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Historian ehkä aurinkoisin Nälkäpäivä on 
takana. Aurinko helli Nälkäpäivän järjestäjiä 
pilvettömältä taivaalta lähes koko maassa 
ja keräystä leimasi ihana lämmin tunnelma. 

Lukuisat paikallisosastot ahkeroivat tuottoisien 
myyntitapahtumien parissa etenkin pienemmil-
lä paikkakunnilla. Tapahtumien myyntiartikkelit 
vaihtelivat puolukasta ohraryynivelliin. Joillain 
paikkakunnilla perinteikäs juuresmuhennos oli 
Nälkäpäivän ehdoton myyntivaltti. Keräys on-
nistui erityisen hyvin niillä paikkakunnilla, jois-
sa koko osaston väki hallitusta myöten sitoutui 
Nälkäpäivän toteuttamiseen.  

Isommissa kaupungeissa lipaskeräyksen osuus 
oli merkittävämpi. Kerääjiä oli onnistuttu rek-
rytoimaan monissa paikoissa aikaisempaa 
enemmän ja erityisesti koululaisia näkyi kerää-
jinä ilahduttavan paljon. 

Kerääjäksi voi ryhtyä missä iässä vaan eikä 
koskaan ole liian myöhästä. Tämän osoitti me-
diassakin hyvin näkynyt, helmikuussa 100 

Kiitos kaikille Nälkäpäivän ahertajille!

vuotta täyttävä Hilja Vaaranta, joka oli ensim-
mäistä kertaa nälkäpäivä-kerääjänä Joensuussa. 

Tänä vuonna Nälkäpäivän kampanjoinnissa 
kokeiltiin aivan uudenlaista näkyvyyttä tele-
visiossa. Krista Kosonen, yksi Suomen tun-
netuimmista nuorista naisnäyttelijöistä, liftasi 
Nälkäpäivä-viikolla Rovaniemeltä Helsinkiin. 
Kristan matkaa seurattiin innolla Nelosen Liv-
kanavalla sekä netissä. 

Krista vieraili yhteensä kuuden piirin alueella 
ja oli näkemästään ja kokemastaan hyvin vai-
kuttunut. Vierailu Tampereen logistiikkakes-
kuksessa innoitti Kristan ihmettelemään Pu-
naisen Ristin avustustyön ripeyttä.  

”Harvoin olen käynyt niin vaikuttavassa pai-
kassa: valtavat hallit täynnä vaatteita, sairaa-
latarvikkeita, telttoja, lääkkeitä, vesitankkeja. 
Suomen Punaisella Ristillä on valmiudet lähet-
tää kriisialueelle 48 tunnissa sairaala, joka si-
sältää laboratorion, röntgenin ja leikkauspöy-
dän. Todella hienoa ja nopeaa toimintaa.” 

Lämmin kiitos kaikille 
Nälkäpäivään osallistuneille! 

NÄLKÄPÄIVÄ TAKANA
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Nälkäpäivä-kerääjiä Jyväskylässä.

Krista Kosonen pääsi kiertueellaan tutustumaan Punaisen 
Ristin vapaaehtoisiin eri puolilla Suomea. 
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Länsi-Suomen piirin historiikki 1933-2013

Hinta: 25€/kpl
Tilaukset:
- 020 701 2840, sari.mustamaki@punainenristi.fi
- 020 701 2830, sakari.karvo@punainenristi.fi
Toimituskulut: alkaen 8,50 €

Kiitos

PÄÄKIRJOITUS  25.11.2013

Länsi-Suomen piiri on saanut viettää Teidän kanssa hyvät
vapaaehtoiset upean juhlavuoden piirin täyttäessä 80-vuotta.

Juhlallisuudet huipentuivat yhteistyökumppaneille ja viranomaisille järjestettyihin tilaisuuksiin        
Jyväskylässä ja Seinäjoella. Varsinainen pääjuhla pidettiin la 9.11. Seinäjoen Framilla Punaisen
Ristin näköisissä puitteissa.
Juhla oli onnistunut tapahtuma, ihanien vapaaehtoisten kanssa. Meitä oli paikalla lähes 200 hen-
kilöä. Juhlassa oli kauniita puheita, juhlapuheen piti ministeri Paula Risikko. Ministerillä on vahva 
luottamus Punaiseen Ristiin, sillä hän heitti pallon meille vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimin-
nan edelleen laajentamiseksi. Pallon koppasi räpyläänsä juhlassa paikalla ollut pääsihteeri Kristii-
na Kumpula. Esitys menee jatkokäsittelyyn järjestön hallinnossa.

Juhlavuoteen kuului oleellisena osana piirin historiakirjan tekeminen. Yli kahden vuoden työ val-
mistui aikataulussaan. Kirja julkistettiin juhlatilaisuuksien yhteydessä. Pääjuhlassa kirjan esitteli 
historiatoimikunnan puheenjohtaja Alpo Tanskanen innostavalla tyylillään. Kirja on loistava ker-
tomus piirin eri vaiheista ja tapahtumista. Lisäksi kirja on ulkonäöltään positiivinen ja kannus-
tava. Toivon mukaan tulevaisuudessa entisestään korostuu toiminnassa iloinen ja positiivinen 
asenne. Tätä asennetta vahvistettiin myös pääjuhlassa onnellisuus teeman käsittelyllä. Historia-
kirjan on tuottanut Rautalammin museo. 

Juhlavuoden tapahtumista haluan nostaa vielä esille piirin suurleirin, joka pidettiin Ähtärin Hon-
kiniemessä  19.-20.10. Leirille osallistui n. 100 henkilöä, ensiapuryhmistä ja ystävistä. Lisäksi 
leirillä pidettiin puheenjohtaja ja sihteerikurssi. Leiri onnistui loistavasti, paikalla iloisia ja innos-
tuneita vapaaehtoisia. Leiri huipentui yhteiseen valmiusharjoitukseen, joka oli hieno kokemus 
meille kaikille.

Juhlavuoden yhtenä tavoitteena oli vahvistaa näkyvyyttä alueen tiedotusvälineissä. Tämä tavoite 
on saavutettu upealla tavalla, piirin alueen toimintaa on käsitelty piirin alueen tiedotusvälineissä 
hyvin monipuolisesti. Yksi ainut tavoite, jota emme ole vielä saavuttaneet on jäsenmäärän kas-
vattaminen 800 uudella jäsenellä. Meillä on mahdollisuus ottaa vielä loppukiri tässäkin asiassa. 
Minä luotan teihin.

Lämmin kiitos kaikille piirimme vapaaehtoisille  ja luottamushenkilöille sekä  toimihenkilöille nä-
kyvästä ja toiminnallisesta juhlavuodesta. 

Kiitos kaikille osastoille, jotka käynnistitte rivakasti keräyksen filippiiniläisille taifuunin uhreille. 
Punaisen Ristin toimintavalmius on kerrassaan loistava.

Ystävällisin terveisin

Pekka Annala 
Toiminnanjohtaja
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JOULU JOUTUU

Tämän vuoden Hyvä joulumieli -keräys käyn-
nistyy perjantaina 22.11.2013 ja jatkuu joulu-
aattoon saakka. 

Keräyksen tuotolla hankitaan 70 euron arvoi-
sia lahjakortteja, joilla vähävaraiset tai vai-
keassa elämäntilanteessa olevat lapsiperheet 
voivat hankkia ruokatarvikkeita joulun alla. 

Lahjakortin voi saada lapsiperhe, jossa on vai-
kea taloudellinen tilanne johtuen esimerkiksi 
yksinhuoltajuudesta, pitkäaikaistyöttömyydes-
tä, vanhempien pätkätöistä, sairaudesta, vam-
maisuudesta tai kriisitilanteesta. 

Keräyksen järjestävät Suomen Punainen Risti 
ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL). Ke-
räys toteutetaan yhteistyössä Ylen Aamu-tv:n, 

Hyvä joulumieli alkaa jo marraskuussa
Seitsemännentoista kerran järjestettävä Hyvä joulumieli -keräys 
tuo taas ruokaa vähävaraisten lapsiperheiden joulupöytiin.

Keräykseen voi osallistua

•	 Lahjoittamalla haluamansa summan Hyvä Joulumieli -tilille: Nordea 159630-202020, 
 IBAN FI17 1596 3000 2020 20
•	 Soittamalla numeroon 0600 16555 (10,01 € + pvm)

• Tekstiviestillä lähettämällä viestin HJM numeroon 16499. Viestin hinta lahjoittajalle on 
 10 euroa.

Yle Radio Suomen ja Yle Radio Vegan kanssa. 
SPR ja MLL valitsevat apua tarvitsevat per-
heet. Yhteistyötä voidaan tarvittaessa tehdä 
diakoniatyön, neuvoloiden ja sosiaalitoimen 
kanssa. 

Keräyksen tärkeitä lukuja: 
• Hyvä joulumieli -keräys tuotti 
 vuonna 2012 yhteensä 1 353 013 €.

• Tänä vuonna tavoitteena on kerätä 
 1 400 000 euroa, jolla voidaan jakaa 
 20 000 lahjakorttia. 

• Ylen Aamu-tv kertoo keräyksestä
 lähetyksissään päivittäin aina 21.12. asti.
 Ohjelman aikana ruudussa näkyvät kaikki 
 ne yritykset, jotka ovat lahjoittaneet 
 keräykseen vähintään 1 500 euroa.

Mynämäkeläisen Karjalan osaston vapaaehtoinen Maija-Liisa Laaksonen toimittaa Hyvä joulumieli -kampanjassa lahja-
kortteja vähävaraisille.
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JOULU JOUTUU

SPR:n	joulukalenterikampanja	on	vakiinnut-
tanut vuosien aikana asemansa ja monet 
lunastavat kalenterin joka vuosi. Kampan-
jasta odotetaan siis hyvää tuottoa. 

