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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Inka Kovanen, 020 701 2223, inka.kovanen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: Piirni henkilökunta Taitto: Sakari Karvo - Kyykän piirinmestari, Keihäänheiton EM 6. - 2014, Izmir

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

Jalkapallo-ottelussa on tiukka tilanne. Vas-
takkain ovat sekajoukkueet, joista toinen on 
koottu turvapaikanhakijoista ja Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisista, ja toinen paikallisen nuo-
risotalon nuorista ja henkilökunnasta. Ahmed 
syöttää Seijalle pallon unelmapaikkaan. Seija 
juoksee pari askelta ja valmistautuu potkaise-
maan pallon maaliin. Samassa hän horjahtaa, 
ja hänen vasen nilkkansa muljahtaa.

Nilkan nyrjähdys on yleisin urheiluvamma. Nii-
tä tapahtuu vuodessa noin 37 000. Nopealla 
ensiavulla estetään vamman paheneminen ja 
edistetään toipumista. Seijan onneksi apu on 
lähellä. Pelikaveri auttaa kengän ja säärisuojan 
pois jalasta. Kylmäpakkaus kiinnitetään tukisi-
teellä. Seija istuu loppupelin jalka koholla ken-
tän laidalla. Lääkäriin ei lopulta tarvitse läh-
teä, koska nilkan päälle voi jo varata.

Tänä vuonna Punaisen Ristin viikolla rohkai-
semme erityisesti nuoria aikuisia harjoitte-
lemaan rannemurtuman ja nivelvamman en-
siapua sekä annamme vinkkejä mopokolarin 
ensiaputilanteeseen. Järjestäkää oman osas-
tonne voimin tapahtuma, jossa rohkaisette ih-
misiä kokeilemaan ensiavun antamista ja in-
nostatte heitä ensiapukurssille. 

Kurssit kannattaa mahdollisuuksien mukaan 
järjestää pian tapahtuman jälkeen. Tavoittee-
namme on, että kaikki suomalaiset osaavat 
antaa ensiapua. 

Joku päivä sinä saatat olla se, joka tarvitsee 
ensiapua. 

Turvallista ja ihanaa kevättä!

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon
suunnittelija

Ensiapua ja nyrjähdyksiä

Maailmanlaajuinen ihmisten muuttoliike näkyy 
ja tuntuu myös Suomessa. Moni turvapaikan-
hakija odottaa nyt päätöstä turvapaikasta. Vi-
ranomaiset arvioivat, että noin 40 prosenttia 
turvapaikanhakijoista saa myönteisen päätök-
sen hakemukseensa.

Päätöksen jälkeen he asettuvat eri puolil-
le Suomea aloittaakseen uuden elämän.  Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisilla ja osastoilla on 
tärkeä rooli kotoutumisen tukemisessa viran-
omaisten apuna. 

Maahanmuuttajien määrä on kasvanut, mut-
ta konstit kotoutumiseen ovat tuttuja. Tuli-
jat tarvitsevat tukea arkeen, koulutehtäviin ja 
suomen opintoihin. Tuhansien uusien vapaa-
ehtoisten avulla voimme aloittaa osastoissa 
uusia toimintoja ja lisätä jo olemassa olevia. 
Vanhastaan tutut asumisapu, läksyhelpit ja 
kansainväliset klubit ovat hyviä tapoja päästä 
mukaan toimintaan. 

Kotoutumisen tukeminen alkaa jo vastaanot-
tokeskuksissa. Useat hankerahoitukset ja yh-
teistyö järjestöjen kanssa tarjoavat monia 
mahdollisuuksia esimerkiksi liikuntatoimin-
taan, lasten aktiviteetteihin tai vaikkapa koti-
taloustoimintaan yhdessä Marttojen kanssa. 

Vuoden alussa Punainen Risti sai Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä rahoituksen nuorten en-
siaputoiminnalle vastaanottokeskuksissa. En-
siaputaitoja tarvitsevat niin kotimaahansa pa-
laavat kuin tänne jäävät. 

Kutsumalla maahanmuuttajat mukaan ensi-
apuryhmiin, terhokerhoi-
hin tai ystävätoimintaan 
voitte saada uutta puhtia 
toimintaan! 

Marita Salo
Järjestöjohtaja

Uudet tulijat, tutut konstit



3

Elämä voittaa

PÄÄKIRJOITUS 18.4.2016

Kevättä rinnassa ja mieli korkealla. On se vain kumma juttu, kun aurinko alkaa paistamaan ja lu-
mikinokset häviää, tuntuu ikään kuin elämä alkaisi uudelleen. Ihminen on ihmeellinen apparaatti, 
sitä sietää tutkia tarkemmin.

Tällä hetkellä Seinäjoen aluetoimistolla valmistaudutaan piirin vuosikokoukseen. Piirin tilintar-
kastajat ovat ahertaneet taloutta tarkastaen. Taloudessa onkin tarkastettavaa, sillä piirin talou-
den liikevaihto on moninkertaistunut. Ensi vuoden talousarvio on kymmenkertainen aikaisem-
paan verrattuna. Kaikki tämä kasvu johtuu vastaanottotoiminnasta. Vastaanottotoiminnan myötä 
olemme myös tarkistaneet piiritoimiston organisaatiorakenteen uuteen uskoon. Tehtäviä ja teh-
tävänimikkeitä on laitettu uuteen järjestykseen. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on taata 
Punaisen Ristin ohjelmatyön ja vapaaehtoisten vankka tuki.

Olen kirjoittamassa vuosikokousta varten piirin toimintakertomusta. Piirin ohjelmatoiminta on to-
teutunut upealla tavalla. Tuloksia kelpaa esitellä piirin vuosikokoukselle, ne ovat kerrassaan lois-
tavia. Talouden osalta on myös päästy hienosti parempaan suuntaan. Otan tässä kolme nostoa 
toimintakertomuksesta.

Lempilapseni on jäsenhankinta, ehkä olette jo tämän huomanneet vuosien saatossa. Länsi-Suo-
men piirissä jäsenmäärän kasvu oli kaikkein suurin koko maassa. Meidän piirin jäsenmäärä kas-
voi 4,9 %.  Piirin osastojen jäsenmäärä vuoden 2015 loppuun mennessä on yhteensä 10 376. 
Uusia jäseniä saimme 1031, tämä on kerrassaan loistava määrä. Koko järjestön jäsenmäärä oli 
yhteensä 86 611. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,4 %.  Sovitaan porukalla, että tämä 
ei jää tähän, vaan jatkamme vahvaa jäsenhankintaa tänäkin vuonna. Annetaan kansalaisille 
mahdollisuus tulla mukaan iloiseen joukkoomme.

Ystävätoiminnan kehittämisprojekti tuottaa vahvaa tulosta. Piirin alueella järjestettiin 34 ystävä-
toiminnan lyhytkurssia, joissa osallistujia 329.

Nälkäpäivä keräys onnistui loistavasti. Valtakunnallinen keräystulos lähes kaksinkertaistui, piirin 
tulos oli 207 795 e, joka oli edellistä vuotta parempi.

Viime syksyn ”rytäkän” vuoksi osastojen henkilökohtainen tuki jäi hieman vähemmälle, joten 
tänä vuonna osastojen tuki on vahvasti painopistealueenamme.

Pari sanaa Teille vastaanottotoiminnan kehityksestä. Tällä hetkellä olemme siinä tilanteessa, että 
joudumme vähentämään majoitus kapasiteettiä, koska hakijamäärät ovat laskeneet lähes ole-
mattomaksi. Alasajo on tämän prosessin ikävin tehtävä, mutta asia kerrallaan.

Nähdään viimeistään piirin vuosikokouksessa, joka pidetään la 23.4.2016 Jyväskylässä, Hotelli 
Laajavuoressa. Tulkaa isolla porukalla mukaan.

Terveisin

Pekka Annala
Toiminnanjohtaja 



4

PUNAISEN RISTIN VIIKKO 9. – 15. TOUKOKUUTA

Ensiapu alkaa uskalluksesta – kaikki mukaan!

Punaisen Ristin viikolla harjoitellaan ensiapua ja innostetaan ihmisiä ensiapukursseille. 
Valtakunnallisesti vietettävä viikko on osastoille loistotilaisuus saada näkyvyyttä ja houku-
tella toimintaan uusia vapaaehtoisia. Isot ja pienet tapahtumat ovat tervetulleita. 

Punaisen Ristin viikolla toukokuussa kohde-
ryhmänä ovat erityisesti nuoret ja nuoret ai-
kuiset. Liikennetapaturmista joka kolmas 
sattuu nuorille, vaikka heidän osuutensa väes-
töstä on vain kuudennes. Myös liikunta- ja ur-
heiluvammat ovat nuorilla yleisiä.

Ensiapukurssin käynyt nuori osaa vältellä tapa-
turmia ja varautua niihin ennalta. Samalla nuo-
ria voi houkutella mukaan osaston toimintaan. 
Tavoitteemme on tuplata nuorten vapaaehtois-
ten määrä vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Vinkit tapahtumiin
Tapahtumia voi ja kannattaa kohdentaa muil-
lekin kuin nuorille. Perinteiseen Osaa auttaa 
–tapahtumamalliin on tänä vuonna lisätty kak-
si uutta rastia. Aiempien vuosien tapaan kukin 
osasto voi poimia malleista itselleen sopivat: 

1. Arki kunnossa? -listasta voi tarkistaa 
 varautumisensa arjen vaaratilanteisiin, ja 
 sitä voi jakaa tapahtumissa. 

2. Ensiapulaukun esittely sopii kaikille osas-
 toille, ja sitä voi toteuttaa missä tahansa: 
 kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla sekä 
 yhteistyökumppaniemme LähiTapiolan ja 
 S-ryhmän tiloissa Prismoissa, S-marketeissa 
 tai ABC-asemilla.

3. Osaa auttaa -taitorataan on lisätty kaksi 
 uutta kuvallista rastitaulua: nivelvamman ja 

 rannemurtuman ensiapu. Taitoradalla voi 
 myös toteuttaa Avaa hengitystiet -rastia, 
 Arki kunnossa? -listaa ja esitellä ensiapu-
 laukkua.  

4. Vastaanottokeskusten kanssa voi myös
 toteuttaa tapahtumia. Arki kunnossa
 -lista ja kolme rastia on käännetty neljäl-
 le kielelle (arabia, farsi, dari ja somalia). 
 Turvapaikanhakijat oppivat ensiaputaitoja, 
 ja osasto voi saada uusia vapaaehtoisia.

5. Mopokolari-rasti on uusi, nuorille suun-
 nattu rasti. ABC-asemilla toteutettuna se 
 löytää kohderyhmänsä. 

Miettikää etukäteen, miten houkuttelette ih-
misiä ensiapukursseille tai muuhun toimin-
taan. Ensiapukurssi kannattaa järjestää pian 
tapahtuman jälkeen ja vinkata päivämääristä jo 
tavattaessa. Myös Pop up -tapahtumia voi jär-
jestää jo touko-kesäkuussa ennen kesälomia. 

Muistattehan viestiä tapahtumista tapahtuma-
kalenterissa ja vinkata niistä myös medialle! 
Sosiaalisessa mediassa saa näkyvyyttä 
hashtägeillä #OsaaAuttaa, #PunainenRisti ja 
#ensiapu. 

Tapahtumissa kannattaa jakaa ICE- ja arvonta/
yhteydenottokortteja. Niistä saatuja yhteystie-
toja voimme käyttää muun muassa uusien jä-
senten hankkimiseen. Ammattitaitoisen teletii-
mimme yhteydenotot on otettu hyvin vastaan! 
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Keravan osasto harjoitteli viime vuonna ensiapua pyörän 
ja auton kolaritilanteessa.

