnitämme huomiota etenkin 
nuorten saamiseksi mukaan toimintaamme. Halu-
amme myös kasvattaa nuorisojäsenten ja samaan 
perheeseen kuuluvien jäsenten määrää.

Jäsenhankintaa ja jäsenien pysyvyyttä järjestömme 
toiminnassa kannustamme arvonnalla. Mitä aikai-
semmin jäsenmaksunsa maksaa, sitä useampaan 
arvontaan osallistuu. Kun tuo uusia jäseniä Punai-
seen Ristiin, voittomahdollisuudet paranevat. Tar-
kempia tietoja arvonnasta löytyy jäsenkorttikirjeis-
tä, jotka postitetaan tammikuussa.

Jäsenmaksujen jakoperusteet

Vanhojen jäsenten maksut jakautuvat osaston, pii-
rin ja keskustoimiston kesken. Uutta sen sijaan on, 
että osastot saavat tänä vuonna 50 prosenttia jä-
senmaksuista, kun taas keskustoimiston saamaa 
osuutta on laskettu. Lisäksi kaikkien alle 18-vuoti-
aiden jäsenmaksut tilitetään kokonaan osastoille. 
Näin osastoja kannustetaan saamaan etenkin nuo-
ret pysymään jäseninä. 

Uusien jäsenten liittymisvuoden maksu tilitetään 
tänä vuonna kokonaan osastolle. Ainaisjäsenten 
maksu jakautuu aina osaston, piirin ja keskustoimis-
ton kesken. Osaston osuus maksusta on 120 euroa. 
Jäseniltä perittävät maksut pysyvät ennallaan.

Hyödynnä jäsenhankinnan materiaalit

• Jäsenflyer sopii mm. rekrytointiin ja 
 tapahtumiin jaettavaksi.
• Jäsenesitteen voi antaa uusille jäsenille tai 
 jäsenyydestä ja toiminnasta kiinnostuneille.
• Jäsenpostikortilla on kätevä toivottaa uudet 
 jäsenet tervetulleiksi. 
• Käteiskuittivihko
• Jäsenjuliste (A3)

Materiaalit voi tilata maksutta verkkokaupasta 
punaisenristinkauppa.fi

Lisätietoa jäsenyydestä 
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta

Lisätietoja: 
Varainhankintapäällikkö 
Anna Laurinsilta, 020, 701 2196, 
anna.laurinsilta@punainenristi.fi

CRM-avustaja 
Kirsi Lehtinen, 020 701 2197,
kirsi.lehtinen@punainenristi.fi

Kampanjasuunnittelija 
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

Toimintatilastojen kerääminen yli 500 osastolta on 
urakka, johon tarvitaan tuhansien vapaaehtoisten 
tietämystä ja panosta. Tietoja tarvitaan suunnit-
teluun ja budjetointiin sekä erilaisiin hakemuksiin 
ja raportteihin. Ilman osastojen tärkeää työtä voisi 
olla esimerkiksi vaikeaa arvioida, kuinka monta esi-
tettä painetaan tai mikä toiminta tarvitsee erikois-
panostusta tulevina vuosina.
 
Koska osastojen toiminta on monimuotoista, on ky-
symyksiäkin paljon. Suurin osa osastoista vastaa 
vain pariinkymmeneen kysymykseen, mikä on ihan 
luonnollista, sillä yli puolet osastoista on alle sa-
dan jäsenen osastoja. Kaikki tilastotieto ei kuiten-
kaan tule pelkästään toiminta- ja koulutuskyselyis-
tä, vaan tietoja saadaan niin jäsenrekisteristä kuin 
ohjelmien omista lähteistäkin. 

Muista nimetä vastuuhenkilöt 

Osastojen luottamus- ja avainhenkilöiden ilmoitta-
miseen tarkoitetut J-kortit ovat muuttuneet hiukan. 
Korteista löytyy uusia nimikkeitä ja värejä, muuten 
ne ovat samanlaisia kuin ennen. J1-kortti on nimen-
kirjoittajien rekisteröintiä varten. J2-kortissa osaston 
toimintakyvyn kannalta välttämättömät yhteyshen-
kilöt on merkitty punaisella. On tärkeää, että kaikki 
osastot nimeävät vastuuhenkilöt näihin tehtäviin.

J2-korttiin täytetään myös vapaaehtoistoiminnan 
yhteyshenkilöt jo olemassa oleviin tai suunnitelmis-
sa oleviin osaston toimintamuotoihin. Tieto ohjaa 
myös viestintää oikeille henkilöille. Mikäli paikkakun-
nallanne on jokin Punaisen Ristin laitos tai haluatte 
yhteistyötä jonkun lähellä olevan laitoksen kanssa, 
nimetkää yhteyshenkilöt myös sinisiin kohtiin. 

Uudet nimikkeet

Yhdyshenkilöt on muutettu yhteyshenkilöiksi kie-
lenhuollollisista syistä. Uusia nimikkeitä ovat hu-
manitaarisen oikeuden yhteyshenkilö, terveystoi-
minnan yhteyshenkilö ja laitoksissa tapahtuvan 
vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt (Kontit, 
Nuorten turvatalot ja vastaanottokeskukset).

VASTAA
toimintatilastokyselyyn 
viimeistään 31.1.2015
(RedNet/Osastotoimisto) 

Lisätiedot ja 
pikaperehdytyspaketit 
yhteyshenkilöiden tehtävistä: 

RedNet/Osastotoimisto

TOIMINTATILASTOT

Täytä toimintatilastot nyt
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PROMOKOULUTUSKOULUTTAJAKOULUTUS

KOULUTTAJAKOULUTUS 2015

Hakeudu kouluttajakoulutukseen piiritoimistosi kautta ja ilmoittaudu kuukausi ennen koulutusta. 

Kouluttajapäivät: Kouluttajien valtakunnallinen 
täydennys- ja jatkokoulutus  31.1.–1.2. Oulu

Valmiuskouluttajien sisältöosa 10.–12.4. Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 5.10.–8.11.  Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 1 31.10.–1.11.  Helsinki
Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 2 7.–8.11. 

Sisältöosat:
• Henkinen tuki
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö
• Monikulttuurisuus
• Sosiaalipalvelu
• Nuoriso
• Henkinen tuki
• Päihdetyö 21.–22.11. Helsinki
• Resurssikouluttajat

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 30.10.–1.11. Nynäs

Varmista promokoulutuksen ajankohdat piiritoimistostasi tai RedNetin promosivuilta. 

PROMOKOULUTUS	2015	/	PROMOUTBILDNING	2015

KEVÄT	/	VÅREN

Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille / 
Riksomfattande promodagar för alla promor  31.1.–1.2. Oulu
  
Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 28.2.–1.3. HUP
Promo: yhteinen osa 7.–8.3. Varsinais-Suomi
Promo: yhteinen osa lauantaina ja 
eri sisältöosia sunnuntaina 28.–29.3. Savo-Karjala
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
Terveys- ja hyvinvointi 21.–22.2. Kuopio
Ensiapu 21.–22.3. HUP
Monikulttuurinen toiminta 21.–22.3. Oulu
Sosiaalipalvelu 21.–22.3. Oulu
Monikulttuurinen toiminta huhtikuu Jyväskylä
Sosiaalipalvelu (ystävävälittäjä) 5.5. ja 12.5. HUP
  
SYKSY	2015	/	HÖSTEN	2015  
  
Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 3.–4.10. Kaakkois-Suomi (Mikkeli)
Promo: yhteinen osa 24.–25.10. Häme
Promo: yhteinen osa loka-marraskuu Lappi
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
Sosiaalipalvelu (ryhmänohjaaja) 26.9. HUP
Sosiaalipalvelu marraskuu Satakunta
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SEMINAARI LAPPAJÄRVELLÄ

Kotimaan apu keskiöön 
-Hallituksen ja valiokuntien seminaari Lappajärvellä

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin hallitus ja valiokunnat kokoontuivat Lappajärven 
Kivitippuun 14.-15.11.2014. Perjantai-iltana Kivitipussa omiin kokouksiinsa saapuivat piirihalli-
tuksen, sosiaalivaliokunnan sekä ensiapu- ja valmiusvaliokuntien jäsenet. Lauantaina Kivitipussa 
pohdittiin kotimaan avustustoimintaa piirihallituksen ja valiokuntien yhteisessä seminaaripäivässä.