Joulukalenteriin liittyvä yhteistyö YLE Fem -ka-
navan BUU-klubbenin kanssa jatkuu myös 
tänä vuonna. Ruotsinkielinen lastenohjelma 
BUU-klubben kuuluu kanavan suosituimpiin 
ohjelmiin. Osa kalentereista on suunniteltu 
lastenohjelman teeman mukaisesti ja postitet-
tu ruotsinkielisille vastaanottajille.

Joulukalenterit postiin lokakuussa, toiveissa hyvä tuotto

Punaisen Ristin perinteikäs joulukalenteri postitettiin lokakuussa 
yli sadalletuhannelle vastaanottajalle. 

Hyvin kaupaksi menneen kortin hinta on 10 € ja se 
sisältää lahjoituksen katastrofirahastoon. Kympil-
lä saadaan puuroateria koko kylälle, mikä kerro-
taan korttiin painetussa tekstissä.

Puurokortti on kiva ja helppo idea jouluterveh-
dykseksi kaikille niille, joille jouluostosten teko 
aiheuttaa päänvaivaa. Kannattaa hyödyntää ja 
levittää sanaa!

Aiemmin tänä vuonna keskustoimiston varain-
hankintayksikkö toteutti perinteikkään suur-
arpapostituksen, joka tavoitti sekin yli satatu-
hatta kotitaloutta. Kampanja oli ilahduttavan 
tuottoisa ja arpoja lunastettiin hyvin. Suurar-
papostitus tehtiin Punaisen Ristin viikolla ja 
uusittiin syyskuussa Nälkäpäivän jälkeen. 
 
Ensi vuodelle on suunnitteilla nykyisten kam-
panjoiden lisäksi myös uusi suorapostituskam-
panja. Toteutustavaksi on kaavailtu postikort-
tien suorapostitusta tammikuussa. 

Vatsat täyteen joulutervehdyksellä

Suosittu	puurokortti	kuuluu	Punaisen	Ristin	
kaupan valikoimiin tänäkin jouluna.

Puurokortin voi ostaa
osoitteesta

punaisenristinkauppa.fi
tai 

Punaisen Ristin 
myymälöistä.
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AJANKOHTAISTA

Ensi syksynä järjestetään kouluttajavalmennusta myös ruotsinkielellä. Kouluttajakoulutuksen 
verkko-osiot toteutetaan samanaikaisesti sekä suomen- että ruotsinkielellä 4.–31.10. Lisätietoa	
kouluttajakoulutuksesta ja aikatauluista: rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoiskouluttajat

Ensi vuoden kouluttajapäivät järjestetään SPR:n Nynäsin kurssikeskuksessa Heinolassa 25.-
26.1.2014. Lauantaina 25.1. toteutetaan perinteiseen tapaan sisältökohtaiset täydennyskoulu-
tukset ja sunnuntaina ovat vuorossa vapaavalintaiset kouluttajataitoja lisäävät osiot. 

Luvassa myös monenlaista vapaavalintaista virkistysohjelmaa. Laitathan päivät kalenteriin ja
katsot lisätietoja osoitteesta: rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoiskouluttajat

Kouluttajapäivät tammikuussa

Ruotsinkielisiä kouluttajia tarvitaan!

Neljä vuosikymmentä pakolaistyötä

Tilaa Tulijan tukena -näyttely paikkakunnallesi 

Suomen	Punainen	Risti	kokosi	tänä	vuonna	
40 vuotta täyttäneestä pakolaistyöstään 
kiinnostavan näyttelyn, jonka osastot voi-
vat tilata omalle paikkakunnalleen. 

11 valokuvataulusta ja tiiviistä historiikista 
koostuvaa näyttelyä täydentää vihkonen, jos-
sa pakolaiset ja Punaisen Ristin vapaaehtoi-
set kertovat kokemuksiaan pakolaisuudesta, 
auttamistyöstä ja muutoksestaan autettavasta 
kohti auttajaa.

Näyttely on mitä parhainta oppimateriaalia 
esimerkiksi kouluissa ja erilaisissa koulutuk-
sissa. Valokuvista koottu vihkonen toimii hyvin 
myös itsenäisenä ilman valokuvanäyttelyä.

Löydät näyttelyn esittelyn ja tilausohjeet 
osoitteesta	luovuennakkoluuloistasi.fi/
valokuvanayttely.

Näyttelyn tilaukset ohjelma-avustaja Federico 
Ferraralle, federico.ferrara@punainenristi.fi.

Historiikki- ja kuvataulut ovat käytettävissä 
myös PowerPoint-esityksenä. Voit tilata sen 
viestinnän suunnittelija Anna-Stiina	Lundqvis-
tilta, anna-stiina.lundqvist@punainenristi.fi.

Ensimmäisiä Chilen pakolaisia marraskuussa 1973 Helsin-
ki-Vantaan lentoasemalla.

SP
R
:n

 k
u
va

-a
rk

is
to

Länsi-Suomen piirin
historiikki 1933-2013
Hinta: 25€/kpl
Tilaukset:
- 020 701 2840
- sari.mustamaki@punainenristi.fi
- 020 701 2830
- sakari.karvo@punainenristi.fi

Toimituskulut: alkaen 8,50 €
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Mobiili avuksi 

Punaisen	Ristin	vapaaehtoiset	ovat	saaneet	
oman älypuhelinsovelluksensa!

Sovelluksen avulla voit helposti puhelimestasi
• Tarkistaa ensiapuohjeet onnettomuuksien, 
 tapaturmien ja sairauskohtausten varalle 
 sekä tiedot tulevista ensiapukursseista.

• Tehdä katastrofirahastoon lahjoituksen, 
 joka veloitetaan puhelinlaskun yhteydessä.

• Etsiä tiedot seuraavasta verenluovutus-
 tilaisuudesta, tilata muistutuksen seuraa-
 vasta mahdollisesta luovutuspäivästä tai 
 tarkistaa oman veriryhmäsi ajantasaisen 
 veritilanteen. 

• Lukaista Punaisen Ristin viimeisimmät 
 uutiset ja tapahtumatiedot. 
 
Sovellus on ilmainen ja se on saatavilla kaikis-
ta sovelluskaupoista. Linkit kauppoihin sekä 
lisätiedot sovelluksesta löytyvät osoittees-
ta rednet.punainenristi.fi/mobiili. Kannattaa 
ottaa ilmainen sovellus käyttöön ja levittää sa-
naa myös kavereille!

Ensiauttajien koulutuksen kehittämisprojekti 
huipentui lokakuussa Nynäsissä pidettyyn kou-
luttajien täydennyskoulutukseen ja valtakun-
nalliseen ensiauttajien harjoitusviikonloppuun. 
Paikalla oli reilut 60 henkeä ympäri Suomea.

Uudenlainen koulutus kehitettiin harvinaisen 
laajassa yhteistyössä järjestöjen ja muiden 
alan toimijoiden kanssa. Mukana olivat Suo-
men Punaisen Ristin lisäksi Suomen Meripelas-
tusseura, Suomen Pelastusalan Keskusjärjes-
tö, Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Jatkossa järjestöjen koulutus yhtenäistyy ja 
vapaaehtoiset voivat toimia joustavasti eri 
järjestöjen riveissä. Myös kouluttajia voidaan 
hyödyntää yli järjestörajojen.

Ensiauttajien koulutuksesta vastaavat Punai-
sessa Ristissä piirit.

Keitä ovat ensiauttajat? 
- Ensiauttajat ovat vapaaehtoisia ensiapuryhmäläisiä, jotka on koulutettu kohtaamaan 
 hätätilapotilas. Aiemmin heitä kutsuttiin ensivastekoulutetuiksi.

- Ensiauttajilla on koulutus ja lupa käyttää tarvittaessa happea ja defibrillaattoria ensiapua
 antaessaan.

- Toiminnasta on tehty kirjallinen sopimus sairaanhoitopiirin ja Punaisen Ristin piirin välillä.

Ensiauttajien koulutus kehittyy järjestöjen yhteistyönä
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Malla 
Mustonen
ja Mikael 
Helenius 
päivystämässä 
vetouistelun 
SM-kisoissa 
Lohjalla.

Päivystäjien
käytössä oli
paikallisen 
osuuskaupan 
lahjoittama
defibrillaattori. N
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JÄSENKAMPANJA 2014

Jäsenmäärä kasvuun! 

Tammi-helmikuussa käynnistyy valtakunnalli-
nen jäsenkampanja, joka näkyy ja kuuluu eri-
tyisesti Ystävänpäivän aikoihin helmikuussa ja 
Punaisen Ristin viikolla toukokuussa. Kampan-
joinnin tavoitteena on kääntää Punaisen Ristin 
jäsenmäärä kasvuun. 

Kampanjan kohderyhmänä ovat ensisijaises-
ti nuoret aikuiset ja lapsiperheet. Sen toteutus 
painottuu nettiin ja sosiaaliseen mediaan. 

Ensi vuonna uudistetaan myös jäsenyyden 
materiaalit, jotta ne vastaisivat paremmin 
osastojen tarpeita ja toiveita. Tulossa on uusi, 
nykyistä laajempi yleisesite, jota voi jakaa uu-
sille jäsenille tai jäsenyydestä kiinnostuneille. 
Lisäksi tehdään pienempi flyeri, joka toimii jä-
senhankinnan tukena tapahtumissa, kursseilla 
jne. Jäsenviestintään on myös tulossa työkalu-
ja ensi vuodelle.