Punaisen Ristin viikolla voi vaikka esitellä ensiapulaukkua 
ja kertoa osaston toiminnasta.
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Hopulle loppu!

Perjantaina 13.5. vietetään valtakunnal-
lista Tapaturmapäivää. 

Punainen Risti vastaa päivän toteutuksesta 
yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten  
toimijoiden kanssa.

Päivän teemana on Hopulle loppu, koska 
tapaturmien taustalla on usein kiire. Tavoit-
teena on, että mahdollisimman moni  
pysähtyy viettämään kiireetöntä hetkeä 
perjantaina 13.5. klo 13 ja jakaa tästä  
hetkestä kuvan sosiaaliseen mediaan  
käyttämällä aihetunnistetta #hopulleloppu.

Lue lisää ja katso kampanjavideot 
tapaturmapäivä.fi

• Tilaa materiaalit 22.4. mennessä ensijai-
 sesti verkkokaupasta 
 www.punaisenristinkauppa.fi 
• Lue lisää Punaisen Ristin viikon kampanjas-
 ta ja Osaa auttaa -tapahtumamallista 
 RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/viikko

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Hirvonen, 020 701 2126,
niina.hirvonen@punainenristi.fi

Tiedottaja
Inka Kovanen, 020 701 2223,
inka.kovanen@punainenristi.fi

PÄIVITETYT ENSIAPU- JA ELVYTYSOHJEET

Vanhat niksit käyttöön ensiavussa

Helmikuussa julkaistiin päivitetyt elvytys- 
ja ensiapuohjeet maallikoille ja hoitoalan 
ammattilaisille. Suomen Punaisen Ristin  
julkaisemat maallikon ensiapuohjeet  
palauttavat välillä käytöstä poistetut  
mutta hyväksi havaitut niksit käyttöön. 

Suomen Punainen Risti osallistui syksyn ai-
kana aktiivisesti asiantuntijaryhmän jäsene-
nä työhön, jossa Euroopan elvytysneuvoston 
elvytys- ja ensiapuohjeet päivitettiin suoma-
laisen ensiapukoulutuksen ohjeiksi. Uudet 
ohjeet koskevat myös ensiapuryhmiä ja ensi-
auttajia, ja ne otettiin heti käyttöön myös Pu-
naisen Ristin koulutuksissa.
 
Vastedes opetetaan muun muassa perinteis-
tä lastoittamista, jos raajassa epäillään olevan 
murtuma.
 
– Toivottavasti osastojen ja piirien kätköistä 
löytyy vielä ”vanhan ajan” pahvilastoja, jotka 
ovat parhaita apuvälineitä murtuman tukemi-
seen. Jos sellaista ei ole mukana, on tyydyt-
tävä tukemaan raajaa käsin, sanoo Punaisen 
Ristin ensiavun asiantuntija Kristiina Mylly-
rinne. 
 
Ensiapuryhmille järjestetään piireissä tilaisuuk-
sia, joissa kerrotaan uusista ensiapuohjeista. 

Merkittäviä muutoksia ovat hapen annon ja 
tukikaulurin pois jääminen sekä kiristyssiteen 
paluu. Lääkkeiden antamiseen nyt julkaistut 
ensiapuohjeet eivät tuo muutoksia.

Deffaamista asukasiltoihin
 
Ensiapu- ja elvytysohjeiden julkaisun yhtey-
dessä teimme median kanssa useita hyviä 
opetusvideoita, joita kannattaa ryhmäillois-
sa hyödyntää. Osastot voivat myös järjestää 
alueen asukkaille avoimia harjoitustilaisuuk-
sia, joissa pääsee kokeilemaan defibrillaattorin 
käyttöä. Tästä on hyviä kokemuksia jo Pohjois-
Suomesta, jossa paikallinen SPR:n terveyspis-
te on aloittanut väestön opastamisen defibril-
loinnin saloihin.
 
• Tutustu uusiin elvytys- ja ensiapuohjeisiin 
 punainenristi.fi/opi-ensiapua,
 ensiapuryhmille ohjeet Rednetistä. 

Lisätiedot:
Ensiavun asiantuntija 
Kristiina Myllyrinne, 020 701 2168,
kristiina.myllyrinne@punainenristi.fi

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Hirvonen (ensiapuryhmät), 020 701 2126 
niina.hirvonen@punainenristi.fi
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KOTOUTUMISEN TUKI

Isot pyörät pyörimään - moninkertaistetaan kotoutumisen tuki

Työ, opiskelu ja rakkaus ovat perinteisesti olleet tärkeimmät syyt muuttaa Suomeen. 
Viime vuonna ennätyksellisen moni tuli turvapaikanhakijana. Moni kunta saakin pian uusia 
asukkaita, kun osa hakijoista saa myönteisen päätöksen. 

Päävastuun kotoutumisesta kantavat viran-
omaiset, mutta Suomen Punainen Risti tukee 
heitä tässä tehtävässä. Meillä on pitkä koke-
mus kotoutumista tukevasta vapaaehtoistoi-
minnasta. Tuki on erityisen tärkeää nyt, kun 
viranomaisten työ viivästyy tulijoiden suuren 
määrän vuoksi. 

Kun aiemmin kotoutumisen tuki alkoi vasta 
kuntapaikan saamisen jälkeen, alkaa se nyt jo 
vastaanottokeskuksista. Samalla otamme kan-
taa ja puhumme monikulttuurisen Suomen 
puolesta, rasismia vastaan. 
 
Näitä teemme jo nyt: 
• Ystävätoiminta: maahantulijat saavat paikal-
 lisia tuttavuuksia, mikä helpottaa asettumista.

• Kieli- ja läksykerhot: vapaaehtoiset autta-
 vat oppimaan kieltä, mikä on avainasia 
 kotoutumisessa.

• Kansainväliset klubit: tutustutaan ja teh-
 dään asioita yhdessä. 

• Asumisapu: konkreettinen tapa avustaa
 alkuvaiheen arjen hallinnassa.

Moninkertaistetaan toiminta 

Jotta mahdollisimman moni maahanmuuttaja 
saa tukea, meidän on moninkertaistettava ko-
toutumista tukeva vapaaehtoistoiminta ympä-
ri Suomen. Yllä esiteltyihin toimintamuotoihin 
on olemassa valmiit mallit, ja niiden toteut-
tamiseen saa tukea piirien maahanmuuttaja-
ohjelman työntekijöiltä. Toimintaa tukemaan 
koulutettiin lisäksi viime syksynä lähes sata 
vapaaehtoista kouluttajaa.

Vinkkejä osastoille:
• Varmistakaa uusien vapaaehtoisten pääsy
 mukaan toimintaan.

• Jos aiemmin järjestitte yhden Tulijan ystävä
 nä ja tukena –kurssin per vuosi, järjestäkää 
 nyt useampi. 

• Asumisapua ja kielikerhoja non stop
 -periaatteella. Jos osaston omat voimat ja 
 uudet vapaaehtoiset eivät riitä, haastakaa 
 mukaan oppilaitosten opettajat ja opiskelijat.

 

• Lisätkää yhteistyötä eri järjestöjen kanssa,
 ja kutsukaa mukaan myös Suomessa jo 
 pidempään asuneet maahanmuuttajat.

• Työ- ja talkootoimintaa turvapaikanhakijoil-
 le on jo kehitetty, mutta uusia mahdolli-
 suuksia kaivataan edelleen! 

Tukea toiminnan lisäämiseen

Alkamassa on myös useita hankkeita, joiden 
avulla toimintaa laajennetaan ja tehostetaan. 
Vastaanottokeskukset voivat kevään aika-
na saada rahoitusta esimerkiksi turvapaikan-
hakijoiden monipuoliseen liikuntaan. Olemme 
myös saaneet rahoituksen vastaanottoyksi-
köissä asuvien nuorten ensiapukoulutukseen, 
jota osastot voivat järjestää. 

Lisäksi olemme kumppanina Lukiolaisten liiton 
ystävähankkeessa, jonka tavoitteena tutustut-
taa toisiinsa turvapaikanhakijanuoria ja suo-
malaisnuoria. Osastot voivat myös hakea 300 
euron toiminta-avustusta tai 2 000 euron pro-
jektiavustusta kotoutumisen tuen toimintaan. 
Lisätietoja piiristä. 

Lisätiedot:
Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö,
Johanna Matikainen, p. 020 701 2179, 
johanna.matikainen@punainenristi.fi

Rema Hussein Ali Nourelddein opettaa Kauhavan vastaan-
ottokeskuksen koulussa suomea.
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FEISSARIT KESÄKIERTUEELLA 

Feissarit tarjoavat elämyksiä festareilla

Kokeneista feissareista koottu tiimi  
hurauttaa kesällä matkaan ja suuntaa 
kohti festareita ja pienempiä kaupunkeja. 

Kesän monenlaisissa tapahtumissa feissarit 
tarjoavat tapahtumavieraille mahdollisuuden 
kokea virtuaalitodellisuuden avulla millaista on 
elämä katastrofialueilla ja testata selviytymis-
taitojaan Escape Room -konseptia mukaile-
vassa Escape Carissa. Elämysten tuottamisen 
lisäksi feissarit rekrytoivat festarivieraista kuu-
kausilahjoittajia ja lipaskerääjiä.

Kesätapahtumien välillä matkatiimi vierailee 
matkan varrella olevissa pienemmissä kaupun-
geissa, joissa he tarjoavat mahdollisuutta aut-
taa kuukausilahjoittajaksi liittymällä. Escape 
Car tulee olemaan tuttu näky festareiden li-
säksi myös pikkukaupunkien toreilla.

Tervetuloa kokemaan elämyksiä kanssamme 
ainakin seuraavissa tapahtumissa:

Lisätiedot: 
Face to face –koordinaattori 
Juho Keskitalo, p. 020 701 2189,
juho.keskitalo@punainenristi.fi

Nälkäpäivä-koordinaattori 
Raisa Heinämäki, p. 020 701 2202,
raisa.heinamaki@punainenristi.fi

KOTOUTUMISEN TUKI

Kimmo Holopainen

Asumisapua ulkoilusta kodinkoneisiin

Yhdestä kahteen kotikäyntiä ja 10 ryhmä-
tapaamista. Niistä koostuu Oulun osaston 
kehittelemä ja mallintama asumisapu- 
paketti.

Asiakkaina ovat kiintiöpakolaiset tai jatkossa 
yhä useammin oleskeluluvan saaneet turva-
paikanhakijat. Pyyntö avusta tulee kaupungin 
maahanmuuttajapalvelusta tai vastaanotto-
keskuksesta. 

- Tavoitteena on luoda mahdollisimman in-
tensiivinen alku kotoutumiselle, kertoo Oulun 
osaston vapaaehtoinen Sanna Tuorila.

Asumisapu rakentuu 10-viikkoisen ohjelman 
ympärille. Ensimmäinen kotikäynti pyritään 
tekemään parin päivän sisällä muutosta. Sit-
ten on vuorossa 10 teemailtaa, joissa käydään 
ryhmissä läpi mm. alueen palveluita, perheen 
roolia, terveyttä sekä jaetaan Suomi-tietoutta.

Kotikäynnilla taas käydään läpi kodin perus- 
asioita ja tutustutaan vaikka kodinkoneiden 
käyttöohjeisiin. Samalla käydään lähikaupassa.

- Yksi tärkeimmistä asioista on varmistaa, että 
tulija on syönyt, nukkunut ja käynyt ulkona. Jos-
kus uusi tilanne voi olla niin outo ja pelottava, 
ettei nukkumisesta ja syömisestä tule mitään. 

Oulussa asumisapua pyörittää yhteensä noin 
70 koulutettua vapaaehtoista, joista 7 on 
koordinaattoreita ja noin 10 toimii tulkkina. 
Vähempikin riittää. 