Kotimaan avusta kerrottava rohkeammin 

Pääsihteeri Kristiina Kumpula kertoi kokousväelle toimintalin-
jauksen 2015-2017 käytäntöön viemisestä. Toimintalinjaus 
painottaa seuraavana kolmena vuotena tehokasta auttamista, 
vahvaa yhteisöllisyyttä ja rohkeaa vaikuttamista. Osastokent-
tä on ainutlaatuisen laaja ja vapaaehtoisia paljon. Punainen 
Risti on läsnä ihmisten arkipäivässä.  Osastojen korvaamatto-
man tärkeä kotimaanapu ei silti näy riittävästi mediassa, vaik-
ka Suomen Punaisen Ristin kansainväliset operaatiot saavat 
usein hyvin media näkyvyyttä.

- Suomen Punainen Risti on 10 vuotta puhunut ystävätoimin-
nan ja yksinäisten puolesta.  Nyt yksinäisyys on Helsingin
sanomien pääkirjoitus aihe. Lähivuosina vaikutamme kaikki
rohkeammin! Osastot paikallisesti, piiri omalla toiminta-alueel-
laan ja keskustoimisto valtakunnallisesti meille tärkeiden tee-
mojen esille saamiseksi, Kristiina Kumpula kannusti. 
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Hannu Kuokkanen ja
Kristiina Kumpula 
ohjasivat keskustelua.
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SEMINAARI LAPPAJÄRVELLÄ

Omaishoitajien tukitoiminnan kävelevä esite Kaisa Tauriainen kertoi yli mil-
joonan suomalaisen auttavan läheistään säännöllisesti.

Auttamisen ilo tuo uusia vapaaehtoisia

Punaisen Ristin kotimaan toiminnassa vapaaehtoiset saavat kokea olevansa mukana tekemäs-
sä hyvää. Vapaaehtoistehtävistä oikein kertomalla voidaan saada mukaan uusia vapaaehtoisia. 
Osastot ovat positiivinen paikka harrastaa ja toimia luottamustehtävissä, osastot ovat kaikille 
avoimia paikkoja. Jokaisen, joka haluaa antaa arvokasta aikaansa Punaisen Ristin vapaaehtois-
tehtäviin, tulee saada kokea olevansa arvostettu ja tervetullut osaksi avun ketjua.

- Tuemme osastoja vastaanotta-
maan uusia vapaaehtoisia iloi-
sella mielellä! Olkaa rohkeasti 
yhteydessä piiriin, toiminnan-
johtaja Pekka Annala tsemppasi 
osastoja.

- Järjestöpäällikkö Jooel Niitty-
nen totesi piirillä olevan kak-
si toimistoa, mutta vahva yksi 
maantieteellinen toiminta-alue. 
Tuemme osastoja samalla taval-
la riippumatta siitä, miten kau-
kana tai lähellä piiritoimistoa ne 
sijaitsevat. Kun osasto tekee, 
piiri tukee! 

Teksti: Tero Hintsa.

Leikkilähetit
Taija Savolainen 
ja Anna Granlund 
Terhokerho-bingon 
emäntinä.
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LAITOSYSTÄVÄTOIMINNAN KOULUTUS

- Heittäydy kohtaamaan toinen ihminen, ole hyväl-
lä tavalla utelias, kouluttaja Raimo Vakkuri kannusti 
kolmikymmenpäistä vapaaehtoisjoukkoa Punaisen 
Ristin laitosystävätoiminnan kurssilla.

Kurssilla vapaaehtoiset perehtyivät laitosystävätoi-
minnan periaatteisiin ja tehtäviin sekä käytännön 
asioihin. Kurssilaiset saivat myös eväitä  hätä- ja 
ongelmatilanteisiin sekä hyvään hygieniaan laitok-
sissa.Kurssilta voi lähteä vapaaehtoiseksi kaikkiin 
Äänekosken laitosyksiköihin.

Uusi laitosystävätoiminnan koulutus pidettiin kah-
tena päivänä Äänekosken Seniorikeskuksessa sekä 
Suolahden Tupasvillassa.Kurssin kouluttajina toimi-
vat Punaisen Ristin henkisen tuen ja sosiaalipalve-
luiden kouluttaja Raimo Vakkuri, ensiavun- ja terve-
ystiedon opettaja Virve Karling sekä Punaisen Ristin 
Keskustoimistolta Varpu Vuorenrinne ja Siina Lepo-
la. Äänekosken Seniorikeskuksen toimintaa ja tiloja 
esitteli palvelukeskuksen johtaja Kristiina Pikkupeu-
ra ja Tupasvillan toimintaa sairaanhoitaja Virva Tert-
tu Virnes-Mäkinen. Kurssin järjestivät Suolahden ja 
Äänekosken osastot, Punaisen Ristin Länsi-Suomen 
piiri ja Keskustoimisto.

"Tarvitaan läsnäoloa ja ihmistä ihmisen 
lähelle"

Kurssin aluksi Raimo Vakkuri kävi läpi Punaisen Ris-
tin ystävätoiminnan periaatteita ja toimintatapoja.

- Jokainen vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen 
taidoin. Välillä se voi olla laitoksessa sitä, että ehtii 
laittaa ystävälle Reinot jalkaan ja Reinot pois, Vak-
kuri kuvaili.

Vapaaehtoiset voivat jutella ja seurustella, lukea, 
olla apuna ulkoillessa, toimia kerhojen ja erilaisten 
tapahtumien vetäjinä sekä avustaa esimerkiksi pu-
helimessa. Vapaaehtoiset eivät voi syöttää, pestä 
tai pukea laitosten asukkaita, ainakaan ilman hyvää 
ohjausta. Henkilökunta tietää, mitä voi ja saa teh-
dä. Apu on kuitenkin erittäin tervetullutta, joten hy-
vällä perehdytyksellä uskaltaa jokainen halukas tul-
la toimintaan mukaan.

 - Tilaa on ja taitoa ottaa vastaan apua, Kristiina 
Pikkupeura korosti ja toivotti jokaisen vapaaehtoi-
sen tervetulleeksi.

”Henkilökunnalla on aikaa, tietoa, taitoa ja osaa-
mista tehdä perushoitotyötä, mutta läsnäoloa tar-
vitaan ja ihmistä toisen ihmisen lähelle”, Virva Tert-
tu Virnes-Mäkinen puolestaan tiivisti.

Ensimmäisen laitosvapaaehtoiskurssin osallistujat 
ideoivat myös  virkistystoimintaa laitoksille ja odo-
tettavissa saattaakin olla tanssia, laulua, musiikkia, 
korttipelejä, valokuvien katselua,vanhojen esinei-
den ihastelua ja erilaisia tapahtumia Äänekosken 
laitosyksiköiden asukkaille.

Teksti: Erja Salmela

Ensimmäinen laitosystävätoiminnan koulutus
pidettiin Äänekoskella

Laitosystävätoiminnan kurssille osallistui yli kolmekymmentä innokasta vapaaehtoista.
Kuvaaja: Anna Maria Erjamo
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LAITOSYSTÄVÄTOIMINTA

Ensiavun- ja terveystiedon opettaja Virve Karling neuvoi kurssilaisille käsienpesu-
tekniikkaa, joka etenkin laitoksissa olisi hyvä opetella. Kuvaaja: Erja Salmela

Sairaanhoitaja Virva Terttu Virnes-Mäkinen esitteli Tupasvillan tiloja. Kuvaaja: Erja 
Salmela

LAHJOITUS KUORTANEEN OSASTOLLE

Lahjoitus
Kuortaneen osaston
ystävätoimintaan
Kuortaneen Teollisuuspalvelu (Kutepa 
Group) on perinteiseen tapaan lahjoittanut 
joulukortti- ja joululahjarahat hyväntekeväi-
syyteen.

- Lahjoituskohteeksi valittiin Jouluna 2014 
Kuortaneen SPR:n osaston Ystävätoiminta.

Kutepa Group on teollisuuden materiaalin-
käsittely- ja varastointijärjestelmiin erikois-
tunut asiantuntija. Kutepa Group koostuu 
useasta erikoistuneesta yrityksestä, jotka 
tekevät tiivistä yhteistyötä kokonaistoimi-
tuksissa:  Materiaalinkäsittelyjärjestelmät, 
konepaja – osien ja osakokonaisuuksien 
valmistus, korroosio- ja kulumissuojaus, ää-
nen- ja värinänvaimennus,  asennus ja kun-
nossapito sekä sähköasennus ja teollisuus-
automaatio.

