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Taskupakkaus

Matkailijan ensiapu-
pakkaus

Joka kodin ensiapulaukku ENSIAPULAUKKUJEN
ULKONÄKÖ ON
MUUTTUNUT.

Ensiapulaukku
yleiskäyttöön 
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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-Suomen piirin henkilökunta   Taitto: Sakari Karvo

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

Punaisen Ristin viikko on pian täällä
– kutsu nuoret aikuiset mukaan ensiaputoimintaan!

Ville on lenkillä. Armeija kutsuu ja kuntoa on 
nostettava, vaikka vettä sataakin. Yhtäkkiä 
hän näkee, kun kovaa ajava auto lähtee vesi-
liirtoon ja törmää valaisintolppaan. Ville kaivaa 
kännykän taskustaan, soittaa hätänumeroon 
112 ja kertoo, mitä on tapahtunut ja missä 
hän on. 

”Kuinka monta henkeä on autossa?” kysyy 
hätäkeskuspäivystäjä. ”Vain kuljettaja”, tote-
aa Ville kurkistaessaan autoon. ”Hengittääkö 
hän?” kysyy päivystäjä. Ville ojentaa autetta-
van pään pystyyn niskatyynyä vasten leuan 
kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta 
painamalla. Sitten hän tunnustelee toisella kä-
dellä hengitystä. Kuljettaja hengittää! 

”Tue päätä, pidä hengitystie auki”, ohjeistaa 
hätäkeskuspäivystäjä. Ambulanssi on matkal-
la. Ville pelasti juuri ihmishengen.

Suomessa sattuu noin miljoona tapaturmaa 
vuosittain, joista valtaosa vapaa-ajalla. Kola-
reissa lähes puolet kuolee siihen, ettei kukaan 
aukaise uhrin hengitysteitä ja tajuton uhri tu-
kehtuu. Sillä on väliä, soittaako joku tarvitta-
essa hätäkeskukseen ja antaa ensiapua. Hätä-
puhelu käynnistää auttamisen ketjun, ensiapu 
voi pelastaa ihmishengen.

Onko osastossasi aktiivinen ensiapuryhmä, 
johon kuuluu innokkaita hälytysryhmäläisiä 
ja ensiapupäivystäjiä? Kuinka monta uutta 
nuorta aikuista sinä haluaisit osastosi ensi-
apuryhmään? Tehdään unelmista totta! Pu-
naisen Ristin viikolla voi tarjota etenkin nuo-
rille aikuisille pieniä elämyksiä siitä, mitä he 
voivat oppia ensiapuryhmässä. Miten esimer-
kiksi avata hengitystie ja mitä ensiapulaukku 
sisältää? Kampanjaviikon päättyessä tapah-
tumaan osallistujat kannattaa kutsua esimer-

kiksi Tervetuloa ensiapuryhmään -tilaisuuteen 
toukokuussa. Osallistujien yhteystiedot voi ke-
rätä kätevästi uudella ICE- ja arvonta/yhtey-
denottokortilla. Keväinen tapahtuma tarjoaa 
tilaisuuden kertoa osaston toiminnasta syksyl-
lä ja samalla se jättää järjestöstä muistijäljen, 
joka kantaa kesän yli.

Punaisen Ristin viikon tavoitteena on, että 
saamme mahdollisimman monta nuorta aikuis-
ta jokaiseen ensiapuryhmään mukaan. Osas-
toissa kannattaa jo hyvissä ajoin miettiä, missä 
ja miten nuoret aikuiset tavoittaa parhaiten.  

Tarjotkaa heille hauskoja elämyksiä ja kutsu-
kaa järjestömme toimintaan mukaan. Tämä ei 
ole mahdoton tehtävä, mutta voi toteutues-
saan muuttaa monen nuoren ja avuntarvitsijan 
elämän. 

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon suunnittelija
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Jäsenhankinta jatkuu Länsi-Suomen piirissä
iloisissa merkeissä

PÄÄKIRJOITUS  30.3.2015

Edellisessä piiritiedotteessa julistin jäsenhankintavuoden alkaneeksi, nyt haluan toivottaa nekin 
osastot mukaan, jotka eivät ole vielä hoksaneet jäsenhankinnasta syntyvää riemua ja iloa.
Jäsenhankinta on lähtenyt loistavalla tavalla alkuun. Koko maassa uusia jäseniä on saatu 2235 ja 
meidän piirissä 528 jäsentä.

Tämä on kerrassaan upea aloitus, joten jatketaan samaan malliin. Mainittakoon, että tähän men-
nessä piirin kirppikset ovat erityisen ansioituneita jäsenhankinnassa, sillä kirppisten osuus on 
306 uutta jäsentä. Toivon, että kaikki osastot ottavat tässä mallia. Toimintamalli on yksinkertai-
nen, tarjoa jokaiselle vastaantulijalle jäsenyyttä. Erityisesti kiinnitämme huomiota etenkin nuor-
ten saamiseksi mukaan toimintaamme ja jäseneksi. Anna mahdollisuus ystävälle, tuttavalle tai 
naapurille tulla mukaan hienon harrastuksen pariin.

Jäsenmaksut tuovat rahaa osastoille. Vanhojen jäsenten maksut jakautuvat osaston, piirin ja 
keskustoimiston kesken. Uutta tänä vuonna on, että osastot saavat 50 prosenttia jäsenmak-
suista, kun taas keskustoimiston samaa osuutta lasketaan. Lisäksi kaikkien alle 18-vuotiaiden 
jäsenmaksut tilitetään kokonaan osastolle. Uusien jäsenten liittymisvuoden maksu tilitetään 
kokonaan osastolle. Hyvällä jäsenhankinnalla osastot voivat saada myös taloutensa helposti 
kuntoon.

Tulemme antamaan piirin vuosikokouksen yhteydessä 18.4. raportin jäsenhankinnan tuloksesta 
kyseisenä päivänä. Toivon, että mahdollisimman moni osasto lähettää edustajansa piirin vuosi-
kokoukseen. Kokous järjestetään Seinäjoella, Framin auditoriossa. Kokouksessa suoritetaan mie-
lenkiintoisia henkilövalintoja, tarkastellaan mennyttä vuotta ja otetaan yhteinen askel kuluvaan 
toimintavuoteen. Järjestömme pääsihteeri Kristiina Kumpula on lupautunut tulemaan vieraaksi 
kokoukseen. Olisi tosi hienoa, kun voisimme pääsihteerin läsnä ollessa mm. todeta, että lähes 
kaikki piirimme osastot ovat aloittaneet jäsenhankinnan.

Osastojen toiminta laajasti esillä Punaisen Ristin viikolla 4.-10.5. Nyt suunnittelu pikaisesti käyn-
tiin, valtakunnallisesti esillä on ensiaputaidot ja ensiapuryhmätoiminta. Lisäksi tuodaan esille 
järjestömme periaatteita, jotka täyttävät 50 vuotta. Tarjotaan kansalaisille mahdollisuus tullaan 
mukaan kokemaan ja näkemään vapaaehtoistoiminnan ilot toimintamme kautta. Tämä mahdolli-
suus kannattaa hyödyntää, valitkaa esittelypaikaksi paikkakunnan kauppaliike tai muu vastaava, 
missä kansaa liikkuu. Olkaamme siellä missä on ihmiset.

Nähdään viimeistään piirin vuosikokouksessa!

Ystävällisin terveisin

Pekka Annala 
Toiminnanjohtaja
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 PUNAISEN RISTIN VIIKKO 4.–10.5.2015

Nyt innolla suunnittelemaan 
iloista Punaisen Ristin viikon tapahtumaa
Ensiaputaitojen tärkeys ja arjen turvallisuus nousevat esille toukokuun alussa, 
kun järjestö on valtakunnallisesti esillä Punaisen Ristin viikolla mielenkiintoisine 
tapahtumineen pohjoisesta etelään. Tänä vuonna pyrimme saamaan etenkin nuoret 
aikuiset ensiaputoimintaamme mukaan. Lisäksi laitamme ihmiset pohtimaan omaa 
ja lähipiirinsä turvallisuutta.   

Perinteiseen Osaa auttaa -tapahtumamal-
liin on tänä vuonna tehty pieniä muutoksia. 
Edeltävien vuosien tapaan jokainen osasto voi 
poimia itselleen sopivimman toteuttamistavan. 

1. Osaa auttaa -kilpailun tilalla on tarkistus-
 lista, jota voi jakaa osaston järjestämissä 
 tapahtumissa. Listasta voi tarkistaa, miten 
 turvallinen arkesi on ja omistatko esim. 
 ensiaputarvikkeita.

2. Ensiapulaukun ulkonäkö muuttuu uuden 
 toimittajan vuoksi, mutta sisältö pysyy 
 samana. Laukku sopii esiteltäväksi missä 
 tahansa, kuten kouluissa, oppilaitoksissa, 
 työpaikoilla sekä yhteistyökumppanimme 
 LähiTapiolan ja S-ryhmän tiloissa (Pris-
 moissa, S-marketeissa, ABC-asemilla).
 Laukun esittelyyn tarvitaan ainakin yksi 
 henkilö, joka tuntee laukun sisällön ja osaa 
 kertoa, kuinka tarvikkeita käytetään.

3. Osaa auttaa -taitorataa on täydennetty 
 uusilla rasteilla. Edellisvuosien kuvallisten 
 rastitaulujen lisäksi käytössä on hengitys-
 teiden avaamista käsittelevä rasti, geo-
 kätköt ja Turvallisesti kotona -esite. Rataa 
 voi varioida tapahtumapaikan ja kohderyh-
 män sekä järjestäjien määrän mukaan.

Panostamme siihen, että tapahtumiin osallis-
tuvat säilyttävät kiinnostuksensa Punaiseen 
Ristiin ja voisivat tulevaisuudessa olla mukana 
järjestömme toiminnassa tavalla tai toisella. 
Kannustammekin osastoja ottamaan käyttöön 
uuden ICE- ja arvonta/yhteydenottokortin, 
jonka avulla yhteystietojen kerääminen ta-
pahtuu helposti. On myös toivottavaa, että 
osasto voisi järjestää jo toukokuussa tilaisuu-
den, jonne Punaisen Ristin viikon tapahtumiin 
osallistuneet kutsutaan mukaan. Se voi olla 
Tervetuloa ensiapuryhmään -tilaisuus tai muu 
mukava ja matalan kynnyksen tapahtuma, ku-
ten kevättalkoot tai nuotioilta, missä voi ker-
toa osaston toiminnasta. 