- Toiminnan voi aloittaa, jos on yksi koordi-
naattori ja kolme muuta vapaaehtoista, Tuori-
la kannustaa. 

Kaupungilta on tullut runsaasti kiitosta asumis-
avusta. Tuorilan mukaan myös moni autettu ha-
luaa myöhemmin tulla itse vapaaehtoiseksi. 

- Jos ihmistä on kerran autettu, hän haluaa it-
sekin olla auttamassa. 

Oulun osaston tuore innovaatio on turvapai-
kanhakijoiden vapaaehtoistoimintaa koordinoi-
va ja koulutusta tarjoava Salama-Tiimi. Toimin-
taan voi tutustua osoitteessa salamatiimi.fi.
Tuorilan mukaan kotoutumisen tukeen on nyt 
panostettava isosti, eikä aikaa ole hukattavaksi. 

- Nyt tarvitaan ennen kaikkea rohkeutta kää-
riä hihat ja aloittaa toiminta.

Lisätiedot: 
Oulun osaston
monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö
Sanna Tuorila, p. 044 013 0301,
monikulttuurisuus@oulunosasto.fi

• YleXPop
• Splash Games
• Sataman Yö
• Himos Juhannus
• Iskelmä Festivaali
• Tangomarkkinat
• Jysäri
• Summer Up
• Porin Jazz
• SuomiPop Festivaali
• Tammerfest • Down By The Laituri
• Pyhän Olavin Päivä • We Love The 90´s
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ÄKKILÄHTÖ 2016

Äkkilähtö 2016 -valmiusharjoitus on Punai-
sen Ristin vuoden suurimpia tapahtumia ja 
jokaiselle mukana olevalle vapaaehtoiselle 
ainutlaatuinen tekemisen paikka. Toivotta-
vasti myös sinun osastosi on mukana!

Nyt meillä on mahdollisuus saavuttaa ja innos-
taa mukaan valtava määrä nuoria osaston toi-
mintaryhmiin. 

Harjoitukseen osallistuvien osastojen yhte-
yshenkilöille on lähetetty maaliskuun uutis-
kirjeen mukana lyhyt sähköinen kysely. Kyse-
lyn tarkoituksena on kartoittaa, miten pitkällä 
osastot ovat valmisteluissaan. Osastosi voi 
käyttää kysymyksiä oman Äkkilähtö-projektin-
ne ”muistilistana”, jonka avulla harjoitukseen 
osallistuvat ryhmät voivat tarkistaa, ovatko 
valmistelut aikataulussa. 

On hyvä jutella isommalla porukalla ainakin 
seuraavista asioista:
• ovatko yhteistyökoulu ja -pelastuslaitos
 selvillä

• mitä muita yhteistyökumppaneita on saatu 
 mukaan

• tarvitaanko valmisteluryhmään lisää vapaa-
 ehtoisia

• oletteko tutustuneet osastojen evakuointi-
 ohjeeseen

• mitä toimintaa koululla järjestetään harjoi-
 tuspäivänä

• ovatko koulun oppilaskunta ja/tai vanhem-
 painyhdistys mukana suunnittelussa ja

• mitä apua ja tukea harjoituksen järjestämi-
 seen tarvitaan piiriltä tai keskustoimistolta.

Äkkilähtö 2016 -harjoituksen valmistelut täydessä vauhdissa: 
vastaa kyselyyn!

Kyselyn tuloksista piiri ja keskustoimisto saa-
vat tiedon siitä, missä mennään ja mihin osas-
tot tarvitsevat vinkkejä ja tukea. Muistathan, 
että järjestelyihin voi saada lisävoimia esimer-
kiksi alueella toimivista nuorisodelegaateis-
ta tai kansainvälisen henkilöreservin avustus-
työntekijöistä! Yhteyden delegaatteihin saa 
piirin kautta. Edelleen myös muita uusia va-
paaehtoisia kannattaa rekrytoida aktiivisesti 
mukaan.

Lisätietoja Äkkilähdöstä saa RedNetin  
Äkkilähtö 2016 -sivulta, piiristä ja
projektipäällikkö Petra Alijärveltä: 
petra.alijarvi@punainenristi.fi tai 
p. 020 701 2176.

P.S. Jos osastollasi on vielä intoa osallistua, 
mutta ette ole ilmoittautuneet, ottakaa
yhteyttä Petraan!

Teem
u
 U

llgrén

Äkkilähtö 2016 on Punaisen Ristin valtakunnallinen val-
miusharjoitus, joka toteutetaan lokakuussa yläkouluissa 
ympäri Suomen. Juuri nyt harjoituksen valmistelu on osas-
toissa vilkkaimmillaan.

Kohta koko Suomi leikkii! 

Terhokerhoissa heittäydytään leikin pyör-
teisiin yhdessä eri sukupolvien kesken. Ter-
hokerhoja on jo lähemmäs 300 ympäri Suo-
men, yli 220 kunnassa. Kerhot ovat olleet 
innostava ja helppo toimintamuoto myös 
vastaanottokeskuksissa eri puolilla 
maata. 

Vielä ehtii mukaan, jos omalla paik-
kakunnalla ei ole Terhokerhoa. Ker-
hon perustamiseen saa apua alueen 

leikkilähetiltä ja toiminnan tueksi on tarjolla 
monipuolista materiaalia sekä toimintaraha.

Uutiskirjeemme tarjoaa tuoreet kuulumiset ja 
muistutuksen kunkin alueen tulevista Terho-

kerhojen kokoontumisista käteväs-
ti sähköpostiin. Uutiskirjeen voi tilata 
nettisivuiltamme.

Nähdään Terhokerhossa!
www.terhokerho.fi

TERHOKERHOT
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KERÄYSUUTISIA

Viime Nälkäpäivä osoitti, että käteistä rahaa 
on yhä liikkeellä ja lipaskeräys kannattaa. Kä-
teisen väheneminen on silti tosiasia, jota 
emme voi sivuuttaa. 

Uuteen keräyslupatarraan on nyt painettu 
tekstiviestilahjoituspyyntö. Summaksi valittiin 
10 euroa. Suurempi summa (15 €) koettiin  
liian isoksi, kun sitä testattiin keräysliivitar-
roissa. Pienemmästä summasta menisi taas 
liikaa keräyskuluja. 

Tekstiviestilahjoittamisen avulla voimme myös 
pitää yhteyttä ihmisiin, jotka ovat jo osoit-
taneet luottavansa Punaiseen Ristiin. Teks-
tiviestillä lahjoittaneen numero jää keskus-
toimistolle talteen, ja voimme pyytää häntä 
lahjoittamaan uudelleen, kun seuraava  
katastrofi iskee. Esimerkiksi Nepal-keräyksen 
yhteydessä tämä toimi erittäin hyvin. 

Tänä keväänä olemme myös soittaneet teksti-
viestilahjoituksen tehneille ja kutsuneet heitä 
mukaan kuukausilahjoittajiksi, jäseniksi ja va-
paaehtoisiksi. Tulokset ovat olleet erinomai-
sia. Kymmenen prosenttia tavoittamistamme, 
Nälkäpäivänä tekstiviestilahjoituksen tehneis-
tä on nyt ryhtynyt kuukausilahjoittajiksi.

Lipaskerääjälle voi nyt lahjoittaa
myös tekstiviestillä

Opiskelijaryhmä testasi viime  
Nälkäpäivänä erilaisia tapoja 
pyytää lahjoitusta käteisen 
sijaan, lipaskeräyksen yh-
teydessä. Tekstiviestilahjoitus 
nousi selkeäksi suosikiksi.

Uudet vapaaehtoiset 
mukaan yhteydenpitorinkiin

Kiitos kaikille, jotka ovat toimittaneet ke-
rääjien henkilötietolomakkeet tallennetta-
vaksi kerääjärekisteriin! Voimme nyt pitää 
yhteyttä kerääjävapaaehtoisiimme aivan 
uudella tavalla. 

Keskustoimistosta voidaan lähettää viestiä ke-
rääjärekisterissä oleville silloin, kun haluamme 
kiittää heitä keräykseen osallistumisesta, ker-
toa mitä kerätyillä varoilla on tehty tai kun ha-
luamme kutsua heitä mukaan seuraavaan ke-
räykseen. 

Lahjoituspyyntökirjeitä kerääjille ei lähde, el- 
leivät he ennestään jo ole lahjoittajarekisteris-
sämme. Jos ette vielä ole toimittaneet kerää-
järekisteriin haluavien kerääjien yhteystietoja 
piiriin, tehkää se nyt. 

Kerääjärekisteri vahvistaa Punaisen Ristin val-
miutta toimia silloin, kun hätä on suurin ja va-
paaehtoisten aika vähissä. Viime Nälkäpäivänä 
monilla ei ollut entiseen tapaan aikaa soitella 
kerääjille, kun vastaanottokeskusten perusta-
minen oli kiireisimmillään. 

Kun kerääjien yhteystiedot löytyvät rekisteris-
tä, voi keskustoimiston henkilökunta auttaa 
kerääjien kutsumisessa, jotta kaikki halukkaat 
auttajat saataisiin mukaan toimintaan. 

Nyt on hyvä aika muutenkin kartuttaa kerää-
jiä. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi vastaanot-
tokeskusten henkilökuntaan, jotta turvapai-
kanhakijat voidaan kutsua lipaskerääjiksi, kun 
seuraavan kerran kerätään. Viimeistään ensi 
Nälkäpäivänä!

Lisätiedot:
Varainhankinnan suunnittelija 
Mia Ekström-Huttunen,
p. 020 701 2193,
mia.ekstrom-huttunen@punainenristi.fi

Lipaskerääjät Sagar Thapa (vas.) ja Krishna K.C. 
keräsivät rahaa Nepalin maanjäristyksen uhrien 
auttamiseksi viime huhtikuussa.Ta
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YSTÄVÄTOIMINTA

Moni ikäihminen jäisi yksin ilman vapaaehtoisia

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ystävät tavoittavat kaikista yksinäisimpiä ikäihmisiä.  
Lisää ystäviä tarvitaan koko ajan!

Moni ikäihminen jäisi vaille juttuseuraa tai ul-
koiluapua ilman vapaaehtoisia ystäviä, selviää 
Punaisen Ristin teettämästä kyselystä. Joulu-
tammikuussa tehtyyn kyselyyn vastasi yli 400 
Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtois-
ta ympäri Suomen.

24 prosenttia kyselyyn vastanneista vapaaeh-
toisista ei ollut varma, vieraileeko ikäihmisen 
luona vapaaehtoisen lisäksi omaisia tai mui-
ta läheisiä ja ystäviä. Eniten tarvetta ikäihmi-
sillä oli juuri keskustelukumppanille ja ulkoi-
luavulle.

– Huomaan, että ystävälleni on todella tär- 
keää, että joku kuuntelee häntä, auttaa arkipäi-
vän asioinneissa ja on ylipäätään läsnä, kertoo 
yksi kyselyyn vastannut vapaaehtoinen.

65 prosenttia laitoksissa vierailevista vapaaeh-
toisista oli sitä mieltä, ettei laitoksen henkilö-
kunnalla ollut tarpeeksi aikaa iäkkäiden asuk-
kaiden virkistystoimintaan sekä ulkoilemisessa 
avustamiseen.

Sosiaalisen hyvinvoinnin ja seniorityön asian-
tuntija Anita Hartikka pitää kyselyn tuloksia 
huolestuttavina.

– Ikäihmisen kokonaishyvinvoinnin kannal-
ta on tärkeää, että arjen rutiiniin kuuluu myös 

Punaisen Ristin ystävätoiminnassa on yli 
8 000 vapaaehtoista. Vuosittain avun 
ystävätoiminnasta saa yli 26 000 ihmistä. 
Teettämämme kysely osoittaa, että ystävä-
toiminnalle on suuri tarve. 