Yksinäisyys sekä kasvava Ystävien tarve on 
ollut kovasti esillä sekä valtakunnallisesti 
että paikallisesti.  Kuortaneellakin Ystävien 
tarve on jatkuvasti lisääntynyt.  Kuortaneen 
osaston saama lahjoitus kohdennetaan Ku-
tepan Groupin toiveiden mukaisesti Ystävä-
toiminnan tukemiseen, kehittämiseen sekä 
laajentamiseen .  Lahjoitusrahat käytetään 
seuraaviin toimintamuotoihin:  Ystäväasiak-
kaiden virkistys,  Ystäväkoulutus sekä Ystä-
vätoiminnan kehittäminen ja laajentaminen 
Kuortaneella.

Lahjoituksen vastaanottivat Kuortaneen 
SPR:n osaston puolesta Taina Tikkanen (ys-
tävätoiminnan vastuuhenkilö) sekä Hanna-
Kaisa Karjala (osaston puheenjohtaja vuon-
na 2014). 

Kuvassa keskellä
Kuortaneen 
eollisuuspalvelun 
edustaja
Tiina Tuomisto.

Ensimmäinen laitosystävätoiminnan koulutus
pidettiin Äänekoskella
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OMAISHOITAJAT

Laukaan Peurungassa järjestettiin
19.-20.11.2014 Omaishoitajien
virkistyspäivät.

Ne tarjosivat omaishoitajille mahdollisuuden 
rentoutua ja irroittautua omaishoitoarjesta. 
Päivillä jaksamisesta luennoi psykologi Tiina 
Taijonlahti. Hän toimii myös Punaisen Ristin 
valtakunnallisessa psykologien kriisiryhmässä. 
Päiville osallistui yli 20 omaishoitajaa.

Stressi omaishoitajan arjessa

Omaishoitajan työssä stressiä voi aiheuttaa 
sekä fyysinen että psyykkinen rasitus. Vakava 
ja pitkä sairaus saattaa muuttaa hoidettavan 
persoonaa. Omaishoitajana autetaan läheis-
tä, mutta samalla on läsnä suru hoidettavan 
tilanteen muutoksista. Parisuhde voi muut-
tua hoitosuhteeksi ja rakastettu hoidettavaksi. 
Stressi saattaa aiheuttaa omaishoitajalle unet-
tomuutta, keskittymiskyvyn puutetta ja samo-
jen negatiivisten asioiden mielessä pyörimistä. 
Viimeistään stressin aiheuttaessa sydämen ty-
kytystä ja muita vakavia oireita, omaishoitajan 
tulisi saada apua ja katkaisu arkeensa.

- Omaishoitaja itse, on tilanteensa paras seu-
raaja. Kuunnelkaa elimistöänne, aivot viestivät 
meille jaksamisestamme monin tavoin. Viesti-
en kuuntelu ja niihin reagoiminen auttaa jak-
samaan sekä palautumaan, Tiina Taijonlahti 
kertoi. 

Omaishoitajat virkistäytyivät Laukaassa

Ajatusten purkaminen auttaa 
omaishoitajaa

Omaishoitajan jaksamista auttaa stressin pur-
kukeinojen löytäminen. Omaishoitajat kertoi-
vat hyviä keinoja olevan esimerkiksi huumo-
ri, liikunta, kalastus, hammaslääkärissä käynti, 
kirjastossa käynti, lapset ja lapsenlapset, teat-
teri, kirjan lukeminen, Punaisen Ristin ryhmä-
toiminta ja ystävätoiminta, hengellinen elämä, 
puhuminen tai puutöiden tekeminen. Toisel-
la toimii toinen, toisella toinen keino. Oman 
ajanottaminen ja pään tyhjentäminen ovat 
hyviä taitoja. Aina ei kuitenkaan jaksa omin 
voimin. Tarvittaessa kannattaa hakea apua. 
Päiville osallistujat kertoivat saaneensa apua 
esimerkiksi toimintaterapeutilta ja mielenter-
veystoimistosta.

Peurungan koulutus- ja kokoustilasta
avautui mieltä rauhoittava näkymä!

Sirkka Palonen ja Sirkka-Liisa Ekonen iloisina vir-
kistyspäivillä.
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LAUKAASSA

- Terveyskeskuksen psykologille teillä 
kaikilla on oikeus päästä. Joillakin paik-
kakunnilla tehdään myös kotikäyntejä. 
Olkaa rohkeasti yhteydessä terveyskes-
kuksenne psykologiin, Tiina Taijonlahti 
kannusti. 

- Puhekaveri voi löytyä, vaikka hyvinvoin-
tipäiviltä. Punainen Risti järjestää niitä 
juuri teitä varten, nauttikaa Peurungasta 
ja toistenne tuesta, omaishoitajien tuki-
toiminnan aluetyöntekijä Kaisa Tauriai-
nen tsemppasi osallistujia.

Teksti: Tero Hintsa.

Aluetyöntekijä
Kaisa Tauriainen ja
Pirkko-Liisa Ekonen.

Tiina Taijonlahti johdatti
keskustelua omaishoitajien
jaksamisesta.

OMAISHOITAJAT
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KEVÄTJUHLAT

Kaikki joukolla

Kevätjuhliin

2015

Kaikki ystävätoiminnan, seniorien ryhmätoi-
minnan, omaishoitajien tukitoiminnan ja van-
kilavierailijatoiminnan vapaaehtoiset ovat ter-
vetulleita kevätjuhliin Korpilahdelle ja Jurvaan.

Kevätjuhlissa pääsette nauttimaan Punaisen 
Ristin juhlatunnelmasta, hyvästä ohjelmasta ja 
ruoasta. Kevätjuhla sopii erinomaisesti ystävä-
ryhmän ja senioriryhmän kevätretkikohteeksi, 
virkistystapahtumaksi vapaaehtoisille tai tilai-
suudeksi tavata lähialueen muita vapaaehtoisia.

Kevätjuhlaa järjestetty vuodesta 1959 alkaen.

Kevätjuhla

Jurvassa
 

Aika: lauantai 25.4.2015, klo 11.00- alkaen
Paikka: Sella (Nikkarikeskus), Veistokouluntie 2,
66300 JURVA.

Näyttävä ja kaunis Sella tarjoaa kevätjuhlille 
loistavat puitteet. Sellasta löytyy esimerkik-
si Etelä-Pohjanmaan kaunein auditorio ja erin-
omainen lounas Pullan-Nupusta.

Kevätjuhla

Korpilahdella

Aika: lauantai 16.5.2015, klo 11.30- alkaen.
Paikka: Alkio-opisto, Tähtiniementie 26,
41800 KORPILAHTI.

Alkio-opistoa ympäröi kaunis luonto. Muuntu-
vat tilat ja upea Päijänteen rantamaisema luo-
vat oivallisen ympäristön juhlille,

Tarkempaa ohjelmaa, hintaa,
ilmoittautumista vuoden 2015 
puolella.

Tervetuloa!
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Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämis-
projektissa on tuotettu vapaaehtoisille ryh-
mänohjaajille oma materiaalikassi ohjaamisen 
tueksi.

Kassi sisältää ryhmätapaamisten sisällön 
suunnittelun ja ideoinnin avuksi muun muas-
sa ystävälautapelin ja - bingon sekä hauskoja 
taukojumppaohjeita. Ryhmänohjaajille jaetta-
va laaja opasmateriaali kulkee kassissa myös 
kätevästi mukana.  Ryhmänohjaajille on tehty 
Ryhmänohjaajan työkalu -opas, Ryhmätoimin-
nan vinkkivihkonen sekä kolme Ryhmänohjaa-
jan Apuri -opasta.

Ystävätoiminnan kehittämisprojekti on ollut 
yhdessä Helsingin - Uudenmaan piirin kans-
sa kehittämässä ryhmänohjaajille tarkoitet-
tua koulutusta. Koulutus antaa valmiudet toi-
mia ikääntyneiden sosiaalista kanssakäymistä 
edistävien ryhmien ohjaajana. Tarkoitus on in-
nostaa ja antaa uusia ideoita ryhmien vetämi-
seen sekä keinoja toimia haastavissa tilanteis-
sa. Tähän mennessä Länsi-Suomen piirissä on 
pidetty kolme ryhmänohjaajakoulutusta. Seu-
raava ryhmänohjaajakoulutus piirissä järjeste-
tään Jyväskylässä 7. maaliskuuta.