Periaatteet täyttävät 50 vuotta
Keski-ikään ehtineitä Punaisen Ristin periaat-
teita on hyvä tilaisuus juhlia kampanjaviikolla. 
Korostaa kannattaa etenkin vapaaehtoisuutta, 
inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta. Ensiaputai-
dothan kuuluvat kaikille, jokaisella on oikeus 
saada apua ja tulla autetuksi. Juhlavuottaan 
viettävistä periaatteista voi kertoa kampanja-
tapahtumissa tai vaikkapa Hyväpäivä-keräyk-
sen yhteydessä, jos osastossanne on intoa li-
paskeräyksen järjestämiseen.  

• Tilaa materiaalit 20.4.2015 mennessä ensi-
 sijaisesti verkkokaupasta: 
 www.punaisenristinkauppa.fi

 Jos verkosta tilaaminen ei ole mahdollista, 
 tee tilaukset kampanjakirjeen mukana 
 tulleella tilauslomakkeella.

• Lue lisää kampanjasta ja Osaa auttaa
 -tapahtumamallista RedNetistä: 
 rednet.punainenristi.fi/viikko

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

Tiedottaja 
Mari Mäkinen, 020 701 2223,
mari.makinen@punainenristi.fi 
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 4.–10.5.2015

Ota käyttöön uusi ICE- ja arvonta/yhteydenottokortti

Osastojen rekrytoinnin tueksi on valmistunut uusi ICE- ja arvonta/yhteydenottokortti. 
Sen avulla on helppo lähestyä tapahtumavieraita ja avata keskustelu osaston toiminnasta 
sekä vapaaehtoisten mahdollisuudesta tulla mukaan. Kortti sopii mainiosti käytettäväksi 
Punaisen Ristin viikolla ja kaikissa muissakin osaston järjestämissä tapahtumissa.

Kerää yhteystiedot 
korttien avulla

Kortti on kaksiosai-
nen. Arvonta- ja yh-
teydenotto-osa jää 
Punaiselle Ristille ja 
ICE-korttiosa tapah-
tumavieraalle. 
Tapahtuman jälkeen 
arvonta- ja yhtey-
denottokortit lähete-
tään keskustoimistol-
le palautuskuoressa, 
jonka postimaksu on 
valmiiksi maksettu. 
Lähettämistä ennen 
osastojen kannattaa kuitenkin tallentaa hen-
kilöiden yhteystiedot arvonta- ja yhteyden- 
ottokorteista itselleen. 

Keskustoimisto hoitaa valtakunnalliset arvon- 
nat, jotka suoritetaan 15.4., 15.8. ja 15.12. 
2015. Palkintoina on muun muassa hotellilahja-
kortteja, jäätelöä ja iPad Minejä. Palautetut kor-
tit osallistuvat aina jäljellä oleviin arvontoihin. 

Paikallisten arvontojen 
järjestäminen mahdollista

Osasto voi halutessaan järjestää paikallisen 
arvonnan ja käyttää siihen arvonta- ja yhtey-
denottokortteja. Silloin osasto arpoo ensin 
paikalliset palkinnot ja ottaa ylös voittajien yh-
teystiedot. Sen jälkeen arvonta- ja yhteyden-
ottokortit lähetetään keskustoimistolle. ICE- ja 
arvonta/yhteydenottokortteja voi tilata verk-
kokaupasta. Tilauksen yhteydessä toimitetaan 
ohjeet, palautuskuori ja palkintomainos, jonka 
kääntöpuolelta löytyy arvonnan säännöt.

Keskustoimisto ottaa yhteyttä
tapahtuman osallistujiin 

Keskustoimistolta voidaan soittaa osalle ta-
pahtumiin osallistuneille ja yhteystietonsa jät-
täneille. 

Henkilöitä kii-
tetään osallis-
tumisesta ta-
pahtumaan ja 
mahdollisesta 
Punaisen Ris-
tin toimintaan 
osallistumisesta 
tai sen tukemi-
sesta.

Henkilöille voi-
daan myös tar-
jota tapaus-
kohtaisesti 
vapaaehtoisuut-
ta, jäsenyyttä, 

sähköistä uutiskirjettä, kuukausilahjoittamis-
ta tms. Puheluissa hyödynnetään SPR:n rekis-
terin tietoja ja arvonta/yhteydenottokorttiin 
osaston tekemiä merkintöjä. Osasto voi merki-
tä korttiin esimerkiksi, että henkilö jäi harkit-
semaan jäseneksi liittymistä. Tällöin soittaja 
voi ottaa asian puheeksi. Osastojen toivo-
taan merkitsevän kortteihin tapahtuman nimi 
ja paikkakunta (esimerkiksi ”PRV Pori”), jolloin 
soittaja tietää, että henkilö on ollut Porissa 
järjestettävässä Punaisen Ristin viikon tapah-
tumassa.

Myös jäsenet osallistuvat arvontoihin

Valtakunnallisiin arvontoihin osallistuvat kaik-
ki Punaisen Ristin jäsenet. Mitä aikaisemmin 
jäsenmaksun maksaa, sitä useampaan arvon-
taan osallistuu. Ainaisjäsenet ovat myös auto-
maattisesti mukana arvonnoissa. Uusia jäseniä 
hankkimalla saa aina yhden arpalipukkeen uut-
ta jäsentä kohden. Jäsenhankkijan tiedot tulee 
ilmoittaa uuden jäsenen tietojen yhteydessä.

Lue lisää Rednetistä: 
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta

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

ICE- ja arvonta/yhteydenottokortti
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ARPAJAISTEN JA ARVAUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 

Pienarpajaisissa voittojen yhteenlasketun ar-
von on oltava vähintään 35 prosenttia arpojen 
yhteenlasketusta myyntihinnasta. Pienimmän 
voiton on oltava vähintään yhtä suuri kuin ar-
van hinta. Arpajaistilitys on tehtävä viipymät-
tä tilaisuuden päättymisen jälkeen. Tilitystä ei 
kuitenkaan tarvitse tehdä, jos arvat on myy-
ty vain arpajaiset toimeenpanevaan yhteisön 
kesken.

Milloin tarvitaan arpajaislupa?

Osaston täytyy hakea arpajaislupa ja tehdä ti-
litys, kun arpojen yhteenlaskettu hinta ylittää 
500 euroa, arpoja myydään avoimessa yleisö-
tilaisuudessa, eikä voittoja jaeta samassa tilai-
suudessa.  

Tavara-arpajaisluvan antaa paikallinen poliisi-
laitos, kun tavara-arpajaiset järjestetään esi-
merkiksi yhden kunnan alueella. Lupaa hae-
taan kirjallisesti ja se voidaan antaa enintään 
kuudeksi kuukaudeksi. Tavara-arpajaislupa 
maksaa 59 euroa. 

Voitoista tulee tehdä voittoluettelo ja 
arvonnasta pitää laatia arvontapöytä-
kirja. Osaston on toimitettava arpajais-
tilitys viiden kuukauden kuluessa pai-
kalliselle poliisilaitokselle. 

Mitä sääntöjä pitää huomioida 
arvauskilpailussa?

Arvauskilpailun järjestämiseen ei tar-
vita lupaa, vaan riittää, että paikalli-
selle poliisille on tehty ilmoitus viisi 
päivää ennen kilpailun järjestämistä. 
Ilmoitus maksaa 26 euroa. Muutoin pä-
tevät samat säännökset kuin arpajai-
sissa.

Arvauskilpailu on hauska tapa herättää 
yleisön kiinnostus. Voi vaikkapa pyytää arvaa-
maan, kuinka monta kahvipapua on purkissa 
tai paljonko pöydällä oleva kurpitsa painaa. 
Sääntöjen mukaan arvauskilpailun kohteen on 
oltava ennalta täsmällisesti määriteltävissä 
oleva ilmiö tai asia.

Arvauksen kohteena ei saa käyttää arvottua 
tulosta, eikä esimerkiksi urheilukilpailun tulos-
ta. Oikea tulos ei saa olla kenenkään tiedossa 
ennakolta.

Lisätietoja: 
Varainhankinnan koordinaattori
Regina Laurén, 020 701 2199,
regina.lauren@punainenristi.fi  

• Arpajaislupahakemus- ja tilitys-
 lomakkeet sekä tarkat ohjeet: 
 www.poliisi.fi/luvat

• Arpajaisten järjestämistä säätelee 
 arpajaislaki (1047/2001) ja Valtio-
 neuvoston asetus arpajaisista 
 (1345/2001): www.finlex.fi

Haluaako osasto järjestää tavara-arpajaiset?

Arpajaislain mukaan osasto voi järjestää tavara-arpajaiset ilman tavara-arpajaislupaa,
kun arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2 000 euroa ja arpojen myynti
sekä voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa. Tällöin puhutaan pienarpajaisista. 

Li
is

a 
Å

ke
r

Helsingin Laajasalon osasto esitteli toimintaansa Laaja-
salopäivänä. Laura Tarvonen (vas.) Anna-Liisa Salo, Marja 
Perttu-Tapaninen ja Liisa Ruohonen.
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MAAILMA KYLÄSSÄ -FESTIVAALIT

Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoi-
minnan osastolla kerrotaan Riskien keskellä 
-tablettisovelluksen avulla katastrofien vai-
kutuksista kehitykseen. Samalla voi tutustua 
Punaisen Ristin työstä kertoviin valokuviin ja 
minidokumentteihin. Osastolla voi myös har-
joitella ensiaputaitoja.

Festivaalivierailijat 
voivat liittyä auttajien joukkoon

Katastrofin iskiessä Punaisella Ristillä tulee olla 
valmius aloittaa hätäapukeräys. Festivaaleil-
la rekrytoimme joukkoomme innokkaita autta-
jia, jotka lupautuvat toimimaan lipaskerääjinä 
syyskuun Nälkäpäivä-kampanjassa. Nälkäpäivä 
on valmiusharjoitus koko järjestölle ja loistava 
tilaisuus kaikille uusille auttajille kokeilla muka-
vaa ja palkitsevaa lipaskeräämistä.

Veripalvelulla oma osasto

Veripalvelun osastolla pääsee pyörittämään 
onnenpyörää ja kysymään verenluovutuksesta 
sekä kantasolurekisteriin liittymisestä. Veren-
luovutus on helppo tapa auttaa lähimmäisiä. 

Kansainvälinen suurleiri tarjoaa nuorelle oi-
van tavan päästä mukaan Punaisen Ristin toi-
mintaan. Leirin järjestäjät haastavatkin kaik-
ki piirit saamaan bussillisen 13–25-vuotiaita 
osallistujia suurleirille. Piiri voi itse määritellä 
bussin koon ja näön. 