Jos osastonne kaipaa tukea ystävätoimin-
nan aloittamiseen, tukea saa oman alu-
een piiristä tai keskustoimistosta. Ystäviä 
kaipaavat ikäihmisten lisäksi nyt erityises-
ti maahanmuuttajat. Myös miehiä kaivataan 
ystäväksi! 

Ystäviksi kaivataan myös miehiä

Keräsimme helmikuussa jälleen tietoa va-
paaehtoisiltamme siitä, miten vapaaehtoi-
suus on sujunut ja ovatko kaikki saaneet tar-
vitsemaansa tukea sekä kannustusta. Meitä 
kiinnostaa tietää, olemmeko onnistuneet 
luomaan hyvät edellytykset vapaaehtoistoi-
minnalle. Haluamme kuulla, mitkä asiat va-
paaehtoisten mielestä ovat hyvin ja missä 
voisimme olla parempia, jotta voisimme jat-
kuvasti parantaa toimintaamme.

Vapaaehtoisten tyytyväisyyskyselyn tulosten 
avulla kehitämme vapaaehtoistoimintaamme, 
ja tulokset vaikuttavat myös tulevien yleisko-
kouspäätösten ja toimintalinjauksen valmis-
teluun. Tulokset julkaistaan huhtikuussa Red-
Netissä.

Kiitos kaikille, jotka vastasivat kyselyyn ja 
osaltanne autatte meitä kehittämään järjes- 
töämme entistäkin paremmaksi!

Vapaaehtoisten tyytyväisyyskysely – kiitos vastaajille

kohtaamisia toisen ihmisen kanssa. Varsinkin 
muistisairaille erilaiset virikkeet ja kohtaami-
set ovat erittäin tärkeitä. Kyselyn perusteel-
la näyttää siltä, että Punaisen Ristin ystävätoi-
minta tavoittaa myös kaikkein yksinäisimpiä 
ikäihmisiä, Hartikka sanoo.

Lisätiedot:
Sosiaalisen hyvinvoinnin ja
seniorityön asiantuntija 
Anita Hartikka, p. 020 701 2123,
anita.hartikka@punainenristi.fi

VAPAAEHTOISKYSELY
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KOULUTUSTA

Vapaaehtoisten kiitosgaala 
3.12.2016

Kutsumme kaikki Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset mukaan vapaaehtoisten kiitos-
gaalaan lauantaina 3.12.2016. Kirjaathan 
päivämäärän jo nyt ylös.

Lisätietoja paikasta sekä ohjelmasta tulee 
kevään mittaan, ja virallinen kutsu lähtee 
liikkeelle alkusyksystä. 

Juhlitaan yhdessä! 

KOULUTTAJAKOULUTUS 2016 / UTBILDARUTBILDNING 2016

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk
ennen koulutuksen alkua. / Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån - minst
1 månad före början av kursen.

Kouluttajapäivät:
Kouluttajien valtakunnallinen täydennys- ja
jatkokoulutus      30.-31.1.  Turku

Valmiuskouluttajien sisältöosa   8.-10.4.  Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 1.10.-4.11.  Verkkokoulutus

Välineosa:
”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä1   5.-6.11.  Nynäs

Sisältöosat:
• Henkinen tuki
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö
• Monikulttuurisuus
• Sosiaalipalvelu
• Nuoriso
• Päihdetyö      26.-27.11.  Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus  29.-30.10.  Nynäs

Tulevat  
PROMO-koulutukset

PROMO yhteinen osa Turussa 5.–6.3.2016, 
lisätietoja:
https://rednet.punainenristi.fi/protu

PROMO monikulttuurisen toiminnan sisältöosa 
Turussa 16.–17.4.2016, lisätietoja: 
https://rednet.punainenristi.fi/mopro

Promokoulutustiedot päivittyvät jatkuvasti.
 
Lisätietoja PROMO-koulutuksista saat omas-
ta piiritoimistostasi tai RedNetin Promo-sivulta 
https://rednet.punainenristi.fi/promot

#Tuplataan!

#Tuplataan-kampanjan tavoitteena on kak-
sinkertaistaa nuorten vapaaehtoisten määrä 
vuoden 2017 loppuun mennessä. Kampanjan 
ilmapalloja, tarroja ja tatuointeja voi tilata il-
maiseksi keskustoimistolta. Tuotteita kannat-
taa hyödyntää uusien nuorten vapaaehtois-
ten rekrytoinnissa osastoissa ja piireissä. 

Tilauksen voi tehdä osoitteeseen
kirsi.salo@punainenristi.fi.
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YSTÄVÄTOIMINNAN PROJEKTI

Ystävätoiminnan kehittämispro-
jektissa tapahtuu
Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojektin vii-
meinen toimintavuosi on alkamassa. Tuemme edelleen 
osastojen ystävätoimintaa monin tavoin: tarjoamme ystä-
vätoiminnan koulutuksia, teemme osastokäyntejä ja au-
tamme esim. markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Ystävä-
toiminta on saanut hienosti valtakunnallista näkyvyyttä ja 
vapaaehtoisten ystävien arvokas työ on saanut ansaitse-
maansa huomiota. Tämä näkyvyys kannattaa nyt hyödyn-
tää osastoissa.

Tarjoamme tukea ystävätoiminnan haastaviin tilantei-
siin: työntekijämme voivat tulla vaikkapa ystäväiltaanne 
ja voimme yhdessä miettiä ratkaisuja mieltä askarruttaviin 
asioihin. Toivomme myös, että mahdollisimman monesta 
osastosta löytyisi muutama vapaaehtoinen, jotka kävisi-
vät ystävävälittäjäkoulutuksen. Paikallinen välitysosaami-
nen edistää vapaaehtoisten ystävien jaksamista ja tukee 
osaston ystävätoimintaa.

Piirin järjestämissä kevätjuhlissa projektin aluetyönteki-
jät ovat taas myös mukana. Ystävätoiminnan kevätjuhlat 
pidetään toukokuussa. Pohjanmaan alueen kevätjuhlaa 
vietetään 14.5. Toholammilla ja  Keski-Suomen 21.5. Ää-
nekoskella. Tarkemmat tiedot ja juhlien ohjelma tarkentuu 
myöhemmin keväällä. Kannattaa osallistua isolla porukal-
la, kevätjuhlassa rentoudutaan kunnolla. Tarjolla on mu-
kavan seuran lisäksi mukavaa ohjelmaa.

Ystävätoiminnan koulutukset

Ystävätoiminnan lyhytkurssi (3 tuntia): Lyhytkurssi voi-
daan järjestää esimerkiksi tilanteessa, jossa peruskurssille 
ei ole saatu riittävää määrää osallistujia. Lyhytkurssi hel-
pottaa vapaaehtoisten mukaantuloa ystävätoimintaan ja 
toimii kiinnostuksen herättäjänä. Lyhytkurssi toimii myös 
jo ystäväkurssin käyneiden kertauksena, jos edellisestä 
koulutuksesta on  aikaa.

Ystävävälittäjäkoulutus (6 tuntia): On tarkoitettu osasto-
jen vapaaehtoisille, jotka toimivat ystävävälityksessä tai 
aikovat ryhtyä ystävävälittäjäksi. Osallistujat saavat ystä-
vävälittäjäkansion, jossa on monipuolisesti työkaluja ystä-
vävälitystehtävän hoitamiseen. 

Ryhmänohjaajakoulutus (6 tuntia):  Vapaaehtoisten ystä-
väryhmien vetäjäksi haluaville. Koulutus antaa uusia ide-
oita ryhmissä tapahtuvaan toimintaan sekä keinoja toimia 
haastavissa tilanteissa. Lisäksi osallistujat saavat moni-
puolisen materiaalipaketin. 

Laitosystävätoiminnan koulutus (6 tuntia): Koulutuskoko-
naisuutta voi soveltaa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaan 
vapaaehtoistoimintaan. Jokainen laitosystäväkoulutus jär-
jestetään yhteistyössä paikallisen laitoksen kanssa. Kou-
lutuksessa sovitaan vapaaehtoisten ja laitoksen henkilö-
kunnan kesken pelisäännöistä ja käytännöistä.
 
Ottakaa yhteyttä ja mietitään yhdessä, miten voisimme 
edelleen kehittää osastonne ystävätoimintaa.

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 
Anne Pälve , aluetyöntekijä, Jyväskylä
anne.palve@punainenristi.fi - 040 197 1551  
 

Erja Salmela aluetyöntekijä, Jyväskylä
erja.salmela@punainenristi.fi - 040 771 2183  

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen 
piiri kutsuu ystävät, senioriryhmät,
vankilavierailijat ja omaishoitajien
tukitoimintaan osallistuvat

Ystävätoiminnan kevätjuhlaan
Äänekoskelle - 21.5.2016
Paikka: Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Piilolantie 17, Äänekoski
Lounas ja kahvi klo 11.30 alkaen - Juhlaohjelma klo 
13–15
Ohjelmassa mm.
*Tarinateatteri Storia - ”Tekee teatterin keinoin maailmas-
ta pikkuisen paremman paikan” *Arpajaiset *Äänekosken 
ja Suolahden osastojen järjestämää ohjelmaa *Ystävätoi-
minnan projektin aluetyöntekijöiden tanssiesitys*
Hinta 10 euroa osallistuja.
Ilmoittautumiset viimeistään 6.5.2016:
lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi - 020 701 2830

Ystävätoiminnan kevätjuhlaan
Toholammille - 14.5.2016

Paikka: Kunnantalon kulttuurisali, Lampintie 5, Toholampi
Lounas ja kahvi klo 11.30 alkaen
(Srk-talossa, Lampintie 7, vastapäätä kunnantaloa)
Juhlaohjelma klo 13–15
Ohjelmassa mm.
*Puhujana Vesa Purokuru  - ”Innostusta, uskallusta ja roh-
keutta” *Arpajaiset *Toholammin osaston järjestämää 
ohjelmaa *Ystävätoiminnan projektin aluetyöntekijöiden 
tanssiesitys
Hinta 10 euroa osallistuja.
Ilmoittautumiset viimeistään 29.4.2016:
lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi - 020 701 2830

Nyt uutta:
Ystävätoiminnan blogi
Lue ja seuraa ystävätoiminnan blogia 
osoitteessa ystavat.net

Blogissa piirin työntekijät ja vapaaeh-
toiset jakavat kokemuksia ja näkökul-
mia ystävätoimintaan, monikulttuu-
risuuteen, vapaaehtoisuuteen yms. 
Kannattaa tutustua!

www.ystavat.net
www.ystavat.net
www.ystavat.net
www.ystavat.net
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LAITOSYSTÄVÄTOIMINTA

Laitosystävätoiminnan
kurssi herätti kiinnostusta 
Karstulassa

Punaisen Ristin laitosystävätoiminnan kurssi 
sai liikkeelle ison joukon vapaaehtoistoimin-
nasta kiinnostuneita Karstulassa. Osallistujien 
joukossa oli niin ystävätoiminnan konkareita 
kuin uusia toiminnasta kiinnostuneita. Laito-
systäväkoulutus on uusi koulutusmuoto Punai-
sella Ristillä, ensimmäinen järjestettiin viime 
marraskuussa Äänekoskella.

- Meidän piirissämme tämä Karstulan koulu-
tus on vasta kolmas, joten olette edelläkä-
vijöitä ja esimerkkinä koko Suomelle, Anne 
Pälve ystävätoiminnan kehittämisprojektista 
hehkutti.