Teksti ja kuva: Erja Salmela

Ryhmänohjaajille uutta
materiaalia ideoinnin tueksi

Ryhmänohjaajille suunniteltu materiaalikassi sisältää
muun muassa ystävälautapelin ja - bingon. 

MATERIAALIKASSI
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LUPA VÄLITTÄÄ SEINÄJOELLA

Seinäjoella nuoret lupasivat 
välittää

Ylen Lupa välittää kampanja tavoitti Seinäjo-
en nuoret. Innostus lähti liikkeelle kun Punai-
sen Ristin Seinäjoen osaston hallituksen uusi 
puheenjohtaja Ulla-Kaisa Kujanpää otti yh-
teyttä Nurmon yläasteelle ja Seinäjoen yhteis-
kouluun. Opettajat kiinnostuivat kampanjasta, 
jossa tavoitteena on lisätä sukupolvien välistä 
vuorovaikutusta ja rohkaisivat oppilaita lähes-
tymään vanhuksia.

Kuusenlahden palvelukeskuksen asukkaat sai-
vat vieraakseen Nurmon yläasteen tukioppi-
laat ja oppilaskunnan hallituslaiset. Oli upea 
huomata miten käsin ohjatut jumppaliikkeet ja 
hierontatuokio sai oppilaan luontevasti lähelle 
vanhusta, kertoi opettaja Antti Iivari.

– Tämä oli uusi ja hauska kokemus meille, 
olemme yleensä tosi vähän vanhusten kanssa 
tekemisissä, pohdiskelivat tapahtumaan tyy-
tyväiset 9.luokkalaiset oppilaat.

Martta Katajisto ja Jenna Nisula saivat pariksi toisensa. 
Iloinen kohtaaminen, jossa yhteinen jutunjuuri löytyi
aikka ikäeroa on 83 vuotta!

Seinäjoen yhteiskoulun maahanmuuttaja-op-
pilaat ilahduttivat vierailullaan Myllyrannan 
palvelukeskuksen asukkaita. Suomen opettaja 
Jaana Ala-Huissi kertoi, että Lupa välittää kam-
panja ja vierailu palvelukeskukseen sopi hie-
nosti heillä meneillään olevaan Suomen tunnin 
sisältöön, jossa aiheena oli järjestötoiminta.

Meillä ei ole ollutkaan aikaisemmin Punaisen 
Ristin ystävätoimintaa vieraana sanoi osas-
tonhoitaja Arja Pitkäranta saatellessaan ilol-
la asukkaita päiväsaliin. Vierailun lopussa yksi 
palvelukodin asukkaista kehotti järjestämään 
heille jatkossakin tämmöisiä Punaisen Ristin 
ystäviä - Senhän me teemme! lupasi Ulla-Kai-
sa Kujanpää.

Teksti ja kuvat: Teija Matalamäki
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HÄRMÄSSÄ

Lauluja+hymyjä+kuuntelua = 
Lupa Välittää 

Sukupolvet kohtasivat lämminhenkisessä ta-
pahtumassa Ylihärmän Palvelukoti Sointulas-
sa, kun asukkaiden päivää tupsahti piristä-
mään joukko yläkoulun tukioppilaita. Oppilaat 
olivat liikkeellä Ylen Lupa Välittää -kampan-
jan innostamina. Lupa Välittää tempauksen 
alkuunpanijana Ylihärmässä on ollut Punai-
sen Ristin ystävätoiminnan aktiivi Leena-Marja 
Renko.

kanssa.

Pienkoti Sointulan vastaava sairaanhoitaja Anne Nokio 
ja SPR:n vapaaehtoinen Matti Tampsi olivat tyytyväisiä koulu-
laisten vierailuun. ”Mukavaa vaihtelua tällaiset nuorten vierai-
lut. Itsekin piristyy”, Nokio kertoi hymyillen.

LUPA VÄLITTÄÄ

Ylihärmän yläkoulun tukioppilaat vierailivat Palvelukoti Sointulassa Lupa Välittää -kampanjan 
innostamina. Vierailun järjesti Ylihärmän yläkoulu yhteistyössä Palvelukoti Sointulan, Punaisen 
Ristin Härmäin osaston ja  Ylihärmän kappeliseurakunnan kanssa.

Ylihärmän yläkoulun 9. luokkalaiset Kiia Korpi ja Laimi 
Vainio vaihtoivat ajatuksia Matti Alaviitalan ja Anni Lehtisen 

–  Olin Seinäjoella pidetyssä Ylen ja 
Punaisen Ristin järjestämässä infoti-
laisuudessa ja innostuin kovasti tästä 
ajatuksesta. Otin yhteyttä kouluun ja 
tänne Sointulaan. Yhteistyömme on 
sujunut tosi hyvin ja toivomme, että 
tästä syntyisi jatkossakin jotakin yh-
teistä toimintaa, Renko kertoi hymyil-
len.

Oppilaiden vierailu Sointulaan tiivis-
ti Lupa Välittää - kampanjan hengen 
erinomaisesti: Kampanjan on tarkoi-
tus saattaa nuoret ja ikäihmiset yh-
teen mukavien tapahtumien lomassa, 
ja samalla myös herättää kaikki suo-
malaiset välittämään toisistaan. Ih-
misten ilahduttaminen ei vaadi paljoa, 
läsnäolo ja kiinnostus toista ihmistä 
kohtaan riittää. 

Laulujen ja musiikkiesityksen lisäksi oppilaat 
olivat miettineet etukäteen kysymyksiä muun 
muassa siitä , miten on joulua vietetty vuosi-
kymmeniä sitten.  Ajatustenvaihdon
lopputulos oli, että elämä on ennen ollut 
aika erilaista. Ruuat, koristeet ja lahjat tehtiin 
enimmäkseen ihan itse.

– Nyt saa kaiken kaupasta, 15- vuotiaat kou-
lulaiset Kiia Korpi ja Laimi Vainio tuumasivat.  
Aika ei kuitenkaan ole muuttanut sitä, mikä 
joulunvietossa on ollut ja on edelleen parasta: 
Ihmiset kokoontuvat yhteen, rentoutumaan, 
rauhoittumaan ja nauttimaan läheisten seurasta.

Teksti ja kuvat: Erja Salmela
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LUPA VÄLITTÄÄ 

Laulujen ja musiikkiesitysten jälkeen keskusteltiin joulunvietosta ennen ja nyt.

LYHYT KURSSILTA NOPEASTI YSTÄVÄKSI

Lyhytkurssilta nopeasti ystäväksi
Länsi-Suomen piirin Ystävätoiminnan kehittämisprojektissa ideoitu ja kehitetty Ystävätoiminnan lyhytkurs-
si on löytänyt paikkansa vapaaehtoisten koulutuksessa. Viime vuonna lyhytkurssin käyneitä vapaaehtoisia 
oli piirissä 351 ja vuonna 2013 lyhytkurssin kävi 210 vapaaehtoista. Kiinnostus koulutusta kohtaan on edel-
leen kasvussa. Kolmen tunnin mittainen Ystävätoiminnan lyhytkurssi on kehitetty Ystävätoiminnan perus-
kurssin rinnalle nopeaksi ja joustavaksi vaihtoehdoksi. Se voidaan järjestää esimerkiksi tilanteessa, jossa 
peruskurssille ei ole saatu riittävää määrää osallistujia.

Lyhytkurssi helpottaa vapaaehtoisten mukaantuloa ystävätoimintaan ja toimii kiinnostuksen herättäjänä. 
Tarkoitus on, että vapaaehtoiset saadaan nopeasti mukaan ystävätoimintaan. Lyhytkurssi toimii myös jo 
ystäväkurssin käyneiden kertauksena, jos edellisestä koulutuksesta on jo aikaa. Lyhytkurssin jälkeen va-
paaehtoiset tuntevat Punaisen Ristin periaatteet ja vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt, ymmärtävät ystävä-
toiminnan merkityksen, saavat tietoa paikallisosaston toiminnasta, muistavat oman hyvinvoinnin tärkeyden 
sekä tietävät, mistä saa tukea ja ohjausta.