Lisätietoa uusista materiaaleista lähetetään 
osastoille ystävänpäivän kampanjakirjeen yh-
teydessä. 

Kaikki tieto päivitetään myös RedNetin jäse-
nyysosioon. Osastojen jäsenmestarit saavat 
lisäksi loppuvuoden aikana infokirjeen vuoden 
2014 jäsenasioista. 

Tärkeä suojamerkki esille
Tänä vuonna on juhlittu Punaisen Ristin liik-
keen 150-vuotista taivalta. Punaisen Ristin 
merkki, kaiken toimintamme tärkeä symboli, 
on esillä myös ensi vuoden kampanjoinnissa. 

Punainen Risti ja Punainen Puo-
likuu ovat maailmanlaajuises-
ti tunnustettuja suojamerkke-
jä, joiden tehtävänä on suojella 
avustustyötä sodissa ja selkka-
uksissa.  

Punainen risti valkoisella poh-
jalla ei siis ole ensiavun tai 
sairaanhoidon tunnus, jota 
kuka tahansa voi vapaasti 
käyttää. Tämän harva tietää. 

Merkistä on säädetty Gene-
ven sopimuksissa ja valtioiden 
velvollisuus on valvoa, että 
merkkejä koskevia määräyksiä 
noudatetaan. Punaisen Ristin 
tärkeä tehtävä on auttaa tässä 
ja kertoa merkin käytöstä. A
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Punainen risti, puolikuu ja kristalli ovat kansainvälisen Punaisen Ristin liikkeen 
virallisia, tasavertaisia tunnuksia. 

Pidetään jäsenistä huolta
 
On tärkeää, että uudet jäsenemme tuntevat 
itsensä tervetulleiksi ja kuulevat paikallisosas-
tostaan mahdollisimman pian liittymisen jäl-
keen. Henkilökohtainen kontakti puhelimit-
se tai pieni tervetulotilaisuus voivat olla kivoja 
tapoja muistaa uutta jäsentä.

Uusien jäsenten lisäksi myös vanhoista on tär-
keä huolehtia.

Valtakunnallinen jäsenhankintakampanja näkyy ja kuuluu ensi vuonna netissä ja
sosiaalisessa	mediassa.	Samalla	jäsenyyden	materiaalit	laitetaan	uuteen	uskoon. 

Muistattehan
• kiittää jäseniä
• kutsua heitä säännöllisesti 
 mukaan toimintaan
• viestiä jäsenille osastonne
 ajankohtaisista tapahtumista
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YLEISKOKOUS 6.-8.6.2014

Jäsenmäärä 
ratkaisee edustuksen
 
Vuoden 2013 viimeisen päivän jäsenmää-
rä ratkaisee sen, montako edustajaa kukin 
osasto voi lähettää yleiskokoukseen päät-
tämään järjestön tärkeistä asioista.
 
Kannustattehan siis jäseniänne maksa-
maan jäsenmaksunsa – mielellään jo hyvis-
sä ajoin. Keskustoimistolta käsin postite-
taan maksumuistutus
loppuvuoden aikana.

Merkki ja jäsenyys kuuluvat yhteen, sillä ilman 
jäseniä ei olisi Punaista Ristiä. Siksi haluamme 
puhua siitä, kuinka jäsenyys ja vapaaehtoistyö 
Punaisessa Ristissä tarjoavat mahdollisuuden 
olla mukana ainutlaatuisen tärkeässä järjes-
tössä, osana auttamisen ketjua. Teoillasi on 
merkitystä. Sinulla on merkitystä!

Kesäkuussa Turkuun
Kalenteriin kannattaa ajoissa kirjata Punaisen 
Ristin seuraava yleiskokous, joka pidetään Tu-
russa 7. – 8.6.2014. Punaisen Ristin väki ko-
koontuu silloin päättämään siitä, mihin suun-
taan järjestöämme kehitetään. 

Kokouksessa valitaan myös järjestön tärke-
ät luottamushenkilöt: puheenjohtaja, varapu-
heenjohtajat, hallitus ja valtuusto.

Yleiskokous pidetään Turun messu- ja kong-
ressikeskuksessa. Iltajuhlaa vietämme moni-
puolisen musiikin tahdissa Forum Marinumis-
sa Aurajoen rannalla, lähellä Suomen Joutsen 
-laivaa. 

Kuinka valmistautua ja vaikuttaa?

Yleiskokoukseen valmistautumisen voi aloittaa 
vaikka heti: 

- Houkuttele Punaisen Ristin kaverisikin 
 mukaan Turkuun, vaikka kivan kesäretken 
 merkeissä. 

- Viritä keskustelua: Mihin asioihin järjestöm-
 me pitäisi vaikuttaa nykyistä tehokkaam-
 min? Millaisessa Suomessa ja maailmassa 
 elämme 10 - 20 vuoden päästä?

- Kirjaa kommenttisi toimintalinjaukseen, 
 joka postitetaan kaikille osastoille helmi-
 kuun alussa. Toimintalinjaus on järjestöm-
 me strategia seuraaville vuosille. Aikaa 
 kommentoimiseen on 31.3. asti.

Yleiskokouksen ilmoittautuminen alkaa 7.2. ja 
päättyy 25.4. Lisätietoja	tulossa	nettiin	ja	
piiritoimistoille. 

Voit tiedustella omasta piiristäsi myös koulu-
tusta, josta saat eväitä yleiskokouksessa vai-
kuttamiseen ja osallistumiseen.

Edellinen yleiskokous järjestettiin Lahdessa 
vuonna 2011.
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Lahden yleiskokoukseen vuonna 2011 osallistui yli tuhat 
Punaisen Ristin jäsentä. 

Lisätietoa	jäsenasioista:	
Kati Ketola, varainhankinnan koordinaattori
kati.ketola@punainenristi.fi, puh. 020 701 2195
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PÄIVÄTYÖKERÄYS ESIIN

Päivätyökeräyksessä oppilaat ansaitsevat 
omalla	työllään	rahaa	Punaisen	Ristin	työn	
tukemiseen. Nuoret pääsevät näin aut-
tamaan toisia nuoria lähellä tai kaukana, 
mikä voi olla innostava ajatus kouluille.
 
Kannattaa siis ottaa yhteyttä oman paikka-
kunnan tai alueen kouluun ja tarjota heille 
mahdollisuutta suorittaa päivätyökeräys Pu-
naisen Ristin hyväksi. 

Päivätyökeräyksen varat koulu voi lahjoittaa 
esimerkiksi katastrofirahastoon ja tukea näin 
niitä miljoonia lapsia ja nuoria, jotka ovat jou-
tuneet Syyrian pitkittyneen kriisin uhreiksi. 
Kouluille on hyvä mainita, että Suomen Punai-
nen Risti lähetti Jordaniaan elokuussa kenttä-
sairaalan. 

Vaihtoehtoisesti koulu voi lahjoittaa päivätyö-
keräyksen varat kotimaan toimintaan ja tukea 
niillä Nuorten turvatalojen arvokasta työtä. 

Paikallinen kontakti on tärkeä 

Päivätyökeräykseen osallistuva koulu vastaa 
itse oppilaidensa työpaikkojen etsimisestä ja 
varojen tilittämisestä Punaiselle Ristille. Koulut 
saavat tietoa keräyksestä ja voivat ladata oh-
jeet keräyksen suorittamiseen sekä tiedotteen 
oppilaiden vanhemmille osoitteesta 
punainenristi.fi/paivatyokerays
 
Punaisen Ristin keskustoimisto lähettää kou-
luille säännöllisesti tietoa mahdollisuuksista 
osallistua auttamistyöhön. 
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Seuraava päivätyökeräystä mainostava posti-
tus menee kouluille lokakuun aikana. 

On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että myös 
paikallisosastot lähestyvät itse kouluja. Päi-
vätyökeräys on yksi hyvä ja helppo mahdolli-
suus avata yhteistyö koulumaailman kanssa
– mukaan voi tarttua samalla myös uusia jä-
seniä tai vaikkapa joukko nälkäpäivä-kerääjiä 
ensi vuodeksi. 

Lisätietoja	päivätyökeräyksestä: 
Eeva Arrajoki, varainhankinnan suunnittelija, 
keskustoimisto, puh. 020 701 2274, 
eeva.arrajoki@punainenristi.fi

Paikkakuntasi koulu voisi innostua Päivätyökeräyksestä
– soita ja kysy!

Tervetuloa ensiapu- ja ensihoitosymposiumiin 21. – 22.11.

Suomen Punainen Risti järjestää marras-
kuussa perinteisen ensiapu- ja ensihoito-
symposiumin Finlandia-talossa Helsingissä. 
Symposiumin teema on tänä vuonna muut-
tuvan yhteiskunnan vaikutukset ensiapuun.

Muuttuva yhteiskunta luo uusia paineita 
ensiapukoulutukselle. Sairaalan ulkopuoli-
sessa hoidossa teknologia kehittyy, ja ensi 
vuodesta lähtien ensiapukursseilla opete-
taan perustaitojen lisäksi puoliautomaatti-
sen defibrillaattorin käyttöä.

Näihin ja muihin ajankohtaisiin alan kysymyk-
siin tartutaan Suomen Punaisen Ristin ensi-
apu- ja ensihoitosymposiumissa. Se on tar-
koitettu kaikille ensiavusta ja ensihoidosta 
kiinnostuneille. Kouluttajat ja esiintyjät ovat 
alan huippuasiantuntijoita.

Lisätietoa osallistumismaksuista, majoituk-
sista ja ilmoittautumisesta löytyy osoitteesta 
http://www.punainenristi.fi/
ensiapu_ja_ensihoitosymposiumi 

Symposiumiin	ovat	tervetulleita	kaikki	ensiavusta	ja	ensihoidosta	kiinnostuneet.