Laitosystävätoiminnan koulutuskokonaisuutta 
voi soveltaa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaan 
vapaaehtoistoimintaan ja jokainen koulutus 
järjestetään yhteistyössä paikallisen laitoksen 
kanssa. Samalla vapaaehtoiset voivat pereh-
tyä luontevasti laitoksen toimintaan. Koulu-
tuksen aikana käydään läpi ystävä- ja vapaa-
ehtoistoiminnan periaatteiden lisäksi laitoksen 
käytäntöjä, tutustutaan laitoksen tiloihin ja 
apuvälineisiin.

Laitosystävätoiminnan kurssi herätti kiinnostusta Karstulassa

– Koulutuksissa otetaan aina huomioon va-
paaehtoisten oma tilanne ja kokemukset 
sekä paikallisen laitoksen käytännöt, Punai-
sen Ristin kouluttaja Erja Salmela kertoi.

Paikallinen Punaisen Ristin osasto esittelee 
myös koulutuksessa toimintaansa ja tarkoi-
tus on, että vapaaehtoiset pääsevät heti mu-
kaan SPR:n paikallisosaston ystävätoimintaan. 
SPR:n paikallisosasto tukee vapaaehtoisia ja 
järjestää esim. ystäväiltoja. Karstulan laitosys-
tävätoiminnan koulutuksen järjestivät Suomen 
Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri, Punaisen 
Ristin Karstulan osasto, Uusjokelan palvelu-
keskus, Valkaman asumispalveluyksikkö sekä 
Mäntyrannan hoivayksikkö ja Kuntoutusyksi-
köt.

– Oli hienoa nähdä näin paljon ihmisiä pai-
kalla ja uskoisin, että toiselle samanlaiselle 
koulutukselle olisi tarvetta, SPR:n Karstulan 
osaston puheenjohtaja Taina Hämäläinen to-
tesi tyytyväisenä.

Teksti ja kuva: Erja Salmela
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SUPERKESKIVIIKKO

Länsi-Suomen piirissä tehtiin ns. Superkeski-
viikkona viime vuoden marraskuussa ystävä-
toiminnan koulutusten Suomen ennätys. Pii-
rin  alueella pidettiin samana päivänä peräti 
14 ystävätoiminnan lyhytkurssia, joihin osallis-
tui 170 innokasta ystävätoiminnasta kiinnos-
tunutta. Lyhytkursseja järjestettiin Seinäjoella, 
Jyväskylässä, Kokkolassa, Joutsassa, Kannuk-
sessa, Alavudella, Kaustisella, Saarijärvellä,  
Ähtärissä, Ilmajoella, Vaasassa ja Vimpelissä.

Superkeskiviikko järjestettiin Vain elämää goes 
Punainen Risti -ohjelman innoittamana. Ohjel-
massa tähtiartistit tutustuivat Punaisen Ristin 
monimuotoiseen ystävätoimintaan.

Seinäjoella saatiin uusia vapaaehtoisia ystäviä 
mukaan osaston toimintaan ja myös uusia ys-
tävävälittäjiä. Paikkakunnalla järjestettiin kaksi 
lyhytkurssia, joissa oli osallistuja kaikkiaan 33.    
Seinäjoen osasto sai myös kaksi uutta vapaa-

Superkeskiviikkona tehtiin ystävätoiminnan
koulutusten Suomen ennätys

ehtoista ystävävälittäjää, kun uudet vapaaeh-
toiset Kati Nurmi ja Riikka Ruohomäki ilmoit-
tivat halukkuutensa tehtävään. Katin ja Riikan 
vapaaehtoistehtävissä painotetaan myös mo-
nikulttuurisuutta.

Kannuksessa saatiin myös hyvin vapaaehtoisia 
mukaan ystävätoimintaan ja Punaisen Ristin 
Kannuksen osaston jäseniksi. Superkeskiviikon 
alusviikolla oli Lestijoki-lehdessä ollut juttu tu-
levasta koulutuksesta.

- Kyllä se oli tuo lehtijuttu ja Vain elämää 
Goes Punainen Risti - ohjelma yhdessä joka 
sai noin monen innostumaan kurssille, Kan-
nuksen osaston ystävätoiminnasta vastaava 
Marjatta Ainali ja puheenjohtaja Liisa Mäki-
Korvela tuumasivat.

Vimpelissä puolestaan käytiin vilkasta keskus-
telua yhdeksän osallistujan kesken. Yksi kurs-

Seinäjoella suunnitellaan jo jatkokoulutusta monikulttuurisesta ystävätoiminnasta. Kuva: Teija Matalamäki
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silaisista oli pitänyt kurssista niin paljon, että 
oli kirjoittanut siitä jutun paikallislehteen jäl-
keenpäin. Upeaa satoa kurssilta oli myös se, 
että kouluttaja Terttu Lakaniemi innostui ja ha-
luaa olla tukemassa osaston ystävätoimintaa 
myös ystävävälittäjän roolissa. 

Myös Alavudella kokoontui koulutusryhmä. 

Vain elämää –artisti Pauli Hanhiniemi on syn-
tyjään Alavudelta, joten se sai tunnelman 
nousemaan koulutuksessa entisestään.

- Mikä tuntuu mulle vähältä, voi olla toisel-
le tosi iso juttu, kouluttaja Liisa Kortetmaa-
Nurmi sanoi kurssilaisille.

Teksti: Teija Matalamäki ja Erja Salmela

SUPERKESKIVIIKKO

Kannuksessa kurssilla oli 18 osallistujaa ja ilahduttavasti mukana oli myös paljon nuoria. Kuva: Tero Hintsa

Kuva1: Kokkolan Superkeskiviikon ystävätoiminnan lyhytkurssilla oli rento tunnelma. Kuva: Tero Hintsa
Kuva2: Seinäjoella suunnitellaan jo jatkokoulutusta monikulttuurisesta ystävätoiminnasta. Kuva: Teija Matalamäki
Kuva3: Kannuksessa kurssilla oli 18 osallistujaa ja ilahduttavasti mukana oli myös paljon nuoria. Kuva: Tero Hintsa

Kokkolan Superkeskiviikon ystävätoiminnan lyhytkurssilla oli rento tunnelma. Kuva: Tero Hintsa
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ELÄMÄN TAVOILLA ON MERKITYSTÄ

Valtava suosio yllätti järjestäjät Seinäjoella 
3.9.2015 pidetyssä Elämäntavoilla on merki-
tystä, Sinun valintasi – seminaarissa.

Läheskään kaikki halukkaat eivät mahtuneet 
mukaan, kun Törnävä-sali täyttyi yllättävän 
nopeasti 550 ennakkoon ilmoittautuneesta 
osallistujasta. Seminaari sisälsi kaksi asian-
tuntijaluentoa sekä paneelikeskustelun. Semi-
naarissa kerrottiin ja keskusteltiin muistisai-
rauksista, FINGER-läpimurtotutkimuksesta ja 
ikääntymisestä. Vaikeasta ja huolestuttavas-
takin aiheesta huolimatta tapahtumaa siivitti 
positiivinen ja rento tunnelma. Punainen Risti 
järjesti seminaarin yhteistyössä Etelä-Pohjan-
maan Muistiyhdistyksen, Järjestötalo Seinäjo-
en ja Liiverin kanssa. Lisäksi tapahtumalla oli 
lukuisa määrä tukijoita.

Ystävätoiminta apuna muistisairauksien ehkäisyssä

Muistitietoa vapaaehtoisille ystäville ja
ystäväasiakkaille

Seminaari herätti kiinnostusta koko Länsi-
Suomen piirin alueella. – Ystävätoiminta on 
erinomainen väylä viedä tätä tutkimustietoa 
käytäntöön, tiedosti Punaisen Ristin Länsi-
Suomen piirin sosiaalipalvelupäällikkö Tero 
Hintsa. Ystävätoiminnan alueellisen tuen ke-
hittämisprojekti järjesti kuljetukset kauempa-
na asuville. Vapaaehtoisia tuli Keski-Suomes-
ta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Etelä-Pohjanmaa 
rannikkoalueelta kolme linja-autollista.

– Saimme viettää ihanan päivän teidän hyvin 
järjestetyssä seminaarissa jonka muistamme 
varmasti pitkään, kiitteli Punaisen Ristin ys-
tävätoiminnan vapaaehtoinen Maarit Jukkola 
Lohtajan osastosta.

Valinnoilla voimme vaikuttaa

Lääketieteen tohtori ja Tukholman Karoliinisen 
instituutin geriatrian professori Miia Kivipelto 
luetteli muistisairauksien riskitekijöitä, ja kysyi 
yleisöltä - Kuinkahan paljon Alzheimerin tautia 
on mahdollista ennaltaehkäistä? Vastaus kuu-
lui 30 %, joka on paljon. Kannustavasti Kivipel-
to nosti esiin myös muistisairauksien suojate-
kijät ja sai kuulijat vakuuttuneeksi siitä, mikä 
merkitys omilla valinnoilla voi olla. Tätä tuke-
via tuloksia on saatu kansainvälisesti merkit-
tävässä FINGER-tutkimuksessa, jossa Kivipelto 
toimii tutkimusryhmän johtajana.
– Nyt on ensi kertaa todella osoittaa miten 
elintapamuutoksilla voidaan ehkäistä muisti-
häiriöitä, sanoi Kivipelto ja oli selvästi itsekin 
innoissaan tutkimuksen tuloksista.   

Ikääntymisessä on paljon positiivisia 
puolia

Ikääntyneiden terveys ja toimintakyky ovat 
parantuneet huimasti viimeisten vuosikym-
menten aikana.  – Usein hyvinvoinnin ko-
kemus iän myötä jopa lisääntyy, kertoi 
terveystieteiden tohtori ja Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulun gerontologian yliopettaja Jenni 
Kulmala. Hän toi myös esiin asenteiden ja me-
dian vaikutuksen siihen, millaisena vanhene-
minen yhteiskunnassa nähdään.  

Miia Kivipelto kehotti kaikkia käyttämään pyöräillessä ky-
pärää, välttämään stressiä ja harrastamaan tanssia!

Teksti: Teija Matalamäki
Kuvat Tero Hintsa
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Seminaarivieraille tarjoiltiin marjaista tervetulojuomaa Törnävä-salin aulassa, jossa oli mahdollisuus tutustua myös

seitsemään näytteilleasettajaan. 

Paneelikeskustelussa Finger-tutkimukseen osallistunut Paavo Malkamäki, Jenni Kulmala, Miia Kivipelto ja Etelä-Pohjan-
maan Muistiyhdistyksen aluejohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala. Paneelia juonsi Tero Hintsa (vasemmalla).

ELÄMÄN TAVOILLA ON MERKITYSTÄ
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Hedelmiksi ja marjoiksi pukeutuneet Punaisen Ristin ja Järjestötalon työntekijät saivat koko suuren yleisön
innostumaan seminaaritanssiin Anssi Tuiskun kappaleen ”Keinutaan” tahtiin. 
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Hedelmiksi ja marjoiksi pukeutuneet Punaisen Ristin ja Järjestötalon työntekijät saivat koko suuren yleisön
innostumaan seminaaritanssiin Anssi Tuiskun kappaleen ”Keinutaan” tahtiin. 
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MUISTIVIIKKO

Jos omaiseni katoaa - luentoja järjestettiin 
Muistiviikolla syyskuussa useammalla paikka-
kunnalla Keski-Suomessa. Luentojen yhtey-
dessä pidettiin myös pienimuotoisia senio-
rimessuja, joissa esiteltiin arkea helpottavia 
apuvälineitä ja palveluita. Tilaisuuden järjestä-
jinä toimivat yhteistyössä Keski-Suomen muis-
tiyhdistys, Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin 
Omaishoitajien tukitoiminta ja Vapepa. Muisti-
viikkoa vietetään vuosittain maailman Alzhei-
mer-päivän (21.9.) yhteydessä.