Leirillä nuori perehtyy järjestön arvoihin ja 
koko toimintakenttään ensiavusta ystävätoi-
mintaan ja monikulttuurisuudesta vapaaehtoi-

Punainen Risti näyttävästi esillä 
Maailma kylässä -festivaaleilla 23.–24.5.2015

Suomen suurin kehitysyhteistyö-
ja järjestötapahtuma

• Festivaalien tämän vuoden teemana on 
 kehitys- ja maantieteellisenä paino-
 tuksena Afrikka ja Lähi-itä. 

• Punaisen Ristin kansainvälisen avustus-
 toiminnan osasto löytyy Rautatien-
 torilta. 

• Veripalvelun teltta ja Helsingin ja Uuden-
 maan piirin Mahdollisuuksien tori -teltta 
 sijaitsevat Kaisaniemen puistossa. 

• Festivaali järjestetään Helsingin Kaisa-
 niemen puistossa ja Rautatientorilla 
 lauantaina 23.5. kello 11–20 ja 
 sunnuntaina 24.5. kello 11–18.

• Tapahtumaan on vapaa pääsy. 

 Lue lisää tapahtumasta: 
 www.maailmakylassa.fi

KANSAINVÄLINEN SUURLEIRI FIRE

”Haluamme jokaisesta piiristä linja-autollisen leiriläisiä!”

Joka arkipäivä tarvitaan lähes tuhat veren-
luovuttajaa, jotta verivalmisteita riittää potilai-
den jatkuvaan hoitoon. 

seen pelastuspalveluun. Koulutuksia ja seik-
kailuja sisältävän leirin jälkeen nuorella on 
hyvät edellytykset jatkaa Punaisen Ristin har-
rastusta omassa paikallisosastossaan.

Kansainvälinen suurleiri FiRE Evolla
2.–7.8.2015 (Finnish Red Cross Experience) 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.thefirecamp.com/

Maailma kylässä -festivaali valtaa Kaisaniemen puiston ja Rautatientorin toukokuun 
viimeisenä viikonloppuna Helsingissä. Punainen Risti on tänä vuonna festivaalin 
pääyhteistyökumppani ja näkyy festivaaleille monipuolisemmin kuin koskaan aiemmin. 
SPR:llä on kolme erillistä osastoa ja runsaasti lavaohjelmaa sierraleonelaisesta bändistä 
kansainvälisiin vieraisiin.

Kesän suurleiri 
lähestyy: 
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HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ!

Kesällä 2015 omaishoitajille järjestetään kaksi 
hyvinvointileiriä ja miehille omat hyvinvointi-
päivät kurssikeskus Nynäsissä. 

• Miesten hyvinvointipäivät järjestetään 
 21.–22.5.2015. Asiantuntijana toimii 
 psykologi Atte Varis. 

• Lastaan/nuortaan hoitaville omaishoitajille 
 suunnatun leirin ajankohta on 4.–6.6.2015. 

• Kaikille omaishoitajille tarkoitettu hyvin-
 vointileiri järjestetään 3.–5.9.2015.  

Omaishoitajille yhdessäoloa ja uusia esitteitä

Lisätiedot, leirien ohjelma ja hakulomakkeet 
löytyvät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/14926

Lisätietoja:
Omaishoidon koordinaattori 
Sisko Aalto, 020 701 2121, 
sisko.aalto@punainenristi.fi

Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija
Siina Lepola, 020 701 2133, 
siina.lepola@punainenristi.fi 
(esitteiden tilaukset)

Omaishoitajien tukitoiminnan esitteet ovat uudistuneet. Keskustoimistolta voi tilata 
uuden yleisesitteen ja Kanssakulkijat-postikorttiesitteen.

JUTTULUURI

Maaliskuussa avautunut Juttuluuri 
palvelee omaishoitajia

Koulutettujen vapaaehtoisten kanssa omais-
hoitajat voivat keskustella arjen suurista ja 
pienistä asioista, jotka painavat mieltä. Niitä 
voivat olla esimerkiksi yksinäisyys, huolten ai-
heuttama unettomuus, turvattomuus, väkival-
lan kokeminen tai läheisen menettäminen. 

Juttuluurin koulutetut vapaaehtoiset päivys-
tävät numerossa 0203 88 100 torstaisin kello 
13–15. 

Puhelun hinnat: 
• Lankapuhelimesta 0,08 € + 0,07 €/min
• Matkapuhelimesta 0,08 € + 0,2 €/min

Punaisen Ristin Juttuluuri on suunniteltu kotona läheistään hoitaville, 
jotka kaipaavat luottamuksellista juttuseuraa.
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NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

Kysymykseen ”Miten voisitte 
kehittää osastonne Nälkäpäi-
vää ensi vuonna?” suurin osa 
totesi eniten kehitettävää ole-
van vastuuhenkilöiden ja kerääji-
en rekrytoimisessa. Liika vastuu 
syö motivaatiota, mutta niin syö 
liian vähäinenkin. Onkin hyvä, jos 
osastoissa voi alkaa miettiä jo 
hyvissä ajoin keväällä tasapuolis-
ta työnjakoa Nälkäpäivänä. 

Osallistu keräysjohtaja- 
koulutuksiin ja liity FB-ryhmään 

Keräysjohtajakoulutuksiin osal-
listuminen on erittäin suositelta-
vaa. Niissä eri osastojen vapaa-
ehtoiset pääsevät vaihtamaan 
kokemuksia keskenään. Vahvis-
taaksemme osastojen välistä yhteydenpitoa 
olemme avanneet Facebookiin ryhmän nimel-
tä ”Punaisen Ristin keräystoiminnan vapaa-
ehtoiset”. Ryhmä toimii vapaaehtoisten kes-
kustelukanavana, jossa voi vaihtaa keräykseen 
liittyviä kokemuksia ja vinkkejä. Ryhmään liit-
tyminen on vapaaehtoista, eikä se toimi Pu-
naisen Ristin virallisena tiedotuskanavana. 
Ryhmä on suljettu, jotta keskustelua voidaan 
käydä avoimesti, mutta kuitenkin netikettiä 
noudattaen. Kaikki osastoille välttämätön tie-
dotus hoidetaan edelleen osastokirjeiden ja 
RedNetin avulla.

Ota yhteyttä kouluihin hyvissä ajoin

Kokemuksen mukaan kouluihin on hyvä olla 
yhteydessä hyvissä ajoin jo keväällä. Piirien il-
moittaman tiedon mukaan koko maassa 15 
prosenttia Nälkäpäivän lipaskeräyksen tuotos-
ta tulee kouluilta. Aktiivisimmin kouluyhteis-
työtä tekevillä alueilla koulukeräyksen tuotto 
on jopa 45 prosenttia koko piirin tuloksesta.  

Kokemuksia kouluyhteistyöstä:
• ”Otan joka vuosi yhteyttä ensin s-postilla 
 alueemme kouluihin ja pyydän vastausta 
 osallistumisesta. 

 Seuraavaksi soitan niille kouluille, jotka 
 eivät ole vastanneet s-postiini.” 

• ”Koulussa oli leikkimielinen kilpailu siitä, 
 mikä luokka kerää eniten rahaa. Voittanut 
 luokka sai mm. kahden tunnin SPR-opetuk-
 sen keräysvarojen käytöstä ja ensiavusta. 
 Palkitseminen on lisännyt koulun keräys-
 innostusta.”
 
• ”Meillä on perinne, että kuudesluokkalaiset 
 tulevat kerääjiksi pienissä ryhmissä yhtenä 
 päivänä. Yksi ryhmä toimii kerääjänä 
 tunnin.” 

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

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

Tasapuolisella työnjaolla kohti syksyn Nälkäpäivää

Nälkäpäivän palautekysely selvitti, missä vapaaehtoiset kokevat tarvitsevansa eniten 
apua. Eniten sitä kaivattiin vastuun jakamisessa osastolaisten kesken. Moni koki, 
että vastuu kasautuu liian harvalle. Toiseksi eniten apua kaivattiin kerääjärekrytointiin 
ja kolmantena mainittiin koulutus.

Liity Facebookissa ryhmään ”Punaisen Ristin keräystoi-
minnan vapaaehtoiset” ja jaa omia ideoitasi tai kysele 
muiden vapaaehtoisten kokemuksia. 
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KONTTI-KETJU KASVAA 

Punaisen Ristin Kontti-ketju on avannut 
maaliskuussa uuden kierrätystavaratalon 
Espoon Muuralaan. Ketjulla on nyt kymme-
nen tavarataloa ympäri Suomen. Pääkau-
punkiseudun ensimmäinen Kontti avattiin 
Vantaan Tikkurilaan syksyllä 2012. 

– Etsimme pitkään sopivia toimitiloja Espoosta. 
Loistavien kulkuyhteyksien varrelta Muuralasta 
löytyneet tilat ovat valoisat ja avarat, Espoon 
Kontti-päällikkö Pauliina Jalola iloitsee.  

Kontista vaatteita maailman kriisikohteisiin

Kontissa myydään lahjoituksena saatua puh-
dasta ja ehjää tavaraa. Kontin tuotto käyte-
tään Punaisen Ristin avustustyöhön Suomessa 
ja maailmalla. Espoon tavaratalossa paalataan 
myös kansainväliseen vaateapuun lähteviä 
vaatteita.  

– Viime vuonna Kontista lähetettiin ennätys-
määrä vaatteita maailman kriisikohteisiin. Eri-
tyisesti Konttien syksyllä järjestämä talvivaa-
tekeräys Ukrainaan sai ihmiset lahjoittamaan 
tarpeettomia vaatteitaan, Jalola kertoo. 

Espoon Kontti ottaa jo lahjoituksia vastaan

Espoon Kontti on jo aloittanut tavaralahjoitus-
ten vastaanoton. Kontti ottaa vastaan ainoas- 
taan hyväkuntoisia tavaroita ja vaatteita. 

Likaisista ja rikkinäisistä lahjoitustavaroista 
aiheutuu Kontille jätekustannuksia, jotka vä-
hentävät avustustyöhön ohjattavan tuoton 
määrää. 

Lahjoitukset voi jättää Espoon tavaratalon si-
sääntuloaulaan sijoitettuun keräyslaatikkoon 
sekä Munkkivuoren ostoskeskuksen, Kirkko-
nummen Prisman ja Helsingin Tehtaankadun 
Kontti-keräyslaatikoihin. Huonekaluja ja isoko-
koisia lahjoituksia varten Espoon Kontti tarjo-
aa maksuttoman noutopalvelun.

Espoon Kontin tuotosta puolet käytetään Suo-
men Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan 
piirin toimintaan, 25 prosenttia tilitetään ka-
tastrofirahastoon ja loput 25 prosenttia käyte-
tään Kontti-toiminnan kehittämiseen. 