Ystävätoiminnan kehittämisprojekti on myös tuottamassa ystävätoiminnan esittelyvideota, jossa sekä va-
paaehtoiset että asiakasystävät kertovat ystävyydestään ja siitä, mitä ystävyys heille merkitsee. Lämmin-
henkisen videon on tarkoitus innostaa uusia vapaaehtoisia mukaan ystävätoiminnan koulutuksiin, esimer-
kiksi juuri lyhytkurssille. Videon toivotaan myös rohkaisevan ystävää haluavat ja heidän omaisensa mukaan 
Punaisen Ristin ystävätoimintaan. 

Lisätietoja: 

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti:

Anna Maria Erjamo, projektipäällikkö
040 6789 201,  annamaria.erjamo@punainenristi.fi

Teija Matalamäki, aluetyöntekijä
040 6789 534, teija.matalamaki@punainenristi.fi

Teksti: Erja Salmela
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NENÄPÄIVÄ

Musiikki ja sosiaalinen media 
toimii Nenäpäivässä

Seinäjoella Rytmikorjaamolla 8.11.2014 kuun-
neltiin Paula Koivuniemeä ja osallistuttiin Ne-
näpäivään. Kotikonnuillaan esiintyvä Paula 
Koivuniemi innoitti liki tuhatpäisen yleisön fii-
listelemään ja yhteislauluun. Puolitoistatunti-
sen keikan aikana Paula lauloi kappaleita vuo-
delta 1972 tähän päivään, yleisö osasi laulut 
ulkoa. Selmun Harri Pihlajamäki oli tyytyväinen 
kuulijamäärään. Tapahtuman narikkatulot oh-
jattiin Nenäpäiväkeräykseen. 

Nenäpäiväkerääjänä saa tehdä hyvää

- Vain viesti faceen ja siinä se sanoi Ylen Riia 
Hantula kertoessaan miten helposti lipaske-
rääjiä sai mukaan Paulan keikalle. Riialla itsellä 
on hyvää kokemusta hyväntekeväisyydestä ja 
vapaaehtoistoiminnasta. Hän toimii vapaaeh-
toisena Suomen Punaisessa Ristissä monikult-
tuurisuus ystävänä maahanmuuttaja perheelle.

- Anoin heti iltavapaata nähtyäni viestin Riial-
ta facessa kertoi kolmen kuukauden ikäisten 
kaksostyttöjen äiti Hanna Mäenpää. 

Lipaskerääjän tunnisti vuoden 2014 Nenäpäivä t-paidasta 
Kuva: Teija Matalamäki

- Mäkin olin siellä, sain tehdä päivän hyvä 
työn! viestitti yöllä kavereilleen faceen ensim-
mäistä kertaa lipaskerääjänä ollut Sari Vuolle .

Paula Koivuniemi ja pojat. Kuva: Teija Matalamäki
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KAPTEENI NEKKU JA RYSTYNOKKA NENÄPÄIVÄ

Hauskat nenähahmot Kapteeni Nekku ja Rystynokka ovat löytäneet tiensä monen lapsen ja aikuisenkin nenään. Yhden 
Nenän tuotolla Nenäpäivän taustalla vaikuttavat kehitysyhteistyöjärjestöt voivat hankkia esimerkiksi koululounaan kym-
menelle nepalilaislapselle.

Kuva: Teija Matalamäki

Nenäpäivällä kerätään kehitysmaiden 
lasten hyväksi 

Suomen kahdeksas Nenäpäivä-kampanja hui-
pentui vuoden virallisena Nenäpäivänä 7.11. 
Yle TV2:lla Nenäpäivä-show’hun. Nenäpäi-
vä-säätiön järjestämä Nenäpäivä-kampan-
ja ja Ylen Nenäpäivä-show keräsivät yhdessä 

Riia Hantula,
Johanna Rintamaa ja 
Hanna Mäenpää

Kuva: Riia Hantula

kaikkien suomalaisten kanssa yhteensä upeat 
3,35 miljoonaa euroa Nenäpäivän iltaan men-
nessä. Nenäpäivä-keräys jatkuu vuoden lop-
puun saakka.

Teksti: Teija Matalamäki
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Ystävä antaa rohkeutta… 
astua vaikka kameran 
eteen
Sirkka-Liisa Tuunanen ja Sirkka Eteläaho jän-
nittävät kameroita ja ympärillä olevaa hyö-
rinää. Ystävillä on kuitenkin tehtävä: kertoa 
Punaisen Ristin ystävätoiminnasta, koska mo-
lemmat kokevat asian erittäin tärkeäksi. Sirkka 
-Liisa Tuunanen on ollut Punaisen Ristin toi-
minnassa mukana 1960-luvulta lähtien.

- Minä olen itse aikoinaan ollut aktiivinen va-
paaehtoinen ja nyt saan ystävän vapaaehtois-
toiminnan kautta vuorostani. Meillä on niin 
mukavaa ja aina oikein odotan Sirkan käynte-
jä, Sirkka-Liisa kertoo hymyillen.

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämis-
projektin tuottamassa esittelyvideossa sekä 
vapaaehtoiset että asiakasystävät kertovat 
ystävyydestään ja siitä, mitä ystävyys heille 
merkitsee. Lämminhenkisen videon on tarkoi-
tus innostaa uusia vapaaehtoisia mukaan ys-
tävätoiminnan koulutuksiin, esimerkiksi lyhyt-
kurssille. Videon toivotaan myös rohkaisevan 
ystävää haluavat ja heidän omaisensa mukaan 
Punaisen Ristin ystävätoimintaan.

Sirkka Eteläaho käy kerran viikossa Sirkka-Lii-
san luona. Naiset viihtyvät toistensa seurassa 
erinomaisesti ja kahvin juonnin lomassa puhu-
taan paitsi omista asioista, myös ihmetellään 
maailman menoa laajemminkin. Ystävyys on 
mukavaa yhdessäoloa.

Sirkka-Liisa Tuunanen (vas.) on ollut mukana Punaisen 
Ristin ystävätoiminnassa jo 1960-luvulta lähtien. Sirk-
ka-Liisa esittelee Sirkka Eteläaholle vanhoja Punaisen 
Ristin todistuksiaan.

Mikko Hoikkala ja Veikko Lavikainen antavat kuvaajille näytteen Koronan peluutaidoistaan Veikon olohuoneessa.

YSTÄVÄ ANTAA ROUKEUTTA... ... ASTUA VAIKKA KAMERAN ETEEN
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Kamera käy! Sirkka Eteläaho valmistautuu haastatteluun. 
Kameran takana Alpertti Rieskjärvi.

- Ystäväkoulutuksen käyminen antoi rohkeutta 
alkaa ystäväksi. Koulutuksen jälkeen tiedän, 
että apua ja tukea löytyy vapaaehtoisille aina. 
Tämä ystävyys antaa minulle paljon ja tulem-
me oikein hyvin toimeen Sirkka-Liisan kanssa, 
Sirkka Eteläaho kertoo tyytyväisenä.

Miehiä kannustetaan mukaan
ystävätoimintaan

Miesnäkökulmaa videolle tuo muun muassa 
jyväskyläläinen ystäväpari Mikko Hoikkala ja 
Veikko Lavikainen. Mikko kävi eläkkeelle jääty-
ään Punaisen Ristin Ystävätoiminnan kurssin, 
innostui asiasta ja nyt hän käy säännöllisesti 

Sirkka-Liisaa ja Sirkkaa kuvaustilanne välillä naurattaa.
Ohjaaja-kuvaaja Mikko Suuronen (vas. )a ääniteknikko Simo Orpana ovat tarkkana.

Ääniteknikko Simo Orpana virittelee
mikrofonia Mikko Hoikkalalle.

Veikon luona. Miehillä on paljon yhteistä, sillä 
molemmat ovat tehneet työuransa opettajina. 
Lisäksi ystäviä yhdistävät kokemukset metsäs-
tys- ja kalastusharrastuksesta.

- Nykyään ne ovat semmoisia nojatuoliharras-
tuksia, kuvailee Veikko hymyillen.

Miehet ovat käyneet pelaamassa pingistä ja 
biljardia, kun Veikon kunto on sen sallinut. Ny-

kyään he pelaavat Veikon kotona 
pöytäbiljardia ja Koronaa. Välillä 
ystävykset virittävät Veikon etei-
seen myös tikkataulun.

- Aika kilpailuhenkisiä ollaan siis 
molemmat, miehet nauravat.