Laukaan koululla järjestetyssä tapahtumassa 
oli omakohtaisista kokemuksistaan kertomas-
sa kadonneen Laila Aatisen tytär Ulla Aatinen. 
Muistisairas laukaalainen Laila Aatinen kato-
si metsäretkellä ja löytyi kolmen vuorokauden 
kuluttua olosuhteisiin nähden hyvävoimaise-
na. Suuretsintä, johon osallistui yli 400 viran-
omaista ja vapaaehtoista, päättyi onnellisesti.

Muistiviikon tapahtumissa esillä omaisen katoaminen

– Hyvä suunnittelu, ja etsintöjen hyvä joh-
taminen ovat a ja o kadonneen etsimisessä, 
kertoi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Va-
pepan) kouluttaja Tuula Rönkkö.

Lisäksi Rönkkö muistutti nopean reagoinnin 
tärkeydestä, jos epäilee omaisensa kadon-
neen tai eksyneen. Poliisin vastuulla on ka-
donneen etsintöjen johtaminen ja myös Va-
pepan kutsuminen etsintöihin. Vapepa on 
Suomen Punaisen Ristin koordinoima 50 jär-
jestön ja yhteisön yhteenliittymä, jonka va-
paaehtoiset hälytysryhmät auttavat viran-
omaisia erityisesti paljon pelastushenkilöstöä 
vaativissa tehtävissä.

Teksti ja kuvat: Erja Salmela

Laukaalainen Markku Yli-Tuina teki tuttavuutta PARO-hylkeen kanssa. PARO on hyljerobotti, jon-
ka tehtävänä on herätellä ihmisiä vuorovaikutukseen ja kontaktin ottamiseen. Se aktivoi ja an-
taa virikkeitä. Hylje lisää elämän merkityksellisyyden tunneta, koska sitä saa hoivata ja siltä saa 
hoivaa. 

Tiina Ylitalo Keski-Suomen pelastuskoirat ry:stä kertoi pelastuskoira-
toiminnasta Muistiviikon tapahtumissa Laukaassa ja Karstulassa.
Mukana oli myös pelastuskoirakokelas Pitko.
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YSTÄVÄTOIMINNAN PROJEKTI

Punaisen Ristin 
Laukaan osaston 
tiedottaja
Liisa Sundberg ja 
Vapepan
kouluttaja
Tuula Rönkkö.

Keski-Suomen 
Muistiyhdistyksen 
projektityöntekijä 
Johanna Lahtinen 
esitteli Marketta 
Silvoselle
terapiatyynyä.
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OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA

Omaishoitajuus koskettaa useimpia suoma-
laisia jollain tapaa, sillä Suomessa arvioidaan 
olevan noin 300 000 omaishoitotilannet-
ta ja määrään uskotaan kasvavan entises-
tään. Tällöin myös tuen tarvitsijoita on entis-
tä enemmän. Punainen Risti tukee osaltaan 
omaishoitajien hyvinvointia ja omaishoitajien 
tukitoiminnan aluetyöntekijä on osastojen tu-
kena suunnittelussa ja toteutuksessa. Raha-
automaattiyhdistys rahoittaa toimintaa ja si-
ten osaston on mahdollista saada tukea myös 
kustannuksiin.

Yhdeksän Länsi-Suomen piirin osastoa toteut-
taa tällä hetkellä omaishoitajien tukitoimintaa 
säännöllisesti. Toimintaa on tarkoitus laajen-
taa. Haluamme osastojen osallistuvan juuri sil-
le parhaiten sopivalla tavalla omaishoitajien 
tukemiseen. Toiminnan ei tarvitse olla jotakin 
uutta ja ihmeellistä, vaan omaishoitajia voi tu-
kea osaston jo olemassa olevien toimintojen 
kautta. Ohessa muutamia esimerkkejä siitä, 
miten osastot voivat tulla mukaan toimintaan.

Virkistystapahtumat

Osastot voivat järjestää omaishoitajille myös 
kertaluontoisia virkistys- tai muita tapahtu-
mia. Tällaiset tehtävät ovat myös uusille ih-
misille helppo tapa tutustua vapaaehtoistoi-
mintaan. Tästä esimerkkinä Kinnulan osasto: 
kutsuimme ystäväkurssilla olleet vapaaehtoi-
siksi omaishoitoperheiden virkistyspäivään ja 
mukaan ilmoittautui kurssilaisista heti kuusi 
henkilöä. Tapahtumia on suunnitelmissa jär-
jestää jatkossakin.

Teema- ja hyvinvointipäivät sekä 
koulutukset omaishoitajille

Punaisella Ristillä on useita omaishoitajien hy-
vinvointia ja jaksamista tukevia koulutuksia. 
Useimmat näistä ovat hyödyllisiä esimerkiksi 
muillekin ikääntyville, kuten vaikkapa Hoito- ja 
huolenpito kotona –koulutus. Koti- ja vapaa-
ajan tapaturmien ehkäisyhankkeen kautta voi-
daan järjestää aiheeseen liittyviä koulutuksia 
tai infoja. Ravitsemukseen, liikuntaan ja jaksa-
miseen liittyen voi järjestää hyvinvointipäiviä, 
jolloin piiri auttaa mm. luennoitsijoiden järjes-
tämisessä.

Yhteistyö terveyspisteiden kanssa 

Osasto voi kutsua erityisesti omaishoitajia 
käymään terveyspisteellä. Teemana voi olla 
mikä tahansa, mitä terveyspisteessä muutoin-
kin tehdään. Terveyspisteen vapaaehtoisille 
voidaan järjestää koulutusta omaishoitajuu-
teen liittyen.

Tervetuloa tukemaan omaishoitajia! 

Kuvaaja: Petteri Kivimäki

Kuvaaja: Arto Tulima
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OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA

Ensiapuryhmä voi opastaa omaishoitajia 
ensiaputaidoissa, kuten esimerkiksi Saarijär-
vellä on tehty.  Myös Osaa auttaa –taitoradan 
voi järjestää vaikkapa terveyspisteen tai ystä-
väryhmän kanssa.

Jos omaisesi katoaa –tilaisuudet järjeste-
tään yhteistyössä Vapaaehtoisen pelastuspal-
velun. Esimerkiksi valmiuskouluttaja voi kertoa 
käytännön esimerkkejä, miten muistisairaan 
katoamista voi ennaltaehkäistä ja miten toi-
mia silloin, kun omainen on kadonnut. Täl-
laiset tilaisuudet järjestettiinkin syyskuussa 
muun muassa Karstulassa ja Laukaassa. 

Ystäviä omaishoitajille

Monissa osastoissa on tälläkin hetkellä ystä-
viä, jotka vierailevat omaishoitajaperheissä. 
Tarvetta ystäville on etenkin niissä omaishoi-
toperheissä, joissa kotoa on vaikea lähteä 
esimerkiksi silloin, kun hoidettavaa ei voi jät-
tää yksin kotiin. Vapaaehtoiset voivat piristää 
sekä hoitajan että hoidettavan päivää vierai-
lemalla omaishoitoperheen kotona. Kun per-
heessä vieraillaan pareittain, puhutaan kans-
sakulkija-toiminnasta.

Kuvaaja: Johannes Moisio

Kuvaaja Esa Kyyrö

Kuvaaja: Jarkko Mikkonen.
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OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA

Ryhmätoiminta
on tällä hetkellä tyypillisin toimintamuoto. 
Ryhmät kokoontuvat esimerkiksi kerran kuus-
sa vapaaehtoisten johdolla. Kokoontumiset 
voivat olla teemallisia, ryhmässä voi vierail-
la luennoitsija tai joskus kokoonnutaan vain 
vaihtamaan ajatuksia kahvikupposen äärellä. 
Mikseipä ryhmätoiminta voisi olla vaikka ker-
ran kuussa kokoontuva omaishoitajien sauva-
kävelyryhmä.
 

Valtakunnallinen toiminta
Omaishoitajille järjestetään myös valtakunnal-
lisia, parin päivän mittaisia hyvinvointipäiviä 
eri puolilla Suomea. Päivät ovat maksuttomia 
omaishoitajille. Marraskuun lopulla hyvin-
vointipäivät järjestetään Siilinjärvellä Kun-
nonpaikassa. Niissä omaishoitajille on tarjolla 
esimerkiksi omaishoitajana jaksamiseen, liik-
kumiseen ja ravitsemukseen liittyvää asiaa le-
poa ja virkistystä unohtamatta.

Juttuluuri tarjoaa omaishoitajalle luottamuk-
sellista juttuseuraa. Juttuluurissa voi keskus-
tella pienistä tai suurista arjen haasteista tai 
mistä tahansa mieltä painavasta asiasta kou-
lutettujen vapaaehtoisten kanssa.

Vapaaehtoisille on tarjolla esimerkiksi ys-
tävätoiminnan perus- tai lyhytkurssin jälkeen 
lisäkoulutuksena Vapaaehtoinen omaishoi-
tajan tukena –kurssia, joka voidaan räätälöi-
dä osaston tarpeen mukaan. Alueellisesti jär-
jestetään koulutusta vapaaehtoisten tarpeet 
huomioiden. Vapaaehtoisille järjestetään vuo-
sittain valtakunnallinen kutsuseminaari, jossa 
on monipuolisen seminaarin lisäksi aina myös 
virkistystä. Lisäksi järjestetään muita koulu-
tus- ja virkistystilaisuuksia.

Tulkaa mukaan toimintaan – saatte näky-
vyyttä, potkua ja uusia vapaaehtoisia osas-
toon!

Tulen mielelläni käymään osastossanne – mie-
titään yhdessä, mikä olisi juuri teidän osas-
tonne tapa tukea omaishoitajia.

Terveisin
 
Sami Mustonen
Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä, 
p. 040 160 2245

Teksti: Anna Kaisa Oja

Kuvaaja: Siina Lepola.

Kuvaaja:Kari Pullinen

Kuvaaja: Petteri Kivimäki

Lisätietoa:
Piirin sivut: https://rednet.punainenristi.fi/node/15609
Valtakunnalliset sivut: https://rednet.punainenristi.fi/node/7407 ja omaishoito.fi
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KOKEMUKSIA YSTÄVÄNÄ

Kokemuksia SPR:n ystävänä
olemisesta
Olin jäänyt eläkkeelle kuutisen vuotta sitten. Loput 
tutkimusprojektit oli käsitelty ja Jyväskylän uudessa 
omakotitalossa arki alkoi sujua juohevasti. Terveys-
kin oli riittävän hyvä. Halusin itselleni jotakin uutta 
toimintaa. Olin kuullut kollegoiltani SPR:n ystävätoi-
minnasta ja sen tuomista kokemuksista ja ilmoit-
tauduin SPR:n ystävätoiminnan kurssille.

SPR:n ystävätoiminnan välittäjä järjesti toimistoon 
tulleiden yhteydenottojen perusteella minulle ys-
tävän, iäkkään ex-opettaja Maijan (nimi muutettu). 
Yhteydenotto oli kirjoitettu käsin paperille ja toi-
vottiin erityisesti ulkoiluseuraa. Minua kiinnosti yh-
teydenottajan opettajatausta, ulkoilutoivomus sekä 
henkilön asunnon sijainti Jyväskylän keskustassa. 
En perehtynyt moniin muihin seikkoihin kovinkaan 
tarkasti, sillä olin varsin tyytyväinen siitä, että ystä-
vä löytyi näinkin nopeasti.

SPR:n ystävänvälittäjä esitteli meidät toisillemme 
ja alusti tulevaa toimintaa. Vaihdoimme mm. tois-
temme puhelinnumerot. Ensi vaikutelma Maijasta: 
hän oli ystävällinen, iäkäs nainen, joka puhui erit-
täin huoliteltua suomenkieltä ja kertoi rehellisesti 
voinnistaan.  Noin kymmenen vuotta sitten olleen 
aivoinfarktin jäljiltä vasen käsi oli lievästi halvaan-
tunut ja liikkumisessakin piti tukeutua rollaattoriin. 
Sovimme alustavasti kerran viikossa tapahtuvista 
tapaamisista, joita voi tarvittaessa muuttaa. Hän oli 
varannut vierailulleni hyvät kahvipullat ja keskus-
telumme lähtivät kyllä hyvin vauhtiin, mutta tiet-
tyä tarkkailua ja ”vieraskoreutta” tapaamisissa silti 
aluksi oli.