Päivätyökeräys on hyvä tapa houkutella lisää nuoria mu-
kaan Punaisen Ristin toimintaan. Kuvassa nuorten vuosi-
kokouksen tunnelmia.   
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YSTÄVÄTOIMINNAN KUULUMISIA

Uudenlainen ryhmänohjaajakoulutus toteu-
tettiin ensimmäistä kertaa syyskuun alussa 
Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella.

Kolmen illan mittainen koulutus on suunnat-
tu ensisijaisesti ystävätoiminnassa mukana 
oleville vapaaehtoisille, jotka kaipaavat tukea 
ryhmien ohjaamiseen esimerkiksi omaishoita-
jien, seniorien tai nuorten parissa.

Koulutuksessa käsitellään mm. ryhmän toi-
mintaan ja dynamiikkaan liittyviä asioita sekä 
ryhmän markkinointia. Ohjaajat myös tekevät 
koulutuksessa toimintasuunnitelman ryhmäl-
leen. Viimeisellä kerralla kurssilaiset pohtivat 
yhdenmukaisuutta ja erilaisuutta. Kurssi antaa 
eväitä hyödyntää ryhmänohjaamisessa myös 
erilaisia luovia menetelmiä kuten kuvakortteja, 
runoja tai toiminnallisia harjoituksia.

Koulutuksen pilotointi on nyt takana ja jatkos-
sa sitä on mahdollista järjestää myös muualla 
Suomessa. Osastot voivat tiedustella koulu-
tusta omalle alueelleen piireistä, joiden työn-
tekijöitä perehdytettiin koulutukseen loka-
kuun alussa.

Lisätietoja	koulutuksesta: 
Helsingin ja Uudenmaan piirin ryhmä-
toiminnan kehittäjä Jemina Vainiomäki
jemina.vainiomaki@punainenristi.fi,
puh. 020 701 2388

Ohjaajakoulutus antaa ystäville 
eväitä ryhmätoimintaan

Parikeskustelut virittivät koulutuksessa vilkasta keskuste-
lua. Vapaaehtoiset Hanna Kantonen (vas.) ja Tuula Kähkö-
nen pohtivat ryhmänohjaajan ongelmatilanteita.
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Ilolla kohti ystävänpäivää

Ystävänpäivänä helmikuussa iloitsemme 
taas ystävyydestä ja tuomme esille moni-
puolista ystävätoimintaamme. 

Ensi vuonna meillä kaikilla on erityinen syy 
juhlia: vuosi 2014 on Suomen Punaisen Ris-
tin perheiden teemavuosi ja ystävätoiminnan 
55-vuotisjuhlavuosi. 

Keskustoimisto haastaa kaikki osastot ja piirit 
järjestämään omalla paikkakunnallaan Iloa ys-
tävyydestä -tapahtumia, joihin voi kutsua mu-
kaan koko perheen vauvasta vaariin. 

Tapahtumia voi järjestää ulkona tai sisällä ja 
niiden sisältöä voi ideoida vapaasti – tärkeintä 
on ystävyyden ilo ja yhdessäolon riemu. Vink-
kejä tapahtumien järjestämiseen on tulossa 
Rednetiin, jonne ladataan myös ystävänpäivän 
osastokirje sekä kutsu- ja tiedotepohjat.

Ystävänpäivä tulee tuttuun tapaan näkymään 
myös verkossa.	Lisätietoa	tulossa.   

Uusien jäsenien hankkiminen on ensi vuonna 
tärkeässä roolissa jokaisessa kampanjassam-
me. Nostamme siis jäsenyyttä esiin myös ystä-
vänpäivänä.
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Jyväskylän osaston ystäviä kirjastoreissulla.
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Punainen Risti perustettiin 150-vuotta sitten sveitsiläisen liikemiehen Henry Dunantin aloitteesta. 
Suomessa Punaisen Ristin toiminta käynnistyi 1877. Suomessa toimittiin pääkaupunkikeskeisesti, 
kunnes vuonna 1914 perustettiin kuusi alaosastoa: Vaasaan, Lahteen, Turkuun, Hämeenlinnaan, Vii-
puriin ja Tampereelle. Piiriorganisaatio perustettiin valtakunnallisesti 1930-luvulla. SPR:n Vaasan lää-
nin piirin perustettiin Suomen Punaisen Ristin keskushallituksen kokouksessa 20.11.1933. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi sotamarsalkka C.G.E. Mannerheim. Piirihallitus kokoontui ensim-
mäiseen kokoukseensa Seinäjoen Rautatiehotelliin samana vuonna. Nykyisin tiloissa toimii Hotelli-
Ravintola Alma. Vaasan läänin piiri jakautui kahdeksi eri piiriksi vuosien 1960-2000 väliseksi ajaksi 
SPR Keski-Suomen perustamisen myötä 1.7.1960 alkaen. 

1940-luvulla piirin toiminta keskittyi väes-
tön huoltoon ja kotien hyvinvoinnin edistä-
miseen. Piiri kasvoi 1950-luvun alkupuolella 
jäsenmäärältään nelinkertaiseksi, yli 12 000 
jäseneen. 1960-luvulla tehtävät lisääntyi-
vät erityisesti pelastuspalvelu-,ystävä- ja 
kotiaputoiminnassa, joihin ruvettiin koulut-
tamaan vapaaehtoisia. 1970-luvulla kan-
sainvälisen avustustoiminnan määrä kasvoi 
ja Punainen Risti määriteltiin viranomaisia 
täydentävän Vapaaehtoisen pelastuspal-
velun koordinaatiojärjestöksi. 1980-luvulla 
jäsenmäärä edelleen kasvoi ja toiminta oli 
vilkasta. 1990-luvun luvun alun lama näkyi 
Punaisessa Ristissä kotimaan avustustoi-
minnan vahvana kasvuna.

Vaasan läänin piiri muutti nimensä Pohjan-
maan piiriksi 1998. Vuonna 2000 käynnis-
tettiin neuvottelut Vaasan ja Keski-Suomen 
piirien yhdistämisestä. Vuonna 2001 yh-
distymisen myötä nimeksi tuli Länsi-Suo-
men piiri. Siihen kuuluvat Etelä-Pohjan-
maan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja 
Keski-Suomen maakunnat. Piiriin kuuluu 73 
osastoa ja sen toiminnassa on mukana lä-
hes 10000 jäsentä ja yli 3000 vapaaehtois-
ta. Vapaaehtoiset tekevät korvaamatonta 
työtä esimerkiksi suurtapahtumien ensi-
apupäivystyksissä ja yksinäisten seniorien 
arjessa. Ensiapukoulutuksiin osallistuu vuo-
sittain yli 5000 henkilöä. Piirin alueella toi-
mii 14 SPR-Kirppistä.

Teksti & Kuvat: Tero Hintsa

80-VUOTTA

Kahdeksan vuosikymmentä – Suomen Punaisen Ristin 
toimintaa Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa
1933-2013

Piirin varapuheenjohtaja Alpo Tanskanen ja järjestöpäällikkö Jooel Niit-
tynen juhlatunnelmissa.

Toiminnanjohtaja Pekka Annala, Puheenjohtaja Hannu Kuokkanen ja Savo-Kar-
jalan toiminnanjohtaja Heikki Koistinen Seinäjoen Framilla.
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80-VUOTTA

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin 80-vuotis-
juhlat toteutuivat kolmepäiväisinä. Jyväskylässä 
7.11.2013 ja Seinäjoella 8.11.2013 järjestettiin 
juhlakahvit yhteistyökumppaneille. Juhlaviikko 
huipentui 9.11. pääjuhlaan Seinäjoen Framilla.

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin 
juhlaan Seinäjoen Framilla osallistui yli 150 va-
paaehtoista. Juhlapuhujina toimivat sosiaali- ja 
terveysministeri Paula Risikko, pääsihteeri Kris-
tiina Kumpula, professori Markku Ojanen, pu-
heenjohtaja Hannu Kuokkanen, varapuheenjoh-
taja Alpo Tanskanen, toiminnanjohtaja Pekka 
Annala ja Punaisen Ristin eläkeläinen Hanna 
Mäkynen. Juhlan juontajana toimi järjestöpääl-
likkö Jooel Niittynen.

Suomen	Punaisen	Ristin	roolia	vapaaehtois-
työn koordinoinnissa tulisi lisätä

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen Pu-
naisen Ristin välisessä yhteistyösopimuksessa 

on sovittu Punaisen Ristin koordinoivan vapaa-
ehtoisen pelastuspalvelun toimintaa.  Vapaaeh-
toisessa pelastuspalvelussa on mukana jo nyt yli 
50 järjestöä. On tärkeää, että useiden toimijoi-
den yhteistyötä johtaa järjestö jolla on pitkäai-
kaista kokemusta sekä näyttöä toiminnan koor-
dinoinnista. 

- Suomen Punaisen roolia vapaaehtoisten tuen 
organisoinnissa tulisi lisätä. Ehdotan että so-
pimusta laajennetaan koskemaan myös mui-
ta järjestöjä, kuten potilas- ja vammaisjärjestöt, 
sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko kertoi 
Seinäjoella.

Ministeri Risikko painotti myös inhimillisyyden 
merkitystä vapaaehtoistyössä. Inhimillisyys on 
läsnä kaikessa Punaisen Ristin vapaaehtoisavus-
sa. Inhimillisyyttä välitetään eri paikkakunnilla 
ensiaputoiminnassa, pluspisteillä, omaishoita-
jien tukena ja monissa muissa eri vapaaehtois-
työn muodoissa. 