 Punaisen Ristin Kontti 
 Nimismiehenpelto 6, 02770 Espoo
 Asiakaspalvelu: 040 845 6987

Lisätietoja:
Espoon Kontti-päällikkö
Pauliina Jalola, 040 580 3027,
pauliina.jalola@punainenristi.fi

Espooseen avattiin pääkaupunkiseudun
toinen Kontti-tavaratalo

K
ai

sa
 R

au
ti

ai
n
en

Kai Peltonen työskentelee Espoon Kontin nouto- ja kulje-
tuspalvelussa. 

Elmi Abdulgadir lajittelee lahjoituksia Espoon Kontissa.

K
aisa R

autiain
en
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TERHOKERHOJA 
YLI SADASSA KUNNASSA

Viime vuonna tavoitimme sata uutta vapaaeh-
toista, jotka eivät aiemmin ole olleet Punaisen 
Ristin tai Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
toiminnassa mukana. Vapaaehtoiset ovat ker-
toneet, että Terhokerhoista on löytynyt uusia 
ystäviä, mielekästä toimintaa ja mielenvirkeyt-
tä. Puuhaaminen yhdessä porukalla on paras-
ta yksinäisyyden ehkäisemistä.

Heräsikö kiinnostus? Terhokerhon vapaaehtoi-
sena et tarvitse erityisosaamista. Riittää, että 
olet mukana omalla persoonallasi ja elämän-
kokemuksellasi!  

Katso esimerkkejä monipuolisesta ohjelmasta: 
www.kokosuomileikkii.fi/
terhokerho/missa-terhokerho/

Jos kunnassasi ei ole vielä Terhokerhoa, 
ota yhteys alueesi leikkilähettiin: 

Punainen Risti saa säännöl-
lisesti yhteydenottoja ihmi-
siltä, jotka haluavat muistaa 
järjestöä testamentissaan tai 
kysyvät, miten testamentti-
lahjoituksen voi tehdä. 

Keskustoimiston varainhan-
kintayksikkö neuvoo testa-
mentin tekijöitä käytännön 
asioissa riippumatta siitä, 
halutaanko testamentti koh-

dentaa Punaisen Ristin valtakunnalliseen 
toimintaan tai jonkun tietyn piirin tai osaston 
hyväksi. Kysymyksiä varten on tehty Hyvä pää-
tös -testamenttiopas, jonka voi ladata netistä. 
Osastot voivat myös tilata testamenttiopasta 
verkkokaupan järjestönäkymän kautta. 

Lataa testamenttiopas:
www.punainenristi.fi/lahjoitukset/
testamenttilahjoitus

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

TESTAMENTTIOPAS,
OSANOTTO- JA ONNITTELUADRESSIT 

Ota käyttöön 
Hyvä päätös -testamenttiopas

(Punainen Risti kertoo testamenttilahjoituksista
myös lehti-ilmoitusten avulla.) 

Punaisen Ristin osanotto- ja onnitteluadressi-
en tekstauspalvelu sisältää adressin, teksta-
uksen ja adressin toimituksen. Koko paketti 
maksaa 25 euroa. Adressien kansivaihtoeh-
dot ja värssyehdotukset löytyvät osoitteesta 
www.punaisenristinkauppa.fi ja sieltä Adres-
sien tekstauspalvelu.

Kun tilaat verkkokaupan kautta, kirjoita lisä-
tietoihin haluamasi värssy tai osanottoteksti. 
Sähköpostilla tilaukset voi laittaa osoitteeseen 
myynti@punainenristi.fi. Kirjoita tilaukseen 
värssy- ja osanottotekstin lisäksi toimitus- ja 
laskutustiedot.
 
Puhelimitse tilauksen voi tehdä arkisin
kello 8.30–16 numerossa 020 701 2211.

Lisätietoja: 
myynti@punainenristi.fi

Terhokerhojen kevät on täynnä iloista yhdessäoloa

Terhokerho-vapaaehtoiset virkistyivät ja vaihtoivat ideoita 
Vesilahdessa 10.12.2014. Kuvassa vasemmalta Ritva 
Latvala-Korpela, Liisa Flinck-Vasama, Sirpa Lakervi, Seija 
Lehto, Ritva Priha, Aila Ollonen ja Katriina Reponen.

Tilaa osanotto- ja onnittelu-
adressit Punaisen Ristin kaupasta

N
o
o
ra Pajari

Koko Suomi leikkii -hankkeen kevät on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Terhokerhoja löytyy jo 
yli sadasta kunnasta. Kerhot sisältöineen suunnitellaan yhdessä ja kaikki osallistujat 
pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä kerhoissa tehdään. 

www.kokosuomileikkii.fi/
terhokerho/leikkilahetit/
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Piirin hallituksen kokous 
21.2.

• Piirin hallitus hyväksyi vuoden 2014 
Nälkäpäivän tulokseksi 201 395 euroa.

• Piirin hallitus totesi piirin pankkitilien 
käyttöoikeudet.

• Piirin valmiussuunnitelman päivitys 
hyväksyttiin

• Toiminnanjohtaja kertoi kirppistoimin-
nan ajankohtaiset kuulumiset: 
- Vaasan kirppikselle on löydetty uudet 
myymälätilat, Klemetinkatu 7 
- Hyllykallion kirppiksen uutena toimi-
alapäällikkönä aloitti Mari Rajamäki. 
- Kannuksen kaupunki on yhteydessä 
Kokkolan kirppikselle, kirppistoiminnan 
käynnistämisestä Kannuksessa. 
- Kirppisorganisaatiossa tehtiin muutok-
sia esimiestyön osalta. Kaikki toimiala-
päälliköt ovat toiminnanjohtajan alai-
suudessa.

• Piirin hallitus päätti lakkauttaa ensiapu- 
ja valmiusvaliokunnan toistaiseksi. Tällä 
hetkellä ensiapu- ja valmiusasioissa pii-
rin toimihenkilöiden tukena on vahva ja 
monipuolinen kouluttaja- ja asiantunti-
jaryhmä. Tilannetta arvioidaan tarvitta-
essa uudelleen vuoden vaihteessa saa-
tujen kokemusten perusteella.

Uudistetut

Kotimaan avun sään-
nöt -koulutus

Kotimaan avun ohjeet ja lomakkeet on uu-
sittu. Uudet ohjeet ja lomakkeet otetaan 
heti käyttöön, joten on erityisen tärkeätä, 
että jokainen osasto lähettää edustajansa 
koulutukseen.

Koulutukset pidetään: 
• ma 20.4. klo 17.30 

Jyväskylän aluetoimisto (Ailakinkatu 5)
• ti 21.4. klo 17.30 

Kokkolassa Hotelli Kaarle
• ke 22.4. klo 17.30 

Seinäjoen aluetoimisto (Laturitie 2)

Illan aikana käydään läpi uudistetut koti-
maan avun säännöt ja lomakkeet. Lisäksi 
pohdimme auttajana toimimista tulipaloti-
lanteissa.

Koulutukseen ovat tervetulleet erityisesti 
osaston puheenjohtaja, kotimaan avun ja 
valmiuden yhteyshenkilö ja ensiapuryhmän 
johtaja.

Ilmoittautumiset ma 13.4. mennessä:
lansisuomi.jyvaskyla@punainenristi.fi
puhelin 020 701 2840

Punaisen Ristin viikko 4.-10.5.

Punaisen Ristin viikko on erinomaista aikaa rekrytoida osastoihin uusia jäseniä.
Tämän helpottamiseksi on myös keskustoimistosta tuotettu uutta jäsenhankintamateriaalia. 
Muistakaa siis tarjota avointen ovien, kahvitustilaisuuksien tai muiden järjestämienne tapahtu-
mien yhteydessä kaikille mahdollisuutta liittyä osaksi tätä hienoa järjestöä.

Samalla piiri haastaa kaikki osastot keksimään uusia keinoja jäsenten rekrytoimiseksi.

Näitä hyviä ideoita voi lähettää järjestöpäällikkö Jooel Niittyselle
- jooel.niittynen@punainenristi.fi, 040 588 1988
- jotta niitä voidaan jakaa myös muille osastoille.

Piirin vuosikokous 18.4. 
Vuosikokous järjestetään tänä vuonna Seinäjoen Framilla.

Vuosikokouskutsu lähetetään osastoille myös postitse.
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HENKISEN TUEN KURSSIT

Henkisen tuen kurssit

Henkisen tuen herätekurssin
tavoitteena:

• on antaa perustietoa tekijöistä, jotka 
aiheuttavat stressiä onnettomuus- ja  
erityistilanteissa.

• lisätä osallistujien tietoisuutta omista ja 
paikallisista voimavaroista.

• antaa perustietoa henkisestä ensiavusta.

Laajuus: 3 tuntia (yksi ilta)

• osasto voi tilata tämän kurssin omille  
toimijoilleen, kuten osaston hallitus,  
ystäväryhmä, terveyspistevapaaehtoi-
set. Kysy lisää Riitalta.

• kurssi on maksuton osastolle

Henkisen tuen peruskurssin
tavoitteena:

• antaa perustietoa ymmärtää niitä 
tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita 
äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat.

• antaa valmiuksia kohdata ja auttaa 
muita ihmisiä, jotka ovat joutuneet 
äkilliseen kriisitilanteeseen.

• antaa valmiuksia myös huolehtia omas-
ta jaksamisesta. 

Laajuus: 12 tuntia (lauantai-sunnuntai)

Lisätietoa koulutuksista:
- riitta.kangaskesti@punainenristi.fi
- 0400 688 694

Konfliktin keskellä -liveroolipeli tu-
tustuttaa nuoria sodan sääntöihin 
ainutlaatuisella tavalla. Vaasassa 
järjestettävään roolipeliin etsitään 
nyt pelaajia ja pelinvetäjiä. 

Suosittu ja jo monella paikkakunnalla pidet-
ty Konfliktin keskellä -liveroolipeli järjestetään 
elokuussa Vaasassa. Kyseessä on Suomen 
Punaisen Ristin kehittämä tapahtuma, jonka 
tarkoituksena on opettaa nuorille sodan oi-
keussääntöjä ja lisätä ymmärrystä humanitaa-
risesta oikeudesta sekä pakolaisten asemas-
ta konfliktin aikana. Idea roolipeliin tuli alun 
perin Tanskasta ja Norjasta, missä peliä on 
toteutettu menestyksekkäästi useiden vuosi-
en ajan. Suomessa ensimmäisen roolipelin jär-
jestivät Punaisen Ristin Hämeen piiri ja Mes-
sukylän osasto vuonna 2011 ja tämän jälkeen 
se on pidetty myös useiden muiden piirien ja 
osastojen toimesta.  