Mikko Hoikkala kannustaa mie-
hiä mukaan ystävätoimintaan. 
Mitään ihmeellistä ei tarvitse teh-
dä, vaan jokainen on hyvä ystävä 
juuri sellaisena kuin on. Pelaami-
sen lisäksi Mikko ja Veikko juovat 
kahvia ja juttelevat. Se ystävyy-
dessä on tärkeintä - olla toisen 
ihmisen kanssa.

Teksti: Erja Salmela

YSTÄVÄ ANTAA ROHKEUTTA... ...ASTUA VAIKKA KAMERAN ETEEN
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RAKKAUTTA, RAJOJA JA ROHKEUTTA TOHOLAMMILLE

Rakkautta, rajoja ja
rohkeutta Toholammille

Toholammilla on sattunut vuoden 2014 usei-
ta nuoriin kohdistuneita tragedioita. Nuoren 
menehtyminen tuntuu aina epäoikeudenmu-
kaiselta. Erityisesti pienessä kunnassa usean 
nuoren kuolema lyhyen ajan sisällä lisää epä-
varmuuden tunnetta, asiat eivät tunnu olevan 
samalla tavalla kuin ennen. Punainen Risti jär-
jesti 27.11. Toholammilla kaikille kuntalaisille 
avoimen Rakkautta, rajoja ja rohkeutta -illan. 
Sen tavoitteena oli tarjota tietoa siitä, miten 
ihminen reagoi traagisiin tapahtumiin ja kuin-
ka niistä voi selvitä.

- Toholammin Punaisen Ristin osasto toimii 
monella tavalla kuntalaisten hyväksi, puheen-
johtaja Marko Järvenoja totesi avatessaan il-
lan. Osastolla on ystävätoimintaa, seniorien 
ryhmätoimintaa, ensiapuryhmätoimintaa ja 
nyt juuri joulun alla jaamme pienituloisille lap-
siperheille Hyvä joulumieli -lahjakortteja. Ku-
luvana vuonna osastomme on ollut historian-
sa suurimman haasteen edessä auttaessaan 
omassa kunnassa tapahtuneiden tragedioiden 
järkyttämiä tuttujamme.

Epätoivosta pikkuhiljaa eteenpäin

Kun ihmiselle sattuu jotain ikävää, hänessä 
käynnistyy luonnollinen kriisireaktio. Se ete-
nee shokki-, reaktio-, työstämis- ja uudelleen-
suuntautumisvaiheiden kautta. Prosessin läpi-
käynti ei tuo takaisin menetettyä läheistä tai 
poista ihmisen kokemaa ikävää tapahtumaa. 
Kriisireaktioiden vaiheiden läpikäyminen aut-
taa jäsentämään tapahtuneen osaksi omaa 
elämäntarinaa. 

- Toholammilla on viiden kuukauden aikana 
tapahtunut Suomen mittapuulla suuronnet-
tomuus. Täällä tarvitaan erityistä tukea ja yh-
teistä välittämistä nuorten tukemiseksi kriisi-
vaiheiden läpi, kriisipsykologi Tiina Taijonlahti 
pohti Toholammin tilannetta.

Kriisien jälkeen ystävät ja tuttavat voivat aut-
taa konkreettisilla keinoilla, kuten viemällä 
kattilallisen soppaa tai tarjoamalla lasten hoi-
toapua. Tarvittaessa voi saada ammattiapua. 
Sen hakemiseen kannattaa kannustaa ja läh-
teä vaikka mukaan saattajaksi. Erityisesti pie-
nessä kunnassa kaikki voivat olla toinen toi-
sensa tukena ja apuna.

- Olen tänään kohdannut yli 100 toholam-
pilaista nuorta koululla. Siellä oli nähtävissä 
nuorten hyvä yhteishenki ja halu auttaa toinen 
toinen toistaan. Teillä on täällä tosi hienoja 
nuoria! Punaisen Ristin valtakunnalliseen psy-
kologien kriisiryhmään kuuluva Tiina Taijonlah-
ti tiivisti kokemuksiaan pitkän päivän päät-
teeksi.

Teksti: Tero Hintsa.
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JÄSENTILASTOT  2013-2014

Osasto
NP-tulos

2014
NP-tulos 

2013
Jäseniä

2014
Jäseniä

2013

Alajärvi 3325 2232.97 122 125

Alavus 2537,47 0€ 106 102

Campus kts Jyväs kylä 20 16

Evijärvi 673,54 74,10 63 65

Haapamäki- 
Pihlajavesi

1086,99 1545,93 119 118

Hankasalmi 2689,39 2485,94 210 220

Himanka 2617,44 3701,20 135 139

Härmäin osasto 1001,64 1605,18 140 146

Ilmajoki 4579,72 4723,66 146 151

Isojoki 396,87 249,83 49 49

Isokyrö 2655,60 1885,77 93 97

Jalasjärvi 2102,76 2666,77 132 140

Joutsa 4397,43 4218,34 106 107

Jurva 1078,32 1933,71 121 116

Jyväskylä 28198,21 30295,63 1193 1133

Jämsä 4049,63 4345,98 324 342

Jämsänkoski 2750,44 2717,01 361 390

Kannonkoski 870,32 987,44 39 39

Kannus 5368,43 4829,50 174 179

Karijoki 21 22

Karstula 5540,39 4736,33 212 215

Kaskinen 623,20 818,14 41 43

Kauhajoki 1550,21 2568,49 184 186

Kauhava 2721,86 2746,01 77 85

Kaustinen 3403,61 4235,06 114 128

Keuruu 6826,09 7429,09 135 139

Kinnula 575,89 892,76 38 43

Kivijärvi 883,60 593,37 33 36

Kokkola 10055,13 6202,57 295 303

Konnevesi 1935,70 1669,71 163 167

Korpilahti 463,76 914,61 67 71

Kortesjärvi 373,80 216,50 19 20

Koura 802,77 800,85 23 25

Kristiinankaup 887,49 1417,32 68 65

Kuokkala kts Jyväs kylä 129 128

Kuortane 1340,59 2055,08 76 75

Kurikka 3212,72 3742,37 218 239

Kyyjärvi 2083,91 2417,09 93 97

Osasto
NP-tulos

2014
NP-tulos

2013
Jäseniä

2014
Jäseniä

2013

Laihia 2201,24 1713,07 93 97

Lappajärvi 1537,95 2673,36 120 130

Lapua 4239,95 4552,57 139 139

Laukaa 3567,21 3278,69 211 221

Lehtimäki 293,10 383,68 84 96

Leivonmäki 460,13 586,91 61 64

Liakka 8 12

Lievestuore 775,95 269,56 41 43

Lohtaja 608,92 1125,34 67 66

Multia 265,55 275,72 29 28

Muurame 4243,27 4906,48 128 134

Nurmo 634,46 1007,28 111 116

Palokka kts Jyväs kylä 157 164

Perho 312,59 368,43 49 48

Petäjävesi 1158,06 953,44 65 65

Pietarsaari 3978,27 3957,79 88 91

Pihtipudas 599,68 1430,46 117 120

Saarjiärvi 4376,25 4687,64 236 225

Seinäjoki (ei ke-
räystä, tulos kou-
luista)

1231,90 5800,00 340 364

Soini 644,33 290,41 62 65

Suolahti 923,26 449,46 77 82

Teuva 2207,61 2369,39 98 99

Tikkakoski 1580,74 1233,97 95 98

Toholampi 3571,46 3280,33 151 151

Toivakka 481,77 414,18 41 44

Uurainen 1258,82 1593,22 55 59

Vaasa suom 11181,29 10200,00 645 662

Veteli (tulos kou-
luista)

269,01 255,17 29 31

Viitasaari (v.2014 
ei keräystä, tulos 
koulusta)

62,57 4500,52 204 219

Vimpeli 1175,33 1810,36 174 191

Vähäkyrö 505,58 516,71 69 71

Ylistaro 1371,66 315,88 52 52

Ähtäri 1980,42 1890,28 124 129

Äänekoski 4050,27 3150,04 207 214

Piiri (sisältää 
SPR-Kirppikset)

25986,56 22483,52

Länsi-Suomen 
piiri

199421,97 206778,17 9 888 10 241

NÄLKÄPÄIVÄTULOKSET 2014

Näppäilyvihreitä saattaa esiintyä.