80-vuotta juhlittiin kolme päivää!
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80-VUOTTA

Piirin 80-vuotisjuhlissa oli leppoisa meininki.

Piirin historiasta ilmestynyt teos kokoaa 
80-vuotta yhteen

Juhlavieraat tutustuivat juhlassa upouuteen pii-
rin historiasta kertovaan kirjaan. Historiatoi-
mikunta ja Rautalammin museo onnistuivat 
kokoamaan yhteen tärkeimmät pointit eri vuosi-
kymmeniltä. Piirihallituksen nimeämään historia-
toimikuntaan kuuluivat Seppo Riippi, Matti Poke-
la, Alpo Tanskanen ja Pekka Annala. Historiikin 
kirjoittivat Leni Kuokkari, Outi Laakso ja Pirkko 
Annala. Historiikki on saanut hyvää palautetta. 
Kirjaa pidetään helppolukuisena, näyttävänä ja 
nuorekkaana. 

- Se on niin komia! ministeri Risikko kommentoi 
uunituoretta kirjaa.

Piirin komiat Virve Karling, Tave Rautiainen ja Riitta Kan-
gaskesti tyytyväisinä historiikkiin.

- Mitä muuta esimerkiksi vankilavierai-
lijatoiminta on kuin Inhimillisen viestin 
viemistä ja toivon ylläpitämistä, minis-
teri Paula Risikko totesi.

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin vah-
vistamisessa kasvaa

Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri 
Kristiina Kumpula nosti esille vapaaeh-
toistyön roolin kunta- ja palveluraken-
teen muuttuessa. Esimerkiksi kuntien 
taloustilanteen tiukentuminen ja väes-
tön ikääntyminen ovat lisänneet eh-
dotuksia vapaaehtoistyön lisäämises-
tä. Vapaaehtoistyöstä toivotaan apua 
yhä useammille. Vapaaehtoiset eivät 
voi kuitenkaan korvata ammattiapua 
ja viranomaisten työtä. Vapaaehtois-
työn tulee säilyä toimintana, mistä saa 
hyvän mielen ja mihin halutaan osal-
listua.

- Pari viikkoa sitten Länsi-Suomen piirin järjestä-
mä ensiapu- ja valmiustoiminnan yhteinen Suur-
leiri on näyte siitä auttamisen hengestä mitä 
Punainen Risti parhaimmillaan on, Kristiina Kum-
pula kertoi.

Vapaaehtoistyön ja ammattiauttamisen rajaa tu-
lee kirkastaa. Länsi-Suomen piirissä Ystävätoi-
minnan alueellisen tuen kehittämisprojektissa 
vapaaehtoistyön roolia selkeytetään esimerkiksi 
kehittämällä palveluihin ohjaamista. Palveluihin 
ohjaamiseen rakennetaan uusi työväline, Ystä-
vänapuri, osastojen vapaaehtoisille ja ystävä-
välityksille.  Ystävänapurin avulla ystäväasiakas 
voidaan tarvittaessa ohjata muihin palveluihin, 
kuten julkisten ja kolmannen sektorin palvelui-
den sekä nettipalveluiden piiriin.

- Ystävätoiminnan kehittäminen on yksi Länsi-
Suomen piirin rooleista tällä hetkellä. Ystävätoi-
minta on Punaisen Ristin ytimessä, toimitaan lä-
hellä ihmistä ja tuodaan välittämisen kulttuuria 
lähiympäristöömme, Kristiina Kumpula painotti.

Teksti ja kuvat: Tero Hintsa
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SUURLEIRI

Suurleiri
Länsi-Suomen piiri järjesti 18-20.10.2013 Ähtä-
rissä leirin, jossa eri osastoista tulevat ja erilai-
sissa tehtävissä toimivat vapaaehtoiset pääsivät 
tapaamaan toisiaan ja harjoittelemaan tositi-
lanteita varten. Viikonlopun aikana eri vapaa-
ehtoisryhmille järjestettiin sekä omaa ohjelmaa 
että yhdessä harjoittelua. Yhteistyökumppanina 
suurleiriin osallistui Järjestötalo Seinäjoki.

- Suuren kriisitilanteen sattuessa auttajia tarvi-
taan laajalta alueelta. Siksi on tärkeää harjoitella 
eri puolilta piiriä tulevien vapaaehtoisten yhteis-
toimintaa. Suurleirille olemme saaneet vapaa-
ehtoisia neljän maakunnan alueelta! Se antaa 
harjoituksille erinomaisen monipuolisen lähtö-
kohdan, leirin tiimellyksestä tavoitettu tervey-
denhuollon suunnittelija Virve Karling iloitsi.

Länsi-Suomessa toimii tällä hetkellä 73 osastoa.

Yllättäviä tehtäviä ja yhteiseen 
hiileen puhaltamista

Suurleirille osallistui ensiapuryhmien ja ystä-
väryhmien vapaaehtoisia sekä osastojen halli-
tusten jäseniä eri osastoista. Suurleiri antoi eri 
osastoissa, mutta samoissa tehtävissä toimivil-

le vapaaehtoisille tilaisuuden tavata ja pohtia 
yhdessä juuri oman tehtävän kannalta tärkei-
tä teemoja. Puheenjohtajat ja sihteerit pohtivat 
esimerkiksi tiedottamista ja osastojen hankintoi-
hin liittyviä asioita. Ensiryhmien vapaaehtoiset 
harjoittelivat rasteilla erilaisissa onnettomuus-
tilanteissa toimimista, ja ystävävälittäjäkoulu-
tuksessa kerrattiin ystävävälityksen tärkeimpiä 
suuntaviivoja.

Sunnuntaipäivän ja koko suurleirin päättivät yh-
teiset rastiharjoitukset. Osallistujien yllätyksek-
si kaikki toimintaryhmät sekoitettiin ja rasteil-
le lähdettiin esimerkiksi yhden puheenjohtajan, 
kahden ystävän ja kolmen ensiapuryhmäläisen 
muodostamalla tiimillä. Sunnuntain rastirata 
tarjosi muitakin yllätyksiä osallistujille. Esimer-
kiksi ensiapurastien aiheet eivät olleet ennal-
ta kenenkään tiedossa ja toisaalta mukana oli 
rasteja, joita ensiapuryhmäläiset eivät osanneet 
odottaa.

- Vapaaehtoisryhmämme muodostuvat eri osa-
alueiden osaajista sekä ammattitaustoiltaan 
että vapaaehtoiskoulutuksiltaan. Vapaaehtoi-
set ovat myös eri ikäisiä. Sekä toimintaryhmien 
että yksittäisten vapaaehtoisten on tärkeä löy-
tää toisensa ja tätä tulee harjoitella konkreetti-
sesti käytännössä, tiivisti järjestöpäällikkö Jooel 
Niittynen.
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Kiitos kaikille Nälkäpäivään 

osallistuneille!

Länsi-Suomen piiri haluaa vielä erikseen 

kiittää Teitä kaikkia Nälkäpäiväkeräyk-

seen osallistuneita vapaaehtoisia. Suu-

ri Kiitos myös Teille osastoille Nälkpäivä-

tapahtumien järjestämisestä. Ilman Teitä 

vapaaehtoisia näin hieno ja tärkeää ta-

pahtumaa ei saataisi toteutumaan. Kiitos!

Nälikäpäivä Länsi-Suomen piirissä
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SUURLEIRI

Suurleirille Ähtärin Honkiniemessä osallistuneet 
ystävätoiminnan vapaaehtoiset pääsivät osallis-
tumaan ensimmäistä kertaa Länsi-Suomen pii-
rissä järjestettyyn Ystävävälittäjäkoulutukseen. 
Koulutus ja siihen liittyvä materiaali on luotu   
Ystävätoiminnan kehittämisprojektissa.

Ystävätoiminta perustuu Punainen Ristin pe-
riaatteisiin.  Vapaaehtoiset ystävät ovat osa 
maailmanlaajuista auttamisverkostoa, joka nä-
kyy miljardien ihmisten elämässä. Vapaaehtoi-
set vierailevat ystäväasiakkaiden luona viikon tai 
kahden välein, käynnin pituudeksi suositellaan 
enintään kahta tuntia. Pääosa ystäväasiakkaista 
on yksinäisiä senioreja. 

- Tärkeintä on että toimitaan omilla kasvoilla ja 
Punaisen Ristin periaatteilla sekä ystävätoimin-
nan pelisäännöillä, vastuukouluttaja Henna-Ma-
ria Jalosalmi painotti.

Välitys on keskeinen osa ystävätoimintaa

Punaisen Ristin osastot vastaavat ystävätoimin-
nasta omalla paikkakunnallaan. Tärkeä osa ys-
tävätoimintaa on uusien vapaaehtoisten välittä-
minen. Välitys tarkoittaa oikean vapaaehtoisen 
löytämistä oikealle ystäväasiakkaalle. Ystävävä-
littäjä ottaa vastaa ystäväpyynnön yksinäisel-
tä henkilöltä, hänen läheiseltään tai ammatti-
auttajalta. Ystävävälitys etsii pyyntöön sopivan 

vapaaehtoisen tai ohjaa sen muihin palveluihin. 
Välittäjä on useimmissa osastoissa mukana en-
simmäisessä tapaamisessa ja osasto järjestää 
vapaaehtoisille tapaamisia. Ystävävälitystä tekee 
osastossa ystäväryhmän ohjaaja, sosiaalipalve-
lupromo tai ystävätoiminnan tiimi. 