Vaasan roolipeli järjestetään 22.-23.8.2015. 
Järjestäjinä ovat Punaisen Ristin Vaasan suo-
malainen osasto ja Länsi-Suomen piiri yhteis-
työssä Vaasan kaupungin nuorisopalvelujen 
ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPKY) 
kanssa. Peliin voivat ilmoittautua kaikki 15-30 
-vuotiaat asuinpaikkakunnasta riippumatta. 
Ruuat ja majoituksen sisältävä osallistumis-
maksu on 30 euroa. Osallistujat ovat pelissä 
pakolaisen roolissa ja kohtaavat pakomatkal-
laan tilanteita, jotka ovat arkipäivää miljoonil-
le ihmisille ympäri maailmaa. Peli tutustuttaa 
osallistujat sodan sääntöihin, uhrin oikeuteen 
saada apua sekä Punaisen Ristin tehtäviin pa-
kolaisten auttamiseksi. 

Täysikäiset voivat osallistua myös pelinvetäji-
nä, jotka ovat mukana pelissä tietyssä roo-
lissa tai taustajoukoissa, esimerkiksi muoni-
tusta avustamassa. Mahdollisia rooleja ovat 
muun muassa ihmissalakuljettaja, pakolaislei-
rin työntekijä tai sotilas. Rooleista ei tarvitse 
tietää etukäteen, sillä kaikki pelinvetäjät kou-
lutetaan rooleihinsa 23.5-24.5. Vaasassa. Pe-
linvetäjiltä ei peritä osallistumismaksua.

Ilmoittautuminen on jo alkanut. Sekä pe-
laajat että pelinvetäjät voivat ilmoittautua 

mukaan Vaasan suomalaisen osaston netti-
sivuilla osoitteessa rednet.punainenristi.fi/
vaasa tai sähköpostitse humoik@netikka.fi.
Pelinvetäjien ilmoittautuminen päättyy 1.5. ja 
pelaajien 1.7. Lisätietoja saa Joni Rantalalta: 
040 325 9631 joni.mi.rantala@gmail.com.
 
Punaisen Ristin Vaasan suomalainen osasto ja 
Länsi-Suomen piiri toivottavat kaikki tervetul-
leiksi ainutlaatuiselle, elämykselliselle ja opet-
tavaiselle matkalle!

Humanitaarisen oikeuden roolipeli rantautuu
Vaasaan
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RASISMIN VASTAINEN VIIKKO

Rasisminvastaista viikkoa juhlitaan viikolla 
kaksitoista. Vaasassa useiden tahojen yhteis-
työnä viikolla 12 järjestettiin 8 eri tapahtu-
maa. Suurin yksittäinen tapahtuma oli 18.3. 
järjestetty Vaasa Against Racism –tempaus, 
johon otti osaa n. 40 Punaisen Ristin vapaaeh-
toista eri rooleissa ja lisäksi lähes 200 vapaa-
ehtoista nuorta osallistui Vaasan 
mittakaavassa historiallisen suu-
reen flashmob-tanssiesitykseen.

Päivällä toimintaa oli Rewellissä, 
jossa nähtiin mm. esteetön tans-
siesitys, sai osallistua rumputyö-
pajaan ja kuulla VAKK:n järjestä-
mässä kotouttamiskoulutuksesta. 
Punainen Risti koordinoi tapahtu-
man, mutta toi mukaan myös Pa-
kolaisteltan, ilmapalloja ja kak-
kuarpajaiset. Kakkuarpajaisissa 
jokaisella arvalla voitti, mutta kak-
kua sai sen mukaan oliko omassa 
arvassa kehitysmaa vai teollistu-
nut valtio. Palloja annettiin lapsille 
mukaan, mutta niihin myös kerät-
tiin hyviä toiveita. Tapahtuma oli 
yhdistelmä hassuttelua ja vakavaa 
tietoa.

Rewellissä päivä pistettiin pulkkaa 
Boombox Crew energisellä tanssi-
esityksellä, jonka show jatkui to-
rilla.

Torilla show:n käynnisti flashmob, johon Tans-
sikoulu Kipinän Ida Jousmäki oli laatinut kore-
ografian. Liikkeitä oli kouluissa harjoiteltu pa-
rin viikon ajan ennen esitystä. Lisäksi liikkeet 
oli kuvattu nettiin, josta niitä saattoi myös ko-
tisohvalta harjoitella.

Flasmobin lämmitettyä yleisön lavalla esiin-
tyi Siru Airistola, Heartbeat Band, Wolflike ja 

monta muuta upe-
aa artistia. VPS ja 
VIFK jongloorasi-
vat palloilla. Päivän 
päätteeksi illan ai-
kana esiintyneet 
artistit lauloivat 
yhteislaulun, johon 
yleisökin sai liit-
tyä..

Jussi Koiranen, 
Vaasan osasto

Vaasa tempaisi rasisminvastaisella viikolla
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Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin Ennakkoluulo-
ton edelläkävijä -tunnustus myönnettiin Jyväskylän 
aikuisopiston kouluttaja Ulla Koukkari-Anttoselle 

(toinen vas.).

Tilaisuudessa myös aikuisopiston 
koulutuspäällkikkö Eeva Mäkinen 
(vas.),

Punaisen Ristin Länsi-Suomen pii-
rin nuorisotoiminnan suunnittelija 
Kaisa Tauriainen, järjestöpäällikkö 
Jooel Niittynen ja keräys- ja valmi-
uskoordinaattori Riitta Kangaskesti

ENNAKKOLUULOTON EDELLÄKÄVIJÄ

Punaisen Ristin rasismin vastaisella viikol-
la 16.– 22.3 on eri puolella Suomea jaettu 
Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia 
yrityksille, yhteisöille ja ihmisille, jotka ovat 
toiminnallaan edistäneet yhdenvertaisuutta 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Länsi-Suomen 
piirin tunnus on myönnetty Jyväskylän Aikuis-
opiston kouluttaja Ulla Koukkari-Anttoselle. 
Koukkari-Anttonen on kouluttanut maahan-
muuttajaopiskelijoita Aikuisopistolla vuodesta 
2009 lähtien.

- Ulla Koukkari-Anttonen on edistänyt yhden-
vertaisuutta omalla toiminnallaan jo vuosien 
ajan. Hän on esimerkillisesti etsinyt opiskeli-
joilleen tekemisen paikkoja myös järjestöistä, 
Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin järjestö-
päällikkö Jooel Niittynen perustelee valintaa.

Kotoutumiskoulutuksen opiskelijat ovat pitä-
neet Nälkäpäivänä sekä Punaisen Ristin viikol-
la kahvilaa ja kirpputoria, joiden tuotto on lah-
joitettu Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

– Monilla opiskelijoilla on myös omakohtai-
sia kokemuksia Punaisen Ristin avusta, joten 
he osallistuvat toimintaan mielellään. Samal-
la he pääsevät harjoittelemaan suomen kielen 
puhumista. Opiskelijat pääsevät harjoittele-
maan myös matematiikkaa käytännössä, kun 
laskemme  tempaustemme tuottoa, Koukkari-
Anttonen kertoo.

Jyväskylän Aikuisopistolla opiskelee vuosittain 
noin 200 maahanmuuttajaopiskelijaa, jotka 
edustavat yli 80 eri kansallisuutta. Koukkari-
Anttosen johdolla on järjestetty monia kan-
sainvälisiä tempauksia ja tapahtumia. Vuonna 
2014 Ullan opiskelijaryhmä oli mukana myös 
valtakunnallisella Suomen Punaisen Ristin Näl-
käpäivä –videolla.

– Aikuisopiston koulutuspäällikkö Eeva Mä-
kinen on kannustanut kehittämään kotoutu-
miskoulutusta ja olen saanut mahdollisuuden 
toteuttaa erilaisia tapahtumia, Koukkari-Ant-
tonen kiittää.

Punaisen Ristin viikkoa vietetään tänä vuonna 
4.5 – 10.5. Jyväskylän aikuisopiston kotoutu-
miskoulutuksen opiskelijat järjestävät kahvilan 
ja kirpputorin 8.5. Aikuisopiston tiloissa Viita-
niemessä.

Teksti ja kuva: Erja Salmela

Punaisen Ristin Ennakkoluuloton edelläkävijä
-tunnustus Ulla Koukkari-Anttoselle
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Punaisen Ristin ensiapu-
koulutus 130 vuotta
Punaisen Ristin ensiapukoulutus täytti 
9.päivä maaliskuuta 130 vuotta. Juhlan kun-
niaksi piireissä ympäri Suomen järjestet-
tiin tapahtumia, joissa  ensiapukoulutus on 
esillä. Myös Länsi-Suomen piirin ensiapu-
kouluttajat jlakautuivat muun muassa rauta-
tieasemille.

Ensimmäinen Punaisen Ristin ensiapukurssi 
järjestettiin Helsingin rautatie-
asemalla maaliskuun 9.päivä 
1885. Ajatus siitä, että en-
siaputaitoja alettiin opettaa 
muillekin kuin terveydenhuol-
lon ammattilaisille oli uusi.

Ensimmäinen ensiapukurs-
si maksoi osallistujille kolme 
markkaa. Oppilaiden tuli olla 
"ainakin luku- ja kirjoitustai-
toisia". Kurssille osallistui 20 
rautatieläistä.

Nykyään Punaisen Ristin ea-
kursseilla kouluttautuu n. 150 
000 ihmistä vuosittain.

Teksti: Erja Salmela Myynti- ja keräyssihteeri Sari Mustamäki esittelee ensiaputuotteita.
Kuva: Erja Salmela

ENSIAPUKOULUTUS 130 VUOTTA

Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja Anne Paasonen
ohjeistaa Pekka Laakaa elvytyksessä.  

Vanhoja ea-oppaita. Kuva: Anne Heiskanen

Jyväskylän ensiapuryhmän Venla Tarvainen 
ja ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja Sari 
Reinikainen Jyväskylän Matkakeskuksessa. 
Kuva: Anne Heiskanen
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Päivien kouluttajakaarti yhteiskuvassa. Kuva: Arto Lehmus

TUNNETTA JA INNOSTUSTA

Yhdistetylle kouluttaja- ja promopäivil-
le 31.1–1.2.2015 Ouluun kerääntyi hieno 
määrä kouluttajia.

Viitisenkymmentä henkisen tuen, järjestötoi-
minnan, monikulttuurisuustoiminnan, nuori-
sotoiminnan ja sosiaalipalvelutoiminnan kou-
luttajaa sai koulutuskeskus Pohdossa tietoa, 
intoa ja energiaa koulutustehtäväänsä. Pro-
mot mukaan lukien päivillä oli noin 70 osal-
listujaa. Ulla Rantanen antoi kaikille pohditta-
vaksi Punaisen Ristin periaatteiden näkymisen 
sekä omassa käytöksessä että omassa toimin-
tamuodossa. Vuoden tavoitteeksi asetettiin 
periaatteiden näkyvyyden parantaminen.