Koska ystäväni oli varsin iäkäs ja vakavia aivosaira-
uksia kokenut henkilö, tapaamisten peruutuksia ja 
sairaalavierailuja tuli yhteisen matkamme varrelle 
paljon. Onnellisin asia oli kuitenkin se, että hänellä 
oli varsin hyvä muisti ja keskusteluissa pystyimme 
käsittelemään antoisasti erilaisia asioita.  Tapaami-
set kestivät noin pari tuntia. Molempien opettaja-
kokemuksista johtuen koulumaailma ja luonto tar-
josivat toistuvasti puheenaiheita, samoin matkailu, 
mikä sopi minullekin erinomaisesti. Hän oli nuo-
rempana matkustanut laajasti eri puolilla maailmaa, 
mm. Virossa, Unkarissa, Italiassa, Egyptissä ja Inti-
assa. Intialaisesta elämänmenosta meillä riitti poh-
timista, sillä olin myös käynyt siellä. Eräässä vai-
heessa innostuimme tutkimaan karttoja, Siperiakin 
kiinnosti, sillä hänen sukulaisiaan oli elänyt siellä. 
Ajankohtaiset aiheet, taiteista eniten kirjallisuus ja 
käsityöt kiinnostivat myös meitä molempia. Koska 
hänellä oli sotavuosista omakohtaisia muistikuvia 
ja kokemuksia, niistä oli kiinnostava kuulla. Hän piti 
suuresti kasveista ja tunsi niitä myös hyvin, kos-
ka hän oli kerännyt ja prässännyt kasveja kouluai-
kanaan. Hän osasi ja muisti kasvien muoto-opin, 
kukka- ja lehtimuodot tarkasti. Vein vierailuillani 
yleensä hänelle jotakin, joko kukkakimpun puutar-
hastamme tai marja/hillorasian. Hän pakasti kym-
menen litraa mustikoitakin (tuttu poimija) vielä vii-

meisen kesänsä heinäkuussa.

Kahden opettajataustaisen kohtelias ystävyys ra-
kentui melko nopeasti hyvien keskustelujen poh-
jalta. Muistimme toistemme merkkipäivät ja joulut 
kukkasilla tai suklaalla.  Tuliaiset pyrin valitsemaan 
kulloinkin ajankohtaan liittyen eli hyvin vuodenai-
kaan sopivina. Yritin täten piristää häntä ja pitää 
ajan tasalla, samalla saimme konkreettisista tuo-
misista hyvää keskustelun kipinää. Hän oli hyvin 
vieraanvarainen kahvipöydän tarjoilujen suhteen, 
vaikka hankinnat olikin tehtävä avustajien kautta. 
Monista seikoista päättelin, että käyntini ilahdutti-
vat häntä. Vieraillessani me aina tervehdimme kä-
tellen. Se oli hänelle ominaista tapakulttuuria. Jos-
kus minä varoen hieman taputin häntä olalle, mutta 
en arvannut tehdä sitä kovin useasti.

Olin siis käynyt lyhyen SPR:n ystävätoiminnan val-
mennuskurssin, osallistunut muutamiin ystäväil-
toihin ja SPR –osaston järjestämiin koulutusta-
pahtumiin sekä lukenut erinäisiä artikkeleita tästä 
toiminnasta. Monissa tilanteissa minä kylläkin toi-
min arkijärkeni mukaan. Kotiavustajina työkseen 
toimivat, usein taajaankin vaihtuvat henkilöt, mer-
kitsevät tekemänsä työt asiakkaansa vihkoon. Minä 
en kirjannut vierailujani mihinkään vihkoon. Olin ys-
tävä, en työntekijä, näin pohdin asiaa.
Olin sitoutunut tähän ystävätoimintaan, mutta jos-
kus mietin, missä sen rajat menevät.

Kun ystäväni joutui kaatumisten takia olemaan pit-
kiä jaksoja sairaalassa, minusta oli luonnollista, että 
vierailin hänen luonaan. Omaisia hänellä ei siellä 
käynyt, muutama ystävä saattoi käydä. Viimeisel-
lä, lähes neliviikkoisella sairaalajaksolla olin hänel-
le myös ainoa ulkopuolinen vierailija. Mietin täl-
lä viimeisellä sairaalajaksolla, kun hänen vointinsa 
selkeästi heikkeni, pitäisikö minun antaa puhelin-
numeroni osaston toimistoon. Kysyin tästä mielipi-
dettä SPR:n ystävänvälityksestäkin. Pohdintani jäl-
keen puhelinnumeroani en sairaalaan antanut. En 
tiedä, teinkö oikein vai väärin. 

Maija-ystäväni, iäkäs opettaja, oli hieno ihminen. 
Kokemukset hänen viimeisistä vuosistaan opetti-
vat minulle ihmiselämästä ja vanhenemisesta pal-
jon. Menetin omat vanhempani odottamatta syö-
pään ollessani alle kolmekymppinen, enkä kokenut 
lähemmin heidän sairauksiaan ja vanhenemistaan. 
Maijan kohdalla näin läheltä ihmisen poislähtöä 
edeltäviä ”riisumisen” vaiheita.

Anita Kärki kirjoitti äskettäin palstallaan Keskisuo-
malaisessa (21.2.2016) aiheesta Ideaalikuva van-
huksesta. Hän tarkastelee suomalaisten vanhus-
ten hoivapolitiikkaa ja hoivaa. Hän esittää, että 
Suomessa vanhusten hoivapolitiikka (mikä koros-
taa kotona asumista) on unohtanut hoivan. Hän 
perustelee näkemystään sillä, että hoivaan kuuluu 
keskeisenä elementtinä ihmisten välinen kanssa-
käyminen ja siihen tarvitaan vähintään kaksi. Mi-
nusta tuntuu, että minulla ja SPR-ystävälläni oli ky-
seessä eräänlainen hoivaystävyys, jossa molemmat 
antoivat ja saivat energiaa arkeensa.

Teksti: Varpu Eloranta, emerita luonnontieteellisen alan didaktikko, ma. professori
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Iloa elämään
ystävänpäivän
tapahtumista
Punaisen Ristin paikallisosastojen vapaaehtoiset 
järjestivät ystävänpäivän tapahtumia ahkerasti ym-
päri piiriä. Tapahtumat ovat piristäneet monien ih-
misten päivää, osastojen vapaaehtoiset ovat esitel-
leet ystävätoimintaa kauppojen auloissa, käyneet 
palvelutaloissa, lähettäneet ystävänpäivän kortteja 
ja järjestäneet erilaisia musiikkitilaisuuksia. Lähes 
40 osastoa Länsi-Suomen piiristä osallistui Ystävän-
päivän tapahtumien järjestämiseen.

-  Piirimme osastojen vapaaehtoiset ovat kyllä teh-
neet valtavan hyvää työtä järjestäessään hienoja 
tilaisuuksia, joissa ystävätoimintaa on tehty laajasti 
tutuksi, kertoo ystävätoiminnan aluetyöntekijä Teija 
Matalamäki tyytyväisenä.

Tapahtumia on järjestetty viime viikolla ja ystävän-
päivänä muun muassa Jyväskylän, Joutsan, Kurikan, 
Laukaan, Alajärven, Konneveden, Kannuksen, Kas-
kisten, Kristiinankaupungin,  Suolahden, Kuokka-
lan, Saarijärven, Jämsän, Lappajärven, , Kannonkos-
ken, Palokan, Teuvan, Vimpelin, Kokkolan ja Ähtärin 
osastoissa.

Teksti: Erja Salmela

Suolahden osaston ystävänpäiväkahvilan iloiset vapaaehtoiset : osaston 
pj. Minna Rajalin (takana), Riina-Kaisa Liimatainen (vas.), Maija Linnala, 
Mia Irtamo ja Janita Tossavainen. 

 Jurvassa tunnelmoitiin heavyrokin tahdissa.

Kuva oikealla:
Joutsan osaston vapaaehtoisia:

Raija Kosunen (vas.)
Ulla Tommola

Marja Sokkanen (osaston pj.),
Hannu Karhu

Tero Mård
Eila Kivinen

Kuvia ovat ottaneet: E
rja 

Salmela, Te
ija Matalamäki ja 

Tero Hintsa, 
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 Kurikan osaston iloista ystävänpäivätunnelmaa 

Joutsan osasto järjesti yhdessä Joutsan Kinon kanssa Sing-Along 
elokuvaesityksen, jossa yleisö pääsi laulamaan vanhoista koti-
maisista elokuvista tuttujen kappaleiden tahdissa, muun muassa 
"Meidän poikamme merellä" elokuvasta tuttu Leila kajahti kome-
asti yhteislauluna.

Tapio Peltonen saksofoneineen
viihdytti yleisöä Kurikassa. 

Liisa Grönmark ja Aarne Kaikuranta 
tarjoilivat Konneveden Vox-kirppiksen 
tiloissa ystävänpäiväkahvit.
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Ystävätoiminnan projektin
koulutuksia
Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojek-
tin uusimmista koulutuksista ystävävälittäjäkoulu-
tus (6 h) on kiinnostanut osastojen vapaaehtoisia 
niin Länsi-Suomen piirissä kuin muissakin piireis-
sä. Ystävävälittäjäkoulutus on tarkoitettu uusille 
vapaaehtoisille sekä jo ystävävälittäjinä toimiville. 
Uudet vapaaehtoiset saavat koulutuksesta tietoa ja 
työkaluja ystävävälityksen organisoimiseen. Lisäk-
si koulutus vahvistaa jo ystävävälittäjänä toimivien 
vapaaehtoisten tietoja ja taitoja ystävävälityksen 
käytännön työn näkökulmasta. Vuonna 2015 kou-
lutuksia järjestettiin Jyväskylässä, Oulussa, 
Kokkolassa ja Turussa. Tänä vuonna koulu-
tuksia on järjestetty Tuurissa ja Kemissä.

Viime syksyn turvapaikkatilanne on työllis-
tänyt myös projektin työntekijöitä. Olem-
me olleet kouluttamassa suuren määrän 
uusia vapaaehtoisia vastaanottokeskuk-
siin. Ensimmäinen Tulijan ystävänä ja tuke-
na –koulutus (3 h) järjestettiin Jyväskylässä 
14.10.2015, jonka jälkeen niitä on Länsi-
Suomen piirin alueella järjestetty noin 20. 
Lisäksi helmikuussa aloitettiin koulutus, jos-
sa turvapaikanhakijaperheille on koulutet-
tu vapaaehtoisia ystäväperheitä. Ystäväper-
he-koulutuksia (9 h) on pidetty Jyväskylässä 
ja Petäjävedellä. Koulutuksissa käydään läpi 
mm. turvapaikkahakuprosessi, vastaanotto-
keskuksissa toimimisen pelisäännöt ja mil-
laista toiminta voi olla, kotoutumisprosessi 
sekä vapaaehtoisen oma jaksaminen.

Teksti: Anne Pälve

Ystäväperhekoulutus Jyväskylässä

Ystävävälittäjäkoulutus Oulussa
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Ystävävälittäjäkoulutus Kemissä

Ystävävälittäjäkoulutus Kokkolassa

Ystävätoiminnan blogi
www.ystavat.net - www.ystavat.net
www.ystavat.net - www.ystavat.net
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Piirin vuosikokous 23.4. 
Vuosikokous järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä hotelli Laajavuoressa 23.4. Vuosiko-
kouskutsu lähetetään osastoille myös postitse.