Ystävävälitykseen tarvitaan lisää koulutusta ja 
selkeää materiaalia ystäväpyyntöjen määrän 
kasvun sekä pyyntöjen haasteellistumisen myö-
tä. Ystävätoiminnan kehittämisprojekti kokeili 
Ystävävälittäjäkoulutusta Suurleirillä. Kaikki osal-
listujat saivat koulutuksesta ystävävälittäjäkansi-
on, mihin oli koottu välityksessä tarvittavat tie-
dot. Koulutukseen osallistui 21 ystävävälittäjää. 

Kouluttajina toimivat Henna-Maria Jalosalmi ja 
Maija Borén. Ystäväprojektin vastuukouluttajista 
olivat lisäksi paikalla Terttu Lakaniemi ja Minna 
Wacker.

- On erittäin hyvä että välitykseen saatiin oma 
koulutus ja kansio, mihin voimme lisätä jo ole-
massa olevat ystävät ja yhdistää sen avulla uu-
det, tiivistivät Keuruulta koulutukseen tulleet 
Marjukka Latosuo ja Eeva Jukola.

- Olemme käynnistämässä Kuortaneella ystävä-
toimintaa ja aloitan välittäjänä osastollamme, 
kansio on erinomainen työväline ystävävälityk-
seen, Taina Tikkanen totesi.

Ystävävälittäjäkoulutus ja -kansio saivat osastojen vapaaehtoisilta lämpimän vastaanoton. Kuva Tero Hintsa.

Vahvistusta ystävävälitykseen suurleiriltä
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KAVERIKSI MULLE

KaMu   
–toiminta laajeni Vaasaan

Lasten ja nuorten elämänlaatua ja sosiaalisia 
taitoja parantava ”Kaveriksi Mulle” – eli KaMu –
toiminta on laajentunut Vaasaan. Huhtikuussa 
osastomme tiloissa on työskentelynsä aloittanut 
SPR Länsi-Suomen piirin lapsitoiminnan ohjaaja 
Elsi Pienimäki, jonka tehtävänä on koordinoida 
KaMu –toimintaa Vaasassa.

KaMu –toiminnassa vapaaehtoinen aikuinen toi-
mii 4–14 –vuotiaan lapsen tai nuoren ystävänä. 
Periaatteena on, että lapsen ja aikuisen ystä-
vyyssuhde toimii tasa-arvoisesti. Lapsi ja aikui-
nen sopivat yhdessä yhteisestä, molempia kiin-
nostavasta tekemisestä, joka voi olla esimerkiksi 
ulkoilua, pelailua, läksyjen tekemistä tai vaikka-
pa leipomista. Tärkeintä on kuitenkin yhdessä 
oleminen. He tapaavat toisiaan mahdollisimman
säännöllisesti, ennalta sovitun aikataulun mu-
kaisesti.

– KaMu –toiminta tukee lasta arjessa ja antaa 
hänelle luotettavan aikuisen aikaa ja läsnäoloa. 
Toiminta ennaltaehkäisee lasten ja nuorten yksi-
näisyyttä uusien kaverisuhteiden myötä sekä sa-
malla vahvistaa heidän itsetuntoaan, kertoo Elsi.

Yksilötoiminnan lisäksi toimintaan kuuluvat 
myös KaMu –kerhot, joiden pääteemana on
”Hyvä Kaveri”. Kerholaisilla on 4–8 lapsen pien-
ryhmässä mahdollisuus vahvistaa sosiaalisia 
vuorovaikutustaitojaan kerho-ohjaajien tukema-
na. Kerhojen toimintatapoina ovat erilaiset pelit 
ja leikit, askartelu sekä draama ja ilmaisutaidot.

KaMu –toiminta on maksutonta, ja se on tarkoi-
tettu kaikille perheille. Toimintaan mukaan
tulevat perheet ja lapset haastatellaan. Lasten 
omien toiveiden kuunteleminen on tärkeää, jot-
ta hänelle löytyisi juuri se oikea vapaaehtoinen 
aikuinen ystäväksi. KaMu – suhteen syntyessä 
perheen ja vapaaehtoisen kesken tehdään so-
pimus, johon kirjataan tapaamisajankohdat ja 
–paikat sekä toiminnan sisältöä. Sekä perheen 
että vapaaehtoisen toivotaan sitoutuvan toimin-
taan vähintään vuodeksi.

Kuka voi ryhtyä KaMuksi?

KaMu –vapaaehtoiseksi voi tulla 18 vuotta täyt-
tänyt, vastuullinen aikuinen, joka on valmis si-
toutumaan sekä kulkemaan lapsen ja nuoren 
rinnalla tavallisessa arjessa. Vapaaehtoiset kou-
lutetaan tehtäväänsä. Lisäksi toiminnan aikana 
vapaaehtoisille järjestetään säännöllisesti ohja-
usta ja mahdollisuuksia lisäkoulutuksiin.

KaMu –toiminta tarjoaa vapaaehtoiselle pait-
si mahdollisuuden osallistua lapsen tai nuoren 
elämään, myös selkeän toimintamallin. Vapaa-
ehtoinen voi toimia joko kerhon ohjaajana tai 
yksilötoiminnassa tavaten säännöllisesti saman 
lapsen kanssa.

Vaasan alueen ensimmäinen KaMu –koulutus 
järjestettiin huhtikuussa. Koulutuksessa oli
mukana kahdeksan osallistujaa. Vaasan alueen 
KaMu –toimintaa hoitaa SPR Länsi-Suomen piiri, 
joka on ollut vuoden 2013 alusta alkaen KaMu 
–toiminnasta vastaavan Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry:n yhteistyö-
kumppani. 

Raha-automaattiyhdistys rahoittaa toimintaa, 
jota järjestetään Vaasan lisäksi tällä hetkellä
myös Jyväskylässä, Keuruulla, Saarijärvellä,
Äänekoskella, Viitasaarella, Mikkelissä ja
Varkaudessa.

KaMu –starttileirillä alkuun

Kesäkuun alussa osaston tiloissa järjestettiin 
KaMu –toiminnan päiväleiri, jonka
tarkoituksena oli aloittaa KaMu –toiminta Vaa-
sassa ja samalla tehdä toimintamuotoa
tunnetuksi. Leiriläiset viettivät iloisen viikon, 
jonka jokaiselle päivälle oli oma teemansa.
Ensiaputaitojen opettelemisen ja liikunnan lisäk-
si ohjelmassa oli mm. kokkailua ja retki
Sommaröhön.

KaMu –toiminnan on tarkoitus jäädä pysyväksi 
toimintamuodoksi Vaasaan, ja toiminta
jatkuukin syksyllä. Toimintaa on tarkoitus laajen-
taa myös maakuntiin.

Teksti: Kirsi Matikka.

Lisätietoa ”Kaveriksi Mulle” –toiminnasta SPR Länsi-Suomen piirin 
lapsitoiminnan ohjaaja Elsi Pienimäeltä

050 4388 362 tai elsi.pienimaki@punainenristi.fi
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LUOTTAMUSTOIMET

Löytyykö osastostanne
nuorisotoiminnan ja koulu-
yhteistyön yhdyshenkilöt?
Jos ei, nimetkää ne ensi vuodelle!

Nimetyt ja toimivat nuorisotoiminnan ja kou-
luyhteistyön yhdyshenkilöt osastoissa kehit-
tävät osastojen toimintaa ja helpottavat piirin 
yhteydenpitoa. Ensi vuonna näiden yhteys-
henkilöiden tukea ja koulutusta kehitetään. 
Onhan tei-dänkin osastonne mukana?

Nuorisotoiminnan ja kouluyhteistyön yhdys-
henkilö voi tarvittaessa olla sama. Tärkeintä 
olisi, että yhteyshenkilö on roolissaan aktiivi-
nen.

Tässä lyhyesti yhteyshenkilöiden rooleista:

Nuorisotoiminnan yhdyshenkilö osastossa…

- on hallituksen jäsen, tai vähintäänkin toimii 
tiiviissä yhteistyössä halli-tuksen kanssa

- on kiinnostunut nuorisotoiminnasta ja halu-
kas edistämään sitä

- tuntee osastonsa nuorisotoiminnan

- haluaa pysyä ajan tasalla nuorisotoiminnan 
asioissa

- koordinoi osaston nuorisotoimintaa yhdessä 
muiden tekijöiden kanssa

Kouluyhteistyön yhdyshenkilö osastossa…

- on hallituksen jäsen, tai vähintäänkin toimii 
tiiviissä yhteistyössä hallituksen kanssa

- on kiinnostunut kouluyhteistyöstä ja halu-
kas edistämään sitä

- pitää yhteyttä alueen kouluihin 

- koordinoi osaston kouluyhteistyötä

- on osaston asiantuntija kouluyhteistyössä 

Lisätietoja: 
Nuorisotoiminnan suunnittelija Annika Jouhki,  
annika.jouhki@punainenristi.fi, 040 538 9892

Ensiapu- ja valmiusvaliokunta 
hakee uusia jäseniä kaudeksi 
2014-2015
Ensiapu- ja valmiusvaliokunta koostuu ensiapu-
ryhmätoiminnasta, ensiapukoulutuksesta ja val-
miustoiminnoista. Valiokunnan tehtävänä on 
kehittää kyseisiä toimintoja, tukea kyseisten ryh-
mien osaamista ja vastata osaltaan näistä toi-
minnoista.

Valiokunnassa on viranomaisedustus (poliisi, 
pelastuslaitos, hätäkeskus, sairaanhoitopiiri) ja 
nämä paikat säilytämme ennallaan.

Osastot voivat lähettää ehdotuksensa 5.12.
mennessä: virve.karling@punainenristi.fi

Tule mukaan suunnittelemaan, ideoimaan ja 
vaikuttamaan.