Uskalla puuttua

Rasismin puuttumisen treenikehässä saatiin 
pienryhmissä jakaa omia kokemuksia rasismis-
ta ja näytellä draamaa. Maria Pikkarainen ja 
Milla Mäkilä kertoivat, että osastot voivat tila-
ta maksutonta treenikehää omiin tapahtumiin. 
Treenikehä sopii kaikenikäisille ja antaa mah-
dollisuuden miettiä omia tunteita ja käytöstä 
sekä ymmärtää toisia.

Menetelmillä lisää ryhmähenkeä

Päivät sisälsivät paljon toiminnallisuutta. Kysy-
myksiä kiertoon ja katseet kohtaa -harjoituk-
sien kautta toisiin tutustuminen oli helppoa ja 
hauskaa. Äänipiiri-harjoituksessa sademetsä 
ja valtameri olivat kuultavissa, tämä oli päivän 
suosikki. Marianne Hemminki vakuutti osallis-
tujat menetelmien tehokkuudesta ryhmähen-
gen kasvattamisessa. - Merkittävää on se että 
saat ihmiset tuntemaan. Tunne on se, joka jää 
ihmisille mieleen painotti Marianne.

Lyhyttä tarvitaan, myös täydennystä ja 
verkkoa sekä nuoria

Lyhytkurssi täydentää ystävätoiminnan koulu-
tuspakettia, se on tätä päivää ja odotettu lisä. 
Ohjelmakohtaisessa sisältöpäivityksessä so-
siaalipalvelukouluttajat kertoivat ajatuksiaan 
lyhytkurssista ja miettivät sen käyttöä sekä 

Kouluttaja- ja promopäivillä tunnetta ja innostusta

Ari Saarinen keskustoimistolta ja Helena Siromaa Oulun piiristä katseet 
kohtaa - tutustumisharjoituksessa. Kuva: Ulla Rantanen
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TUNNETTA JA INNOSTUSTA

Sosiaalipalvelukouluttajat sisältöpäivityksessä Anita Hartikan johdolla.
Kuva: Teija Matalamäki

Sosiaalipalvelukouluttajille jaettiin Ystävätoiminnan
lyhytkurssitasku, joka sisältää kaikki lyhytkurssin koulut-
tamiseen tarvittavan materiaalin. Kuva: Teija Matalamäki 
- Teija on ottanut itsestään Selfien.

Varpu Vuorenrinne, Anita Hartikka ja Siina Lepola. (Kuva: Teija Matalamäki)

Puhetaidon mestari Juhani Torkki 
yhtyi Aristoteleen ajatukseen: Pu-
hujan tehtävänä on tehdä kuulijois-
ta onnellisempia.
Kuva: Teija Matalamäki

kouluttajan roolia. Länsi-Suomen piirissä
osastot ovat tilanneet ahkerasti kursseja ja 
kurssipalautteet ovat olleet positiivisia lyhyt-
kurssien järjestäjän Teija Matalamäen mukaan.
On oleellista miettiä kurssien käyttötarkoi-
tusta, järjestetäänkö kevyempi lyhytkurssi vai 
laajempi peruskurssi pohti Anita Hartikka.
Vapaaehtoisille on tarjolla erilaisia täydennys-
koulutusmahdollisuuksia lyhytkurssin jälkeen. 
Esimerkiksi laitosystäväkurssi, jonka pilo-
toinnista kertoivat Varpu Vuorenrinne ja Sii-
na Lepola. Myös verkkokoulutus on yksi hyvä 
mahdollisuus kouluttaa, joka on nyt käytös-
sä omaishoitajien tukitoiminnassa. - Nuorista 
avun tarvitsijoista pyritään kasvattamaan ak-
tiivisia toimijoita ja uutta auttajien sukupolvea 
kertoi Varpu Vuorenrinne Nuori nuorelle ystä-
vätoiminnasta.

Innostava puhe 

Mahtavat päivät saivat arvoisen-
sa päätöksen, kun puhetaidon 
kouluttaja, kirjailija ja teologian 
tohtori Juhana Torkki antoi työ-
kaluja energiseen ja voimalliseen 
puhumiseen. Tulee muistaa että 
esiintyminen on kuulijoiden ajan-
käyttöä. Huolehdi tauoista, kun-
nioita ihmisen aikaa, pidä kiinni 
ajoista olivat kouluttajan ohjeet 
esiintymiselle. Valmistautumi-
nen on ensiarvoisen tärkeää ja 
tarinoiden käyttäminen puhees-
sa. Tarinat muistetaan. Puhu niin 
että kaikki pysyvät mukana - Puhu 
ihmistä! kehotti Juhana.

Teksti: Teija Matalamäki
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YSTÄVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISPROJEKITI

Ystävätoiminnan 
kehittämisprojekti jatkaa 
osastojen tukemista
Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittä-
misprojektissa jatketaan Länsi-Suomen pii-
rin osastojen ystävätoiminnan tukemista. 
Projekti järjestää jälleen keväällä aluetapaa-
misia, joissa keskustellaan kahvin lomassa 
osastojen ajankohtaisista asioista sekä kou-
lutuksista. Mukana tapaamisissa ovat oman 
alueen vastuukouluttajat.  Länsi-Suomen piiri 
on jaettu viiteen ystävätoiminnan alueeseen 
ja jokaiselle alueelle on nimetty vastuukou-
luttaja tai vastuukouluttajat. Osastot voi-
vat pyytää oman alueensa vastuukouluttajan 
suunnittelemaan ja ideoimaan ystävätoimin-
taa. 

Keväällä 2015 on viisi aluetapaamista:
• 12.5.2015 klo.17-19 , Joutsa
• 13.5.2015 klo.17- 19, Toholampi
• 19.5 klo.17-19, Kivijärvi
• 20.5.2015 klo.17-19,  Alajärvi
• 21.5.2015 klo.18-20, Vaasa

Tarkemmat paikat selviävät lähempänä ta-
paamisia. Projektin nettisivuilla on tietoa tu-
levista tapahtumista ja koulutuksista sekä 
vastuukouluttajien yhteystiedot:
- rednet.punainenristi.fi/node/26570.

Projektin aluetyöntekijät tekevät myös mie-
lellään osastokäyntejä ja auttavat kaikissa 
ystävätoimintaan liittyvissä asioissa. Järjes-
tämme mm. ystävätoiminnan lyhytkursseja 
sekä ystävävälittäjä- ja ryhmänohjaajakoulu-
tuksia.

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämis-
projekti 2012-2016

Teija Matalamäki, aluetyöntekijä 
Seinäjoen aluetoimisto, Laturitie 2, 60510 Hyllykallio 

teija.matalamaki@punainenristi.fi
040 6789 534

Erja Salmela, aluetyöntekijä 
Jyväskylän aluetoimisto, Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä

erja.salmela@punainenristi.fi
040 7712 183

Teksti: Erja Salmela

Kaikki joukolla

Kevätjuhliin

2015

Kaikki ystävätoiminnan, seniorien 
ryhmätoiminnan, omaishoitajien tu-
kitoiminnan ja vankilavierailijatoimin-
nan vapaaehtoiset ovat tervetulleita 
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.
Hinta: 10 euroa/osallistuja:
Ilmoittaudu heti - 020 701 2830
lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi

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.
Hinta: 14 euroa/osallistuja
Ilmoittaudu 27.4. mennessä - 020 701 2830
lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi

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

Tervetuloa!

KEVÄTJUHLAT
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VAPAAEHTOISENA JAKSAMINEN

Sopiva määrä stressiä on tarpeellinen liikkeel-
le paneva voimavara. Joskus sinun voi kuiten-
kin olla vaikeata rajata tehtäviä ja haasteita. 
Innostuksesi toiminnasta tai huolesi avuntar-
vitsijoista saattaa johtaa siihen, että otat lii-
kaa vastuuta.

Oman henkisen väsymisen havaitseminen on 
vapaaehtoisen tärkeimpiä tehtäviä. Voit estää 
uupumisen tunnistamalla kehosi ja mielesi hä-
lytysmerkit ja varaamalla aikaa voimien kerää-
miseen. 

Usein auttajaa koskettavat eniten juuri ne ko-
kemukset ja tunteet, jotka ovat omassa elä-
mässä tärkeitä. Stressireaktioiden tunteminen 
on tärkeää sekä auttajan oman jaksamisen 
kannalta että autettavan kohtaamisessa. Jo 
pelkkä hälytysvalmiuteen joutuminen saattaa 
aiheuttaa sinulle stressiä. Myös odottaminen, 
tilanteen pitkittyminen ja epäselvyys voivat 
tuntua raskailta. 

Erityisen haasteellista on oman paikkakunnan 
asukkaiden auttaminen. Jos hälytystilanteessa 
tiedät, että autettavana on tuttuja, kannattaa 
harkita tarkkaan tehtävään lähtöä. Myös las-
ten ja nuorten hädän kohtaaminen
on usein henkisesti raskasta. Voit kieltäytyä 
tehtävistä, jotka eivät sinulle sovi.

Auttajat kokevat auttamistilanteessa ja sen 
jälkeen monenlaisia tunteita. Sinulla voi olla 
samoja jälkireaktioita kuin autettavalla: surua, 
vihaa, häpeää ja syyllisyyttä. Pyri tunnista-
maan stressireaktioitasi, kuten mielialan vaih-
teluja ja unettomuutta. Äkilliset tapahtumat, 
kuten onnettomuudet, saattavat aiheuttaa si-
nulle yleistä turvattomuuden tunnetta. Jopa 
mielikuvasi elämän tarkoituksesta, oikeuden-
mukaisuudesta ja turvallisuudesta
saattavat muuttua.

Järkyttävien muistikuvien palaaminen uudes-
taan mieleen voi aiheuttaa pitkittyneitä ja voi-
makkaita jälkireaktioita.
Jos tunnet järkytyksen jälkeen olevasi altis 
tunnereaktioille, kannattaa tapahtumia seura-
ta harkiten esimerkiksi
televisiosta.

Auttamistilanteen aikana sinun on hyvä seura-
ta omia ja toisten reaktioita sekä voimien riit-
tävyyttä. Seuranta on sitä tärkeämpää, mitä 
raskaampi tehtävä on.

Pareittain tai pienessä ryhmässä työskennel-
lessä tukea voi saada ja antaa jatkuvasti. Näin 
tunteet eivät jää häiritsemään mieltä ja vai-
keuttamaan keskittymistä. Hyvä ryhmähenki 
tuo auttamistilanteissa kaikille tuo auttamisti-
lanteessa kaikille voimia. 