Jäsenmäärä osastoittain vuosilta 2008-2014 lähetetty sähköpostil-
la - 14.1.2015 - osastojen jäsenmestareille, puheenjohtajille, vara-
puheenjohtajille, sihteereille ja tiedottajille.
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27-vuotta jouluiloa
Lehtimäen vanhuksille
Useat Punaisen Ristin osastot järjestävät lai-
toksissa asuville senioreille virkistystapahtu-
mia joulunaikaan. Yksi pitkäaikaisimmista yh-
täjaksoisesti järjestetyistä joulutapahtumista 
on vanhainkoti Wilhelmiinan joulujuhla. Lehti-
mäen osasto on järjestänyt juhlan jo 27 kertaa.

Joulujuhla on säilyttänyt paikkansa 
muutosten tuulissa

1980-luvun alkupuolella Lehtimäen kunnassa 
ei ollut riittävästi vanhusten laitoshoitopaik-
koja. Paikkakunnan ikäihmisten piirissä muo-
toutui sanonta ”se vietiin Töysään”. 
Sanonnalla tarkoitettiin tilannetta, 
missä henkilö ei pystynyt asumaan 
enää kotonaan, vaan tarvitsi lai-
toshoitoa. Lehtimäellä oltiin todel-
la tyytyväisiä, kun kuntaan saatiin 
oma vanhainkoti 1986. Punaisen 
Ristin Lehtimäen osasto halusi olla 
mukana tuomassa oman osansa 
vanhainkodin asukkaiden arkeen. 
Kultaisen iän kerhon aktiivisen oh-
jaajan Ulla Suokonaution ideasta 
osasto järjesti vanhainkodilla jou-
lujuhlan 1987. Tämän jälkeen jou-
lujuhla on järjestetty joka vuosi, 
useimmiten aatonaattona.

Lehtimäki liittyi vuonna 2009 osaksi 
Alajärven kaupunkia. Samana vuonna Alajär-
ven kaupunki, Soinin ja Vimpelin kunnat muo-
dostivat Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alu-
een.
Nykyisin Wilhelmiina on osa yhteistoiminta-

aluetta yhtenä perusturvan asumispalvelu-
yksikkönä. Wilhelmiinaa koskevat muutokset 
ovat johtuneet sekä valtakunnallisesta tavoit-
teesta lisätä kotihoitoa että Alajärven kau-
pungin säästöistä. 
Muutoksia on tullut 
esimerkiksi yöhoi-
toon ja asukkaiden 
määrään.

Joulujuhla on 
odotettu
tapahtuma

Joulujuhlaan kokoon-
tuu joka vuosi van-
hainkodin asukkaita, 
osaston kultaisen iän 

-kerhon 
osallis-
tujia ja muita senioreja. Joulujuh-
lassa on vuosien saatossa esitet-
ty monipuolista ohjelmaa ja syöty 
riisipuuroa. Vuoden 2014 ohjelma 
muodostui Tanja Vuorelan laulu-
esityksestä, yhteislauluista, senio-
ritanssijoiden joulushow:sta, Raili 
Katajamäen mandoliinimusiikista 
ja Tero Hintsan puheesta. Juhlan 
juonsi kultaisen iän -kerhon ohjaa-
ja Laura Pajula. Jouluevankeliumin 
luki osaston puheenjohtaja Ulla Jo-
kinen.

- Olen lukenut jouluevankeliumin jo-
kaisena vuotena. Ensimmäisenä vuotena jän-
nitti, mutta 27 kerta ei enää niin paljon, Ulla 
Jokinen kertoi juhlan tuoksinnassa.

Teksti: Tero Hintsa.

Kultaisen iän –kerhon ohjaaja 
Laura Pajula juonsi juhlan.

Senioritanssijat hauskuuttivat yleisöä
Raili Hankaniemen johdolla.

Wilhelmiina on muuttunut vuosien saatossa
vanhainkodista asumispalveluyksiköksi.

27-VUOTTA JOULUILOA LEHTIMÄEN VANHUKSILLE

Ulla Jokinen luki
jouluevankeliumin.
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MONIKULTTUURINEN JOULUPAJA

Monikulttuurisessa joulu-
pajassa löytyi joulumieli 
Seinäjoen osaston monikulttuuri-ryhmä järjes-
ti lauantaina 13.12.2014 joulupajan maahan-
muuttajille ja vapaaehtoisille. Matti Visannin-
kujalla kynttilälyhty näytti tietä osallistujille 
ja toivotti tervetulleeksi. Osaston tiloissa soi 
tunnelmallinen joulumusiikki ja pöytä oli täyn-
nä monenlaisia askartelutarvikkeita. 
 
- Sain tiedon joulupajasta kansalaisopiston 
opettajalta ja pyysin ystävääni mukaan, kertoi 
Xuan Jia maistellessa glögiä ja joulupiparia.

Monikulttuuri-ryhmä on kokoontunut osaston 
tiloissa tiistaisin, mutta ryhmään on ollut hei-
kosti osallistujia. Seinäjoen osastolla on hy-
vät tilat ja sijainti, nyt vain pitää saada sanaa 
liikkeelle. Tulijoita varmasti on tie-
tävät osaston ahkerat ja aktiiviset 
vapaaehtoiset Saana Lind ja Ma-
ria Nivala. - Tammikuun alusta jär-
jestämme tapaamisia joka toinen 
lauantai klo.12-14, toivomme että 
tämä ajankohta olisi sopivampi ja 
saisimme mahdollisimman monen 
maahanmuuttajan mukaan, kertoi 
monikulttuuri- ryhmän vetäjä Saana 
Lind. Monikulttuuri-ryhmä tarjoaa 

maahanmuuttajille yhdessäoloa, toisiin tutus-
tumista ja suomen kielen oppia.    

Monikulttuurisuus vapaaehtoinen Maria Niva-
la oli kutsunut joulupajaan Burmasta kotoisin 
olevan ystäväperheensä. Kolme vuotta Suo-
messa asunut Mehin karenniperhe oli askar-
telupöydän äärellä työn touhussa. Perheen 
pikkupoika Taleh kirjoitti sujuvasti askartele-
maansa joulukorttiin lauseen: Hyvää joulua 
sulle!

Teksti ja kuvat: Teija Matalamäki

Joulupajan askartelijat ja
hienot kätten työt.

Kiinasta kaksi kuukautta sitten Suomeen muuttanut Fan Yujun ja vuo-
den Suomessa asunut Xuan Jia olivat mielissään yhteisestä askartelu-
hetkestä.
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Viikonloppuna saatiin lisää 
kouluttajia ystävätoimintaan
Turussa järjestettiin SPR:n eri toimialojen koulutta-
jien koulutuspäivät 22 - 23.11.2014. Sosiaalipalve-
lukouluttaja -koulutukseen osallistui yhteensä 12 
vapaaehtoista Länsi-Suomen, Helsinki-Uudenmaan, 
Varsinais-Suomen, Savo-Karjalan ja Oulun piiristä 
sekä keskustoimistosta. Tulevat sosiaalipalvelukou-
luttajat tekivät koulutuspäivistä onnistuneen omien 
kokemuksien ja osaamisen jakamisen kautta.

- Tämähän ei ole kouluttamista vaan keskustelua ja 
ajatusten vaihtoa samanhenkisten ihmisten kesken 
iloitsivat pääkouluttajat Anna Maria Erjamo ja Teija 
Matalamäki Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehit-
tämisprojektista. 

Punaisen Ristin periaatteet perustana  

Punaisen Ristin periaatteet ja ystävätoiminnan peli-
säännöt ovat ystävätoiminnan perusta. Uudet kou-
luttajat jakoivat yhteisen mielipiteen siitä, että ys-
tävätoiminnan perus- ja lyhytkurssilla tulee varata 
riittävästi aikaa periaatteiden käsittelyyn ja pohdin-
taan niiden näkymisestä ystävätoiminnassa.

- Periaatteet ja pelisäännöt ohjaavat toimintaa 
ja antavat tukea vapaaehtoiselle sanoi kouluttaja 
Anna Maria Erjamo.  

Kehittämisen paikkoja

Keskusteleva joukko löysi kehittämisen kohtia va-
paaehtoisen polulta. Vapaaehtoisen toimintaan 
mukaan pääsemisessä on yhä haasteita.

- Osastolla on oltava valmius ottaa uusi vapaaeh-
toinen vastaan, pelkkä kurssin tarjoaminen ei riitä 
kertoi omakohtaisesta kokemuksesta ystävätoimin-
nan koordinaattori Seija Salminen.