Osastojen valmius- 
suunnitelmat kuntoon

Osaston yksi perustehtävä on osaston oman 
valmiussuunnitelman tekeminen. Olemmehan 
valmiusjärjestö, jonka toivotaan ja luotetaan toi-
mivan erilaissa kriisitilanteissa viranomaisten 
apuna.

Kiitos seuraaville osastoille, jotka ovat toimitta-
neet osastonsa valmiussuunnitelman piiriin:

Alajärvi, Haapamäki-Pihlajavesi, Himanka,
Härmäin, Ilmajoki, Isokyrö, Jurva, Jyväskylä,
Jämsä, Jämsänkoski, Kannonkoski, Kannus,
Karstula, Kauhava, Keuruu, Kinnula, Kokkola, 
Konnevesi, Korpilahti, Koura, Kuokkala, Kurikka, 
Kyyjärvi, Laihia, Lappajärvi, Lapua, Laukaa,
Lohtaja, Nurmo, Pietarsaari, Pihtipudas,
Saarijärvi, Suolahti, Teuva, Toholampi,
Toivakka, Uurainen, Vaasa, Viitasaari, Ähtäri ja 
Äänekoski.

Ne, jotka eivät ole vielä tehneet, voivat tar-
vittaessa pyytää Riitta Kangaskestiä vaikkapa 
hallituksen kokoukseen, jossa se voidaan yh-
dessä täyttää.

Terveisin 
Pekka Annala

VALMIUSSUUNNITELMAT
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KOULUTUSTA

Ikääntyvä aistivammainen

Koulutus Järjestötalo Seinäjoen, Seinäjoen 
Mobilen ja Suomen Punaisen Ristin vapaaeh-
toisille

25.1.2014 Seinäjoella

Ikäihmisten määrän kasvaessa kuulo- ja nä-
kövammaisuus lisääntyvät. 
Heikentynyt näkö ja alentunut kuulo vaikut-
tavat haitallisesti ikääntyvän elämänlaatuun. 
Ikääntyvä aistivammainen -koulutus tarjo-
aa valmiuksia kuulo- ja näkövammaisen arjen 
tukemiseen.      

Koulutuksen tavoite: 
Ikääntyvän kuulo- ja/tai näkövammaisen
tunnistaminen ja kohtaaminen. 

Koulutus antaa: 
- tietoa ikääntyvän yleisimmistä kuulo- ja
näkövammoista
- välineitä ikääntyvän kuulonäkövammaisen 
tunnistamiseen ja kohtaamiseen
- tietoa apuvälineistä ja niiden hankinnasta

Kohderyhmä: Vapaaehtoistoimijat

Aika: 25.1.2014 klo 10-15
Paikka: Järjestötalo, Paulan Sali, Kauppakatu 
1, 2.Krs, 60100 SEINÄJOKI.

Koulutuksen sisältö:
- Kuulo ja kuulon heikkeneminen ikääntyessä
- Näkö ja yleisimmät ikääntyvän silmäsairau-
det ja näkövammat
- Kuulo- ja näkövammaisuuden yhteisvaiku-
tukset ikääntyvän toimintakykyyn 
- Kohtaaminen ja opastaminen
- Käytännön harjoituksia
- Järjestöjen palvelut

Ilmoittautuminen viimeistään 
15.1.2014: 
lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi 
020 701 2830

Kouluttajat:
Asta Salonen, Näkövammaisten Keskusliitto ry 
 Margit Hassinen, Kuuloliitto ry

Henkisen tuen tiedot ja
taidot kuntoon

Osastossa kaikki toimijat saattavat tarvita henki-
sen tuen perustaitoja.

Lyhyt, reilun kahden tunnin koulutus tai koko-
nainen henkisen tuen peruskurssi (12t) koko 
osaston väelle tai jollekin tietylle toimintaryh-
mälle parantaa paitsi osaston valmiutta, mutta 
myös jokaisen henkilökohtaisia taitoja johdata 
onnettomuuteen tai kriisiin joutunutta ihmistä.

Lyhyen koulutuksen voi järjestää myös kaikille 
avoimena ja näin saadaan osastolle näkyvyyt-
tä ja mahdollisesti uusia toimijoitakin.

Mikäli haluatte järjestää henkisen tuen koulutus-
ta, ottakaa yhteyttä:

- keräys- ja valmiuskoordinaattori
- riitta.kangaskesti@punainenristi.fi
- 0400 688 694

Ensihuollon peruskurssi

Ensihuolto on onnettomuuden uhreille, hei-
dän läheisilleen ja auttajille annettavaa moni-
puolista apua ja tukea. 

Ensihuollon toimintamuotoja ovat mm.

- vaatetus ja muu materiaalinen apu
- ruokahuolto
- hätämajoitus
- henkinen tuki
- neuvonta ja käytännön apu. 

Kurssilla käydään läpi ensihuollon perustiedot 
sekä tehdään käytännönläheisiä harjoituksia.  

Sopii kaikille toiminnasta kiinnostuneille.

• la 18.1.2014 9.00–18.00 
• Jyväskylän aluetoimisto, Ailakinkatu 5 
• Hinta 10€ (sis. materiaalit, keiton ja kaffet)  
• Sitovat ilmoittautumiset maanantaihin   
 13.1.2014 mennessä 
 lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi
• Lisätietoa riitta.kangaskesti@punainenristi.fi  
 0400 688 694 
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KOULUTUSTA

Ensiapuryhmien harjoitus-
kurssi, Ähtäri

Aika: 15.-16.3.2014
Paikka: Honkiniemen leirikeskus (Honkiniemen-
tie 150), ÄHTÄRI

Koulutuksen kohderyhmä:  Ensiapuryhmäläiset 
/ työpaikan ensiapuryhmäläiset sekä EVY-koulu-
tetut ea-ryhmäläiset (kurssin suoritettuaan saa 
päivystysluvan vuodelle 2014)

Pääsyvaatimus: Ea-2 kurssi sekä päivystysensi-
apukurssi, 18 v ikä, normaali fyysinen ja psyyk-
kinen terveys ja jaksaminen. 

Koulutuksen tavoite: Syventää ensiapuryhmä-
läisten yksilö- ja ryhmävalmiuksia ensiaputoi-
minnassa, lisätä yleistä pelastuspalvelu tietoutta 
ja –valmiutta. Opetuksen pääpaino on käytän-
nön harjoittelussa ja ryhmätyöskentelyssä. Pu-
naisen Ristin ideologia huomioidaan kaikessa 
opetuksessa.

Kurssin hinta: Ensiapuryhmäläisille 50€, muille 
90€, sisältää majoituksen, koulutuksen ja ruo-
kailut.

Sitovat ilmoittautumiset: viimeistään 1.3.2014 
mennessä virve.karling@punainenristi.fi

Ensiapupäivystyslupa 
-testaukset

suoritetaan harjoitusten muodossa ja osallis-
tuneet saavat luvat vuodelle 2014.

Harjoituspaikkakunnat ja osallistujaryhmät:

- Kurikka  18.1  Klo 10-14
- Saarijärvi 19.1  Klo 10-14 
- Kauhava 25.1  Klo 10-14 
- Kaustinen 26.1  Klo 10-14 
- Jämsänkoski 8.2    Klo 10-14 

EVY-testaus:
- Jyväskylä 

Harjoitus on ilmainen ja toteutetaan ryhmit-
täin omilla Ea-välineillä. Kutsut tulevat ilmoit-
tautuneille Ea-ryhmille. Ryhmä ilmoittautuu 
ensisijaisesti lähinnä olevaan testipaikkaan, 
esteen sattuessa voi valita jonkin muun testi-
paikan.

Sitovat ilmoittautumiset viikkoa ennen
- virve.karling@punainenristi.fi

Rinnepäivystyskurssi 

Seinäjoki, Joupiska 4.-5.1.2014

Kurssilta saat pätevyyden toimia Punaisen Ristin 
rinnepäivystäjänä alueemme sopimusrinteissä. 

Hinta: 60€ /hlö sisältäen opetusmateriaalin ja 
kahvit, ruokailu omalla kustannuksella.
Kurssiajat llo 10-16 molempina päivinä.

Pääsyvaatimukset: 18v ikä, hyvä fyysinen ja 
psyykkinen kunto, EA-2, laskettelutaito.

Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset: 
18.12.2013 mennessä: 
virve.karling@punainenristi.fiKuva: Niklas Meltio, www.punaisenristinkuvat.fi/fotoweb
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Ensiapuryhmien perinteinen ALUETOUR – ta-
paaminen starttaa jälleen alkuvuodesta 2014!

Äänekoski (Saarijärvi, Karstula,
Viitasaari, Pihtipudas, Laukaa)

Jyväskylä (Joutsa, Jämsä, Jämsänkoski, 
Keuruu, Metso, Hankasalmi)

Ilmajoki (Kurikka, Kauhajoki, Vaasa, 
Vähäkyrö, Isokyrö, Ylistaro, Seinäjoki, 
Alavus, Teuva)

ENSIAPURYHMÄT

Pluspistetoimintaa 20-vuotta

Ensimmäinen SPR:n Pluspiste perustettiin Joensuuhun 1993, jonka jälkeen perustettiin Kuopio,
Seinäjoki ja Jyväskylä. Pluspisteellä tarjotaan mahdollisuus ilmaiseen ja nimettömään hiv-testiin, joka 
tänä päivänä otetaan pikatestinä sormenpäästä.

Pluspisteiden 20-vuotisjuhlaa vietettiin Joensuussa 4.10.2013 ja samalla palkittiin vapaaehtoisia. 
Länsi-Suomen piiriin tuli tällä kertaa viisi (5) huomionosoitusta.