Kokousohjelma:
11.00-12.00 - Valtakirjojen tarkistus
12.00-13.00 - Lounas
13.00- Piirin vuosikokouksen avaus, Puheenjohtaja Alpo Tanskanen

Ansiomitalien jako

Vuosikokous alkaa
- kokouksen järstäytyminen
- piirin vuoden 2015 tilinpäätös ja vuosikertomus
- piirin työsuunnitelma- ja talousarvio vuodelle 2016
- henkilövaalit
- vaalitoimikunnan asettaminen
- kokouksen päättäminen

Kuvateksti: Kokouksessa jaetaan myös ansiomitalit

Järjestökoulutusta luottamushenkilöille!
Jos osastossanne on uusi puheenjohtaja tai sihteeri tai uusia hallituksen jäseniä, jotka 
toivovat perehdytystä, olen valmis tulemaan paikan päälle heidät perehdyttämään halli-
tustyöskentelyyn. Voimme myös räätälöidä koulutusta toiveittenne mukaan. Illan aikana 
perehdymme mm. eri luottamustehtävien sisältöihin, käymme lävitse järjestön keskeiset 
toimintamuodot ja aikataulut sekä perehdymme RedNetin saloihin. Tavoitteena on, että 
illan jälkeen jokainen tietäisi oman vastuualueensa ja eväitä tehtävän hoitamiseen sekä 
tietoa siitä, mitä ne muut tekevät. 

Toivottavasti tartutte tähän tarjoukseen ja 
laitatte sähköpostia tai pirautatte, niin va-
rataan yhteinen koulutusaika kalenterista:

- jooel.niittynen@punainenristi.fi
- 040 558 1988
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NUORISOTOIMINTA

WE WANT MORE!
Viikonloppu

villissä seurassa, hyvissä aikeissa.

Länsi-Suomen piirin Nuorisovaliokunta kutsuu sinut tutustumaan Punaisen Ristin 
toimintaan. Viikonloppu on tarkoitettu juuri sinulle 16-29-vuotias nuori.

Tule kanssamme viettämään hauskaa viikonloppua hyvässä seurassa ja tapaa-
maan uusia ihmisiä.

Samalla pääset tutustumaan siihen, mitä voit Punaisessa Ristissä tehdä.

Nähdään Ähtärin Honkiniemessä 14.-15. toukokuuta!

Ilmoittautuminen ja lisätietoja muun muassa kyydeistä Rednetissä.
https://rednet.punainenristi.fi/node/37548
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Ohjeet SPR Kirppisten 
lahjoittajille
Löytyykö sinulta kotoa ylimääräisiä vaatteita, 
kenkiä tai asusteita? SPR-kirppikset ottavat 
vastaan lahjoituksia ympäri vuoden. SPR-kirp-
piksen Kirrin myymälän Laura listasi neljä vink-
kiä vaatteiden lahjoittajille:

1. Vaate on puhdas ja ehjä 
- Meillä ei ole pesumahdollisuutta, joten lah-
joitusten on hyvä olla sellaisenaan myyntikun-
toisia ja tahrattomia. Vaatteissa ei saisi myös-
kään olla reikiä, mutta esimerkiksi pienit nypyt 
eivät haittaa.

2. Vaatteella on vielä jäljellä käyttöikää
- Vaatetta lahjoittaessa on hyvä miettiä, oli-
siko valmis vielä itse käyttämään tuotetta ja 
maksamaan siitä. Yleensä hyvin hoidettu vaa-
te kestää pitkään myös mahdolliselle seuraa-
valle käyttäjälle.

3. Vaatteen tyylillä tai sesongilla ei ole väliä
- Meille voi tuoda talvivaatteita myös kesällä 
ja toisinpäin. Otamme myös vastaan tyyliltään 
erilaisia vaatteita. Eli jos olet juuri tyhjentänyt 
kaappisi, niin sinun ei tarvitse lajitella vaattei-
ta tyylin tai sesongin mukaan, vaan voit tuoda 
kaiken kerralla meille.

4. Tarkista lahjoitusten vastaanottoajat ennak-
koon
- Jotta vältyt turhalta tavaroiden kuskaamisel-
ta, katso ennakkoon milloin ja minne lahjoitet-
tavia vaatteita ja tavaroita voi tuoda. Keski-
Suomen alueen SPR-Kirppisten tiedot löydät 
osoitteesta:

http://www.spr-kirppis.fi/yhteystiedot

Lahjoituksista kertyneet varat kerätään Suo-
men Punaisen Ristin kriisirahastoon. Osa vaat-
teista lahjoitetaan suoraan maailman krii-
sikohteisiin. Liity sinäkin auttamisen ketjuun 
lahjoittamalla ja ostamalla SPR-Kirppiksiltä! 

ENSIAPUKOULUTTAJAT

Aika: pe 27.5.2016 – klo 9.30-
Paikka: Seurakunnan leirikeskus, Honkiniemi, 
Honkiniementie 150, Ähtäri
Hinta: 80,00 € ((koulutus, lounas)

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/etk27052016

Päivään saattaa sisältyä myös rastikoulutusta, 
pyydän huomioimaan tämän pukeutumisessa. 
Osa rasteista tapahtuu ulkona ja tämän takia 
on syytä olla vettä pitävät, lämpimät kengät ja 
muut ulkovarusteet mukana.
 
Perjantai 27.05.2016
09.30 - Aamukahvi, ilmoittautuminen
10.00 - Kurssin avaus
10.15 - Mitä uutta vuosi 2015 toi ensiapukou-
lutukseen
12.00 - Ruokailu
13.00 - Mitä uutta vuosi 2015 toi ensiapukou-
lutukseen
14.00 - Kahvitauko
Vinkkejä ja keskustelua asioista
16.30- Ruokailu ja kotia kohti
Muista ilmoittaa myös ruoka-aineallergiat
 
Nyt kaikki joukolla mukaan kuulemaan, kes-
kustelemaan ja vahvistamaan omaa osaamista.

Lisätiedustelut:

- anne.heiskanen@punainenristi.fi

Ensiavun ja terveystiedon 
kouluttajien
koulutuspäivä 

Töitä tarjolla
Oletko etsimämme henkilö?!

Olet innokas, huumorintajuinen, ketterä ja 
mukautuva, voit pitää ensiapukoulutusta päi-
visin tai iltaisin joko Jyvässeudulla tai sitten 
Senäjoki, Kokkola ja ympäristö tai vaikka liik-
kua koko alueellamme: Etelä-Pohjanmaan, 
Keski-Suomi, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa.

Voisit toimia vaikka muutaman tunnin viikossa 
kouluttajana....

Laita tietoja itsestäsi ja ole yhteydessä:
- anne.heiskanen@punainenristi.fi
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KIITOS SARI 
NELJÄNNESVUOSISATA SPR:N 
VAPAAEHTOISTEN TUKENA JA 
APUNA
En voi unohtaa sitä 
keväistä päivää vuonna 
1990, kun SPR:n 
Keski-Suomen piirin 
varainhankintapäällikkönä 
otin vastaan puhelun 
24- vuotiaalta Sari 
Vantaselta. Sari kertoi 
tehneensä kolme vuotta 
liukuhihnaompelua 
Fredrikssonin lakkitehtaalla ja hakeutuneensa 
Jyväskylän  aikuiskoulutuskeskukseen 
löytääkseen ihmisläheisemmän ja 
kiinnostavamman työpaikan.

Kiitin Saria kiinnostuksesta, mutta totesin, 
että SPR:n toiminta näin keväällä on 
vähenemään päin, koska osastot ovat 
jäämässä kesätauolle. Seuraavana päivänä 
Sari soitti uudestaan: hän oli lukenut 
raportteja aikaisemmin SPR:ssä olleilta 
harjoittelijoilta ja niissä kerrottiin, että 
SPR:ssä saa koko ajan tehdä töitä, ei vain 
seurata sivusta. Palkitsin Sarin sinnikkyyden, 
ja harjoittelujakson jälkeen hänet palkattiin 
SPR:n vakituiseksi toimistoapulaiseksi.

Töitä Sinulla Sari on totisesti riittänyt. 
Kun vuonna 1990 piirissä oli seitsemän 
työntekijää ja toimintamuotoina; valmius, 
ystävätoiminta, keräykset ja ensiapuryhmät 
ja koulutus, on vuonna 2015 työntekijöiden 
määrä lähes 50, toiminta-alueena Keski-
Suomen lisäksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaa ja 
Pohjanmaan maakunta ja toimintamuotoina 
edellä mainittujen lisäksi  kirpputorit, 
hätämajoitus- ja vastaanottokeskukset ja 
lukuisat projektit, esim. omaishoitajien 
tukitoiminta, Terho-kerhot jne jne. 
Vapaaehtoisten, asiakkaiden, koulutettavien, 
yhteistyökumppaneiden ja yhteydenottojen 
määrä on neljännesvuosisadassa 
monikymmenkertaistunut.

KIITOS - SARI MUSTAMÄKI

Me vapaaehtoiset, joihin itsekin olen 
kuulunut kuusi vuotta eläkkeelle jäätyäni, 
annamme suuren arvon Sinulle Sari kaikesta 
avusta ja tuesta, jota vuosien varrella olet 
meille antanut. Kun vastaat aluetoimiston 
puhelimeen, voimme olla varmoja, että 
kysymyksiimme löytyy vastaus ja asiamme 
viedään eteenpäin.

Olet tehnyt päätöksen lähteä vuoden 
vaihteessa kouluttautumaan jalka- ja 
lähihoitajaksi siis tavoitteena edelleen 
ihmisläheinen  ja Sinua kiinnostava työ. 

Kaikkien Länsi-Suomen piirin satojen 
vapaaehtoisten puolesta toivotan Sinulle 
menestystä opinnoissasi ja kaikkea hyvää 
elämääsi.

Outi Oinonen

SPR Kuokkalan osasto, hallituksen jäsen
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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

Niittynen Jooel, 040 588 1988
järjestöpäällikkö

Oksanen Sirpa, 045 638 7477
toimistosihteeri

Paasonen Anne, 040 775 1622
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Rautiainen Tave, 0400 263 447
valmiuspäällikkö

Savolainen Taija, 040 579 2771
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä

Säilä Janne, 040 535 2118
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Tauriainen Kaisa, 040 538 9892
nuorisotoiminnan suunnittelija

Torvinen Ulla, 040 658 8399
taloussihteeri

Koko Suomi leikkii
Ritva Vallinkoski, leikkilähetti, Keski-Suomi
ritva.vallinkoski@punainenristi.fi  - 044 975 8696

Granlund Anna, leikkilähetti, Pohjanmaa
anna.granlund@mll.fi  - 044 591 9941

Omaishoitajien tukitoiminta
Sami Mustonen, 040 160 2245 

Asenteella Ammattiin -projekti
Natri Kaisa, 0400 380 657 
projektikoordinaattori

Tuunanen Maria, 040 178 5375 
työnsuunnittelija

Kalho Seija, 0400 380 658 
vt. toimialapäällikkö

Ystävätoiminnan kehitysprojekti
Matalamäki Teija, aluetyöntekijä, 040 678 9534
Pälve Anne, aluetyöntekijä, 040 678 9201 
Salmela Erja, aluetyöntekijä, 040 7712 183

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

• Kalho Seija, vt. toimialapäällikkö 
0400 380 658

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

Leppäojantie 7, Kannus, 0400 882 019

• Kinnunen Krista, toimialapäällikkö 
 040 552 1756 

 

Klemetinkatu 17, 65100 Vaasa, 06 317 2700
• Kinnunen Krista, 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

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

LÄNSI-SUOMEN PIIRI