- Vapaaehtoiselle sanotaan, että hänellä on oikeus 
sitoutua tehtävään itselleen sopivaksi ajaksi, mutta 
vapaaehtoisen ohjaus pois jättäytyessä on heikkoa, 
myönsi Saija Ohtonen-Jones Täyttä elämää eläk-
keelle hankkeesta.  

Ystävävälittäjä tukena monessa

Kouluttajan tulee kurssilla painottaa tuleville va-
paaehtoisille että lähin tuki on osastossa oleva ys-
tävävälittäjä.  – Vapaaehtoisella on oikeus pitää 
yhteyttä ystävävälittäjään mahdollisissa ongelma-
tilanteissa ja velvollisuus tiedottaa ystäväsuhteen 
tilannemuutoksista, pohdiskeli koulutukseen osal-
listunut ystävävälittäjä Anne Pälve Jyväskylän osas-
tosta.      

Teksti: Teija Matalamäki

Yläkuva: Henna Ja-
losalmi
Alakuva: Teija Mata-
lamäki

Vuorovaikutusharjoi-
tuksessa Piia Jounila 
kertojana ja
Anne Pälve
kuuntelijana

Yhteiskuva sosiaalipalvelukouluttajista 2014

LISÄÄ KOULUTTAJIA YSTÄVÄTOIMINTAAN
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YHTEYSTIEDOT

Jyväskylän aluetoimisto
Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä
p. 020 701 2840, f. 020 701 2841
lansisuomi.jyvaskyla@punainenristi.fi

Seinäjoen aluetoimisto
PL 35, Laturitie 2, 60511 Hyllykallio
p. 020 701 2830, f. 06 423 1090 
lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi

Annala Pekka, 0400 263 559
toiminnanjohtaja

Heiskanen Anne, 0400 775 479
ensiapukoulutuksen päällikkö

Hintsa Tero, 040 512 1726
sosiaalipalvelupäällikkö

Kangaskesti Riitta, 0400 688 694
keräys- ja valmiuskoordinaattori

Karling Virve, 0400 261 004 
terveydenhuollon suunnittelija

Karvo Sakari, 040 569 3390
kurssisihteeri

Laitila Mervi, 044 420 5470
reskontranhoitaja

Mustamäki Sari, 045 638 7477
myynti- ja keräyssihteeri

Niittynen Jooel, 040 588 1988
järjestöpäällikkö

Paasonen Anne, 040 775 1622
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Rautiainen Tave, 0400 263 447
valmiuspäällikkö

Reinikainen Sari, 040 352 2020
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Säilä Janne, 040 535 2118
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Tauriainen Kaisa, 040 160 2245
nuorisotoiminnan suunnittelija

Torvinen Ulla, 040 658 8399
taloussihteeri

Omaishoitaja -projekti
Tauriainen Kaisa, 040 160 2245 

Asenteella Ammattiin -projekti
Natri Kaisa, 0400 380 657 
projektikoordinaattori

Tuunanen Maria, 040 178 5375 
työnsuunnittelija

Ärling Johanna, 0400 380 658 
vastaava toimialapäällikkö

Ystävätoiminnan kehitysprojekti
Erjamo Anna Maria, projektipäällikkö 
040 678 9201, annamaria.erjamo@punainenristi.fi

Matalamäki Teija, aluetyöntekijä, 040 678 9534

KaMu-projekti (Kaveriksi Mulle)
Pienimäki Elsi, 050 438 8362

SPR-Kirppis
 

Avoinna: ma-pe 10.00-18.00, la 10.00-15.00

Kirrinpolku 5, 40270 Palokka, 040 146 0641

Ahjokatu 10, 40320 Jyväskylä, 040 145 8807

Keskussairaalantie 1, 40600 Jyväskylä, 040 146 0441 

Koskentie 9, 42100 Jämsä, 040 832 5446

Kippavuorentie 7, 42700 Keuruu, 040 593 7953

•	 Ärling Johanna, toimialapäällikkö 
0400 380 658

Järvikatu 5, 62900 Alajärvi, 040 678 6060

Keskustie 6, 43500 Karstula, 040 180 4693

Laturitie 2, 60510 Hyllykallio, 06 412 8549

Kalevankatu 18, 60100 Seinäjoki, 06 414 4066

•	 Rajamäki Mari, toimialapäällikkö 
040 524 4009

 
Pajalantie 2, 68100 Himanka, 040 151 3486

Vaunumiehenkatu 4 B, 67100 Kokkola, 040 552 1298

•	 Kinnunen Krista, toimialapäällikkö 
 040 552 1756 

 

Meijerinkatu 9, 65100 Vaasa, 06 317 2700
•	 Uitto Pälvi, toimialapäällikkö 
 040 518 9745

 
Plus-Pisteet (avoinna ti 17.00-19.00)
Jyväskylä, Ailakinkatu 5, 040 583 3054
•	 Reinikainen Sari 

Seinäjoki, Laturitie 2, (Hyllykallio), 06 414 8555
•	 Säilä Janne, 040 535 2118

 

Kaikkien sähköpostit - ellei toisin mainita 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Järjestötiedote	2/2015	-	aineisto
- 19.3.2015 klo 16.00 mennessä
- sakari.karvo@punainenristi.fi

Kotisivut
lansi-suomi.punainenristi.fi
spr-kirppis.fi
ensiaputuote.fi	
spr-ensiapukoulutus.fi

LÄNSI-SUOMEN PIIRI
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Koko Suomi leikkii -hanke järjesti Lapsen oikeuksien 
päivän tilaisuuksia ympäri Suomea kuluneella viikolla. 
Seinäjoella Duudson Activity Parkissa järjestettiin kes-
kustelutilaisuus 23.11.2014. Tilaisuudessa esiintyivät  
Duudsoni ja luokanopettaja HP Parviainen sekä kirjailija, 
kirjavinkkaaja, mumma ja heittäytyjä Marja-Leena Mä-
kelä.  Tilaisuuden juonsi leikkilähetti Anna Granlund ja 
Punaisen Ristin toimintaa esitteli lapsitoiminnan ohjaa-
ja Elsi Pienimäki. Tänä vuonna Lasten oikeuksien päivän 
erityisyyttä korosti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 
25 vuotisjuhla.

Täältä tulee tollo!

Lapsilla on luontainen kyky leikkiä. Lapsi leikkii pienes-
tä alkaen ja oppii leikkien. Lähes kaikki Duudson parkin 
tilaisuuteen osallistujat muistivat mikä heidän lempileik-
kinsä lapsena oli.

Marja-Leena Mäkelä, Anna Gran-
lund ja HP Parviainen Duudson 
Parkissa.

Leikin tärkeyttä mietittiin Duudson Parkissa

Duudson Activity Park tarjosi
monenlaista tekemistä

tapahtumaan osallistuneille.

HP Parviainen olisi tarvinnut repun ko-
koisen ensiapulaukun, naurahti Anna 
Granlund.

- Pikkupoikana kun en osannut puhua, leikin  äitin tekemä zorrohattu päässä ja sanoin täältä tu-
lee tollo! Duudsonien HP Parviainen muisteli.

Duudson parkissa keskusteltiin siitä, miten lapsen kykyä leikkiä saataisiin ylläpidettyä mahdolli-
simman pitkään. Koulujen haasteeksi koettiin liikunta, taide- ja taitojen aineiden numeerinen ar-
viointi. Numeroiden tilalle toivottiin kaikille tasapuolisempia arviointimenetelmiä. Arjen kiireisyys 
tuo vanhemmille haasteita leikin mahdollistamisessa. Aiemmin kyläyhteisöissä leikkipaikkoja syn-
tyi itsestään, nyt vanhemmat voivat joutua sopimaan niitä viikkojenkin päähän. Paras tapa tukea 
lapsen leikkiä, on heittäytyä siihen mukaan tilanteessa kuin tilanteessa. Kaikki vanhemmat voivat 
kysyä itseltään, olenko vastannut omalle lapselleni, nyt en kerkiä leikkimään, on niin kiireisiä töi-
tä tehtävänä.

- Lapsille ei tarvitse järjestää megatapahtumia, HP Parviainen painotti. Laatuajaksi riittää yhdes-
säolo ja yhteinen tekeminen arjessa lasten kanssa! 

Teksti: Tero Hintsa.

Lähettäjä:
Suomen Punainen Risti
Länsi-Suomen piiri
PL 35
60511 HYLLYKALLIO