Vaikka et tuntisikaan ruokahalua ja väsymys-
tä, on välttämätöntä syödä ja levätä. Tauoista 
kannattaa sopia ryhmässä etukäteen. Päihtei-
den vaikutuksen alaisena et voi toimia vapaa-
ehtoistehtävissä. 

Sinun on hyvä pyrkiä tunnistamaan omat sel-
viytymisen ja stressinhallinnan keinosi. Siinä 
missä yksi purkaa stressiä liikkumalla, toista 
helpottaa puhuminen tai maalaaminen. Lepo, 
nukkuminen ja harrastukset tuovat lisää voi-
mia.

Paluu arkeen ja työhön saattaa auttaa sinua 
palautumaan tavalliseen elämänrytmiin. Alko-
holi tai muut päihteet eivät stressinhallinnas-
sa auta. Yleensä lähipiiri – perhe ja ystävät 
– on tärkein tuen lähde. Pyri olemaan optimis-
tinen ja antamaan itsellesi myönteistä palau-
tetta.

Teksti:
Ohjeita vapaaehtoistyössä jaksamiseen –jul-
kaisu. Suomen Punainen Risti 2009. Julkaisu 
kokonaisuudessaan löytyy RedNetistä.

Vapaaehtoisena jaksaminen
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SENIORIRYHMÄTOIMINTA

Ennen auttamistilannetta

• Ylläpidä auttamistaitojasi.
• Tunne kriisi- ja stressireaktiot.
• Käy mielessäsi läpi auttamistilanteita.
• Mieti, miten käyttäydyt stressitilanteessa.
• Mieti, miten palaat takaisin arkeen.
• Selvitä, milloin tarvitaan ammattiapua.

Auttamistilanteen aikana

• Selvitä, mikä on tilanne.
• Noudata viranomaisten ohjeita.
• Noudata turvamääräyksiä ja nopeusrajoituk-
sia.
• Keskity tehtävääsi.
• Suojele itseäsi, raskainta on auttaa lapsia ja 
tuttuja.
• Sano, jos et pysty tekemään jotain.
• Työskentele aina parin kanssa.
• Tarkkaile, tue ja ohjaa muita.
• Syö ja lepää säännöllisesti.
• Pyydä apua, kun sitä tarvitset.

Auttamistilanteen jälkeen

• Muista vaitiolovelvollisuus.
• Jälkireaktiot ovat normaaleja.
• Palaa arkirutiineihin ja harrasta totuttuun ta-
paan.
• Kerro, kirjoita, maalaa kokemuksistasi.
• Lepää ja rentoudu.
• Vältä suuria elämänmuutoksia.
• Ole optimistinen.
• Käy tilanne läpi ryhmän kanssa.
• Osallistu tarjottuun jälkipurkuun.
• Hae apua tarvittaessa.

Vapaaehtoisena jaksaminen Punaisen Ristin seniori-
ryhmätoiminta uudistuu
Suomen Punaisen Ristin senioriryhmätoiminta 
käynnistyi vuonna 1954 Suolahden ja Jyväsky-
län osaston käynnistäessä Kultaisen iän -ker-
hot. Muutamassa vuosikymmenessä kerhojen 
määrä kasvoi valtakunnallisesti useaan sa-
taan, mahdollisesti jopa tuhanteen kerhoon. 
Monilla paikkakunnilla, kuten Jalasjärvellä, ker-
hoja toimi lähes joka kylällä. Kerhojen määrä 
kasvoi 1980-luvun puoleen väliin asti.

Kultaisen iän -kerho nimellä ei ole perustet-
tu uusia ryhmiä enää vuosikausiin. Punaisella 
Ristillä ei ole ollut uusille ryhmille materiaalia, 
eikä ohjaajille koulutusta. Länsi-Suomen pii-
rin Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittä-
misprojektissa tartuttiin ongelmaan. Projekti 
on yhdessä keskustoimiston sekä Helsingin ja 
Uudenmaan piirin kanssa kehittänyt ryhmän-
ohjaajille sekä erinomaisen koulutuksen että 
materiaalit. 

- Nyt kuka tahansa voi lähteä ryhmää ohjaa-
maan! Voit auttaa samalla koko ryhmällistä 
senioreja ja itselläsikin on taatusti hauskaa, 
aluetyöntekijä Erja Salmela kuvailee uusien 
materiaalien toimivuutta.

Jyväskylässä koulutettiin ryhmän-
ohjaajia ja ystävävälittäjiä 7.3.2015

Jyväskylässä järjestettiin ryhmänohjaajille kou-
lutuspäivä 7.3. Samaan aikaan osastojen ystä-
vävälittäjille järjestettiin ystävävälittäjä -kou-
lutus. Kumpikin koulutus sai innostuneen 
vastaanoton osallistujilta. Ryhmänohjaajakou-
lutukseen osallistuvat pitivät kurssia hyvänä 
lisänä ystävätoiminnan koulutuksiin. Koulutus 
tarjosi uusia ideoita ryhmien ohjaamiseen ja 
osallistujat vaihtoivat vilkkaasti kokemuksia ja 
ajatuksia ryhmien ohjaamisesta. Ryhmänoh-
jaajakoulutukseen toivottiin myös jonkinlaista 
jatkokoulutusta.

- Tavoitteena on jatkossa integroida sekä ryh-
mänohjaaja että ystävävälittäjä -koulutukset 
osaksi valtakunnallista sosiaalipalvelukoulu-
tusjärjestelmää. Punaisen Ristin vapaaehtoi-
sille on nyt tarjolla ajanmukaiset koulutukset, 
joiden avulla pystymme tukemaan osastoja 
yksinäisyyden lievittämisessä aluetyöntekijä 
Teija Matalamäki toteaa.

Teksti: Tero Hintsa.
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SAARIJÄRVELLÄ EDISTETÄÄN HVINVOINTIA

Saarijärvellä on aloitettu merkittävä yhteis-
työ kaikkien kuntalaisten hyväksi. Eri järjestö-
jen edustajat kokoontuivat Hyvä elämä, hyvä 
mieli -tapahtumaan pohtimaan keinoja, joilla 
edistetään kaikkien paikkakuntalaisten hyvin-
vointia. Saarijärvi -Salissa pidetty tapahtuma 
on avaus Hyvä elämä, hyvä mieli - työryhmän 
toiminnalle.

Työryhmään toivotaan osallistujiksi kaikkia 
saarijärveläisten hyvinvoinnista kiinnostuneita. 
Työryhmän on tarkoitus kehittää yhteistyötä 
eri toimijoiden välillä ja miettiä konkreettisia 
keinoja, joilla kaikkien saarijärveläisten hyvin-
vointia voidaan parantaa niin keskustassa kuin 
syrjäkylilläkin. SPR:n Länsi-Suomen piirin so-
siaalipalvelupäällikkö Tero Hintsa toivoi, että 
mahdollisimman moni ilmoittautuu tilaisuu-
dessa työryhmään.

Toimivalla yhteistyöllä pyritään ehkäisemään 
yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Hyvä elämä, 
hyvä mieli - idea on saanut alkunsa SPR:n 
keskustoimiston saamasta testamenttilah-
joituksesta. Lahjoituksen antaja on halunnut 
kohdistaa sen Saarijärvelle, kaikkien saarijär-
veläisten hyvinvoinnin edistämiseen.

– Voimme aloittaa toiminnan lahjoitusvaroin, 
mutta samalla tavoitteena on luoda yhteistyö-
malli, joka kiinnostaisi Raha-automaattiyhdis-
tystä rahoittajana. Meillä on järjestöjä, jot-

ka tekevät työtä tällaisten tavoitteiden eteen 
kuitenkin noin 60. Tekijöitä vain on liian vä-
hän. Nyt meillä on taloudellinen mahdollisuus 
aloittaa yhteistyö hyvinvoinnin edistämisek-
si, SPR:n Saarijärven osaston puheenjohtaja 
Markku Kyllönen kertoi.

– Nyt meillä on näytön paikka. Tästä tulee pi-
lotti, jonka kokemuksia voimme kenties levit-
tää valtakunnallisesti, SPR:n Länsi-Suomen 
piirin toiminnanjohtaja Pekka Annala innosti 
osallistujia.

Puheenvuorot kannustivat rohkeaan 
ideointiin

Perusturvaliikelaitos Saarikan palvelupäällikkö 
Anu Kinnunen pohti puheenvuorossaan hyvän 
ja mielekkään elämän edellytyksiä, jotka tuli-
si ottaa huomioon myös Sote -uudistuksessa. 

Saarijärveläisten yhteistyöllä edistetään hyvinvointia

Matti Hast (vas.) Anna Kivimäki -säätiöstä, Pertti Rautiainen Saari-
järven seudun sydänyhdistyksestä,Helena Autio ja Marjatta Suomä-
ki Konttimäen kyläyhdistyksestä olivat tyytyväisiä Hyvä elämä, hyvä 
mieli -tlaisuuteen. Kaikki ilmoittautuivat myös työryhmään.- Toivot-
tavasti nyt alkaa ihan oikeasti tapahtua. Uusia ihmisiä tarvitaan mu-
kaan järjestöihin, esimerkiksi nuoria, nelikko pohti.

Saarijärven osaston puheenjohtaja Markku Kyllönen sai 
antaa päivän aikana useamman haastattelun. Hyvä elä-
mä, hyvä mieli - tilaisuuden järjestäjänä ja koollekutsu-
jana ovat olleet SPR:n Saarijärven osasto ja Perusturva-
liikelaitos Saarikka.
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YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA

Kinnunen toivoi Hyvä elämä, hyvä mieli - työ-
ryhmän keksivän uudenlaisia tapoja yhdessä 
tekemiseen.

Tuottaja Visa Törmälä esitteli puolestaan tieto-
tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia.Tietotek-
niikan ikävä puoli Törmälän mukaan on, että 
nettiympäristö on sekava. Siksi olisikin kehi-
tettävä helppo käyttöliittymä, jossa omat pal-
velut löytyvät helposti yhden painikkeen ta-
kaa, esimerkiksi lääkäri, reseptit, verotoimisto 
ja Kela. Pitää myös ottaa huomioon, että käyt-
täjät ovat hyvin erilaisia, eikä kaikkien tieto-
tekninen osaaminen ole hyvä.

- Ihmiset eivät ole pohjimmiltaan muuttuneet, 
mutta meillä on valtavasti uusia välineitä ja 
tekniikkaa. Pyrimme tekemään asioita hel-
pommin ja joustavammin, esimerkkinä tästä 
pankkipalvelut, Törmälä sanoi.

SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja 
Kalle Löövi otti kopin Törmälän ajatuksista ja 
kertoi esimerkin Espanjasta. Siellä Koulutetut 

Hyvä elämä, hyvä mieli -tilaisuuden ohjelmassa kuul-
tiin mielenkiintoisia puheenvuoroja, nautittiin musii-
kista ja stand -up komiikasta. Yleisöä viihdyttämään 
ehti myös Rockin kuninkaaksikin sanottu Elvis, suo-
raan Las Vegasista. Tapahtuma kiinnosti myös medi-
aa, juttuja on julkaistu paikallis- ja maakuntalehdes-
sä sekä YLE Keski-Suomen uutisissa.

vapaaehtoiset pitävät puhelinpalvelua, joka 
toimii ystäväpalve-
luna ja on apuna 
esimerkiksi muisti-
sairaiden paikallis-
tamisessa.

– Saarijärvellä 
hankkeen koke-
muksia kannattaa 
jakaa mahdollisim-
man pian. Auttaja 
oppii aina itsekin 
ja auttaminen tuo 
uusia näkökulmia 
omaankin elämään,
Löövi Kannusti.

Teksti ja kuvat:
Erja Salmela

Yksinäisyys on suuri ongelma. 
Tarvitaan matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkoja, yhteisvas-
tuuta, rohkeutta kohdata ihmi-
siä ja auttamisen iloa. Jokaisella 
ihmisellä on elämässä vaihei-
ta, jolloin tarvitsee toisen apua, 
Saarikan palvelupäällikkö Anu 
Kinnunen muistutti.

Saarijärven osasto käynnisti Hyvä elämä, Hyvä mieli 
-hankkeen. Hankkeessa edistetään saarijärveläisten 
hyvinvointia laajalla järjestöyhteistyöllä. Erityisesti 
halutaan lievittää ikääntyvien yksinäisyyttä.
Myös Saarikka on tiivisti mukana osaston
hankkeessa.
Ensimmäinen ohjaustyöryhmän kokous 26.3.2015 
eteni iloisissa merkeissä.
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ELVIS

Saarijärvellä on nyt mahdollisuus yhdistää eri järjestöjen osaaminen. 
Raha mahdollistaa konkreettisen toiminnan, joka vaatii rohkeutta ko-
keilla, yrityksen ja erehdyksen kautta, SPR:n kansainvälisen avustus-
toiminnan johtaja Kalle Löövi kannusti osallistujia.

Elvis is in the 
            building!

Visa Törmälä esitteli uusia idoita, joilla 
ihmisten elämää voidaan helpottaa tie-
totekniikan keinoin. - Osa hyvää elämää 
on, että pääsee jakamaan kokemuksia 
toisten ihmisten kanssa. Kokemuksen ja 
perinnön siirtäminen sukupolvelta toisel-
le on tärkeää ja osa ihmisen luonnetta.
Isovanhemmat voisivat pitää vaikka blo-
gia lapsenlapsilleen ja laittaa youtubeen 
videota kalastuksesta,

Haastateltavina Saarijärven kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Olavi Vuori ja Matti Hast Anna Kivimäki 
-säätiöstä. - Tämä on hienoa yhteistyötä. Kaupunki tu-
kee mahdollisuuksiensa mukaan hanketta, Vuori lupasi.



25

Tuntikin riittää
”Tuntikin riittää”, totesi erään osaston ystävä-
välittäjä, kun ystävätoiminnan koulutuksessa 
keskustelimme osallistujien kanssa siitä, kuin-
ka vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua 
juuri itselleen sopivalla tavalla ystävätoimin-
taan ja käyttää siihen haluamansa ajan.

- Tuntikin siis riittää: Siihen, että lähdet kave-
riksi esimerkiksi kauppareissulle. Jo se, että 
lähdet mukaan yhden ainoan kerran, on mer-
kityksellinen hetki jonkun elämässä. 

Toki ystävätoimin-
nan perusta on 
edelleen, että osas-
toilla on vapaaeh-
toisia ystäviä, jotka 
käyvät säännölli-
sesti tapaamassa 
ihmisiä. Usein ystä-
vyydestä tulee vuo-
sia kestävä suhde, 
joka tuottaa mo-
lemmille iloa ja on-
nellisuuden hetkiä.

Ihminen ei voi olla 
onnellinen joka 
hetki ja kaiken ai-
kaa. Kenties yksi tär-

TUNTI RIITTÄÄ

keimmistä asioista, jonka voi oppia on, että 
pystyy tunnistamaan ne hetket jolloin on on-
nellinen. Elämä ei tosiaankaan ole yhtä suur-
ta pitkää karnevaalia ja hurlumheitä, vaikka 
kuinka niin haluttaisiin. Mulla-pitää-olla-ko-
ko-ajan-kivaa - ajatus on huono elämänohje, 
vaikka tuntuu, että sellaisella ajatuksella yh-
teiskuntaa on rakennettu. Nyt ollaankin sitten 
siinä tilanteessa, että yhä harvemmalla on ki-
vaa. Ja yhä useampi on yksinäinen.  

Onnen hetket ovat pieniä ja ohikiitäviä, niistä 
elämä muodostuu. Vasta vuosien päästä ta-
juamme, että voihan itku, taisin muuten olla 

onnellinen silloin 
vuonna 2000 kesä-
kuussa... vai oliko 
se sittenkin vuo-
si 1995? Miten en 
silloin ymmärtänyt, 
miten hyvin asiat 
oikeastaan olivat. 
Olisi hyvä opetel-
la elämään tässä 
hetkessä ja op-
pia arvostamaan 
tätä päivää, juuri 
tätä ihmistä, jonka 
kanssa puhun nyt. 
Sitä Punaisen Ris-
tin ystävätoiminta 
parhaimmillaan on, 

onnellisten hetkien 
antamista ihmisille.

Teksti: Erja Salmela

Onnellinen hetki palvelutalo Ostolanhovissa Ähtärissä.
Kuva: Petteri Kivimäki

Spärrä Äksönin erikoisjoukko kesäleirillä
26.–30.7.2015! 

Osaatko kasata teltan?       Entäs tehdä itse paarit?
Näitä ja paljon muuta opit erikoisjoukko kesäleirillä

Leiri järjestetään Alavuden Sydänmaalla, Seinäjoen kaupungin Kesäsiirtolassa. Leiri on jaettu 
neljään alaleiriin, joista erikoisjoukko telttailee koko leirin ajan, teltta löytyy paikan päältä.
Leirillä opetellaan ensiapua, erätaitoja, etsintää, ruuanlaittoa trangialla, uidaan ja sauno-

taan, Punaisen Ristin hengessä.
Erikoisjoukko on tarkoitettu 15-20 vuotiaille.

Hinta jäsenille 60€, muille 70€

Ilmoittautumiset sähköpostilla sparra.aksoni@gmail.com 20.6. mennessä.
Mukaan mahtuu 16 leiriläistä ilmoittautumisjärjestyksessä, ole nopea…

Lisätietoja leiripomo Katjalta: 040 416 7816

KESÄLEIRILLE
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YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ

Osastot vauhdissa
ystävänpäivänä
Ystävänpäivä on kasvanut viime vuosina suureksi Punai-
sen Ristin kampanjapäiväksi. Osastot järjestävät ystävän-
päivänä erilaisia tapahtumia, oman paikkakuntansa tar-
peen mukaan. Punaisen Ristin ystävänpäivätapahtumat 
ovat lämminhenkisiä ja tuovat esille ystävyyden hyvää te-
kevää vaikutuksen.

Kuortaneella grillattiin ja Muuramessa muistettiin ystävän-
päiväkasseilla

Pääosa osastojen ystävänpäivätapahtumista on joko vir-
kistystapahtumia ikäihmisille tai ystävätoiminnan esitte-
lytilaisuuksia. Virkistystapahtumissa tuodaan ystävänpäi-
väiloa yksinäisten arkeen. Esittelytilaisuuksissa tehdään 
ystävätoimintaa näkyväksi ja hankitaan uusia vapaaehtoisia.

Kuortaneen osasto repäisi tänä vuonna pitämällä gril-
lin kuumana ystävänpäivänä. Grilliherkkujen nauttimisen 
lomassa tapahtumaan osallistuneet tutustuivat ystävä-
toimintaan. Lapset piirsivät taideteoksia ystävänpäivän 
piirustuskilpailuun. Muuramen osasto jakoi kauppojen ja 
lukion  kanssa 150 kotiin ystävänpäiväkassit. Kassit sisäl-
sivät esimerkiksi ystävänpäiväkortin, osaston esitteen ja 
laastaripaketin ensiapuohjeineen. Kassit jaettiin kauppo-
jen jakeluautoista arvotuille asuinalueille.

Länsi-Suomen piirin osastot järjestivät yhteensä 30 ta-
pahtumaa. Kampanjassa olivat mukana ainakin Saarijär-
ven, Evijärven, Jämsänkosken, Vaasan, Alajärven, Muura-
men, Palokan, Kokkolan, Lapuan, Kuokkalan, Lappajärven, 
Jämsänkosken, Laukaan, Jyväskylän, Seinäjoen, Konneve-
den, Petäjäveden, Kuortaneen, Kurikan, Jurvan, Suolahden 
ja Ähtärin osastot. Jämsänkosken osastolla järjestettiin 
peräti neljä tapahtumaa. Myös SPR-Kirppiksillä kerrottiin 
ystävätoiminnasta ja hankittiin uusia vapaaehtoisia.

Teksti: Tero Hintsa

Lapuan osaston ystä-
vänpäivän kakkukah-
veilla oli
mukana
myös
LähiTapiola.

Joka 20:s ystävätoiminnasta kiinnostunut voitti
Jurvan osaston jäsenyyden!

Kurikan osastolla ystäväjumpattiin.

Seinäjoen osaston vapaaehtoiset ulkoilemassa Simunan 
palvelukeskuksen asukkaiden kanssa.

Jyväskylän osaston ystävänpäivässä tehtiin yhteistyötä
LähiTapiolan kanssa.
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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

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, 040 538 9892
nuorisotoiminnan suunnittelija

Torvinen Ulla, 040 658 8399
taloussihteeri

Omaishoitajien tukitoiminta
Oja Anna-Kaisa, 040 160 2245 

RAIDE –työllistämisprojekti
Natri Kaisa, 0400 380 657 
projektikoordinaattori

Tuunanen Maria, 040 178 5375 
työnsuunnittelija

Ärling Johanna, 0400 380 658 
toimialapäällikkö

Ystävätoiminnan kehitysprojekti

Matalamäki Teija, aluetyöntekijä, 040 678 9534
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

•	 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 

 

Klemetinkatu 17, 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

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

LÄNSI-SUOMEN PIIRI
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ELVIS JA TERO KIERTUEELLA

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