Kuvassa piirimme joukko vasemmalta lukien: Hannele Kivistö/Jyväskylä (ansiomerkki), Heidi Ulaska/
Jyväskylä (ansiomerkki), Sari Reinikainen/Jyväskylän Pluspistevastaava, Janne Säilä/Seinäjoen Pluspis-
tevastaava (pronssinen ansiomitalli), Pirjo Hakola/Jyväskylä (pronssinen ansiomitalli), Anne Heiska-
nen/Ensiapukoulutuksen päällikkö, Eila Juhola/Jyväskylä (Pronssinen ansiomitalli).

11.2.

5.2.

12.2.

19.2.4.2.

Ensiapuryhmien ALUETOUR 2014

Lappajärvi (Kuortane, Alajärvi,
Kauhava, Härmät, Evijärvi)

Kokkola (Kaustinen, Toholampi,
Himanka, Kannus)

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustele-
maan ajankohtaisimmista asioista, tapaamaan 
oman alueen toimijoita, sekä piirin työnteki-
jöitä.

Lisätietoa tulee loppuvuodesta!

PLUSPISTE - 20 VUOTTA
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ENSIAVUN- JA TERVEYSTIEDON KOULUTTAJAT

Ensiavun- ja terveystiedon 
kouluttajien koulutuspäivä
yhdessä ensiapuryhmien 
kanssa

Aika: pe 14.3. - klo 9.00-17.00
Paikka: Seurakunnan leirikeskus, Honkiniementie 
150, Ähtäri (päärakennus)
Hinta: 50 €, sisältää ruokailun, koulutuksen

- Laittakaapa aihealue toiveita.

Ohjelma on suuntaa antava ja saattaa muuttua. 
Tarkennusta tulossa kevään kirjeessä.

Ilmoittautumiset: lansisuomi@punainenristi.fi, 
muista ilmoittaa myös ruokavaliotoivomuksesi.

Tiedustelut: anne.heiskanen@punainenristi.fi.fi 

Paikkoja on rajoitetusti, joten ole nopea. Ilmoita 
itsesi viimeistään 03.03.2013 mennessä. 

Tervetuloa!

Toivon, että mahdollisimman moni teistä tulisi
meidän kanssamme harjoittelemaan ja näin vah-
vistamaan koulutusosaamistaan, sekä verkostoi-
tumaan muiden kouluttajien kanssa.

Seuraava koulutuspäivä suunnitteilla syksylle 
24.10.2013 ja paikka on sama Honkiniemen lei-
rikeskus Ähtärissä.

Muistathan täydentää ETK-koulutuksesi kolmen 
vuoden välein keskustoimiston järjestämällä täy-
dennyskoulutuksella. Ilmoittautumiset täyden-
nyksiin rednetin kautta. Omalla alueellamme 
täydennyspäivä 22.05.2014 Jyväskylässä.

RedNet
Rednetissä sijaitsevat tällä hetkellä myös koulut-
tajien omat sivut. Tieto siis vanhoilta ETK-sivuilta 
on siirretty tänne ja olette saaneet ohjeet sivuil-
le kirjautumiseen uusimmassa ETK-tiedotteessa. 
Mikäli et ole vielä tänne tunnuksia tehnyt, niin 
se kannattaa tehdä ehdottomasti viimeistään 
nyt. Nykyisin jokainen pääsee määrittämään 
oman salasanansa sivustoille, tällä pyrimme eh-
käisemään sivujen väärinkäyttöä ja tietojen jou-
tumista muiden kuin ETK:den omaan käyttöön.  
Siis näillä sivuilla oleva tieto on ainoastaan 
ETK:den käyttöön.

Kurssilaisluettelot

Muistakaa lähettää oikein täytetyt kurssilaislu-
ettelot toimistoomme Jyväskylään tai Seinäjoel-
le. Jyväskylän osoite on muuttunut jo pari vuot-
ta sitten, joten toivoisin, että huomioitte tämän 
postia laittaessanne.

Ole tarkkana ruksien ja yliviivauksien suhteen ja 
muista myös oma allekirjoituksesi. Ja tiedäthän, 
että EA 1 kurssin ensimmäiset 4t tai 8 t riittävät 
kertaamaan EA 1 tai EA 2 kurssin seuraavaksi 3 
vuodeksi, mikäli edellinen kurssisuoritus muu-
toin täyttää täydennyssäännöt. 
 
Lähettäkää kurssilaisluettelot seuraavaan osoit-
teeseen:

Suomen Punainen Risti Länsi-Suomen piiri
Anne Heiskanen
Ailakinkatu 5
40100 Jyväskylä

Tilaukset

Todistukset, ensiapuoppaat, kurssilaisluettelot 
ym. koulutuksiin liittyvät materiaalit voi tilata:

Kurssisihteerin yhteystiedot:

- 0207012851
- lansisuomi@punainenristi.fi 

Ensiapuopas, 26€
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SUURLEIRIN Ensiapuryhmien harjoituskurssin
kuvakilpailu 19.10.2013

Yksi ensiapurastiradan rasteista oli
seuraavanlainen;
• ota kuva joukkueestasi. Kuvassa tulee näkyä 
 leirin synnyttämä mieliala.

Olemme valinneet loppukilpailuun seuraavat kol-
me kuvaa. Nyt teillä kaikilla on mahdollisuus
äänestää voittajakuva!

Äänestys tapahtuu sähköpostitse
- virve.karling@punainenristi.fi ja
- äänestysaika loppuu 10.12.2013

Voittajajoukkueen kuva saa ”julkaisuoikeuden”  
ja koko joukkue palkitaan!

ÄÄNESTÄ

Ikäihmisen mielen hyvinvoin-
nin tukeminen vapaaehtois-
toiminnassa – koulutus
Aika:  Lauantaina 15.3.2014

Paikka:  Keuruun seurakuntakeskus 
 Kippavuorentie 11, 42700 Keuruu

Päivän ohjelma
9.30  Aloituskahvit
10.00 Avauspuheenvuorot
10.15   Mielen hyvinvointi 
 – mielenterveysongelmat
 Mitä tarkoitamme, kun puhumme 
 mielenterveydestä ja mitä ovat 
 ongelmat? 
 Käsitteiden määrittelyä ja 
 yhteistä pohdintaa

12.30 Lounas

13.15 Vapaaehtoinen mielen hyvinvoinnin 
 tukijana
 - kohtaaminen,  käytännön vinkkejä 
 kohtaamiseen
   
 Hyvän mielen päätös päivälle

16.00 Päivän päätös

Koulutukseen ovat tervetulleita Suomen Punai-
sen Ristin ystävä- ja omaishoitajien tukitoimin-
nassa mukana olevat sekä Suomen Mielenter-
veysseuran va-paaehtoiset

Ilmoittautumiset 28.2.2014 mennessä: 

- seinajoki.lansisuomi@punainenristi.fi 
- 020 701 2832

Koulutuksen hinta 10 €, sisältäen aamukahvin, 
lounaan ja koulutuksen. 

Mahdolliset ruokarajoitukset ja –valiot myös 
ilmoittautumisen yhteydessä.  

Tervetuloa koulutukseeen.

KOULUTUSTA
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KEVÄTJUHLAT

Tervetuloa kevätjuhliin!
Osastojen ystävät, omaishoidon tukitoimintaan 
osallistujat, kultaisen iän –kerhot, senioriryhmät 
ja kaikki muut ystävätoiminnan vapaaehtoiset 
ovat tervetulleita kevätjuhliin 2014! 

Kevätjuhlat järjestetään:

Lapua - 3.5.2014, Vanha Paukku 
Karstula - 17.5.2014, Evankelinen opisto 

T 
E 
R 
V 
E 
T 
U 
L 
O 
A

Jämsänkoskella juhlittiin vuonna 2009

Matkaevaidenjako Ilmajoen kevätjuhlat vuonna 2011.

Alakuvassa: 
Kevätjuhla 
Suolahdessa 
Keski-Suomen 
opistolla.
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VJE VANHUS ULOS

Ähtärin osasto on palkittu toistamiseen Vie van-
hus ulos -kampanjassa. Ikäinstituutin järjestä-
mällä kampanjalla on kannustettu ja haastettu 
järjestöjä ja yksityishenkilöitä ulkoiluttamaan 
senioreita. Kampanjan myötä on toteutunut jo 
yli 12000 ulkoilukertaa. Ähtärin osasto palkit-
tiin lokakuun 2013 liikuntakerroista Jaksa-
vin järjestö -kategoriassa. Osasto on 
ulkoiluttanut ikäihmisiä kerran ai-
emminkin eniten Suomessa ja 
palkittiin samassa kategoriassa 
heinäkuussa 2011.

Ähtärin osastolla ystävätoimin-
ta on poikkeuksellisen aktiivis-
ta. Yli neljäkymmentä vapaaeh-
toista 
toimii ikäihmisten ystävinä, ja he jär-
jestävät myös aika ajoin ulkoiluttamistempa-
uksia esimerkiksi vanhainkodilla. Osasto on tii-
viisti mukana Ystävätoiminnan alueellisen tuen 
kehittämisprojektissa. Ähtärissä kokeiltu ja 

mallinnettu Palveluihin ohjaus auttoi osastoa jä-
sentämään yhteistyötä paikkakunnan muiden 
toimijoiden kanssa sekä selkeytti vapaaehtois- 
ja ammattiavun rajaa. 

Vaikka Ähtäri palkittiin jo toistamiseen, on kam-
panja kuitenkin sivuseikka. Ähtärin osaston Soi-

le Jukkalan mukaan kaikkein tärkeintä on 
itse toiminta: vanhuksista välittämi-

nen.

–  Samalla kun voimme antaa 
heille jotain, saamme siitä val-
tavan paljon itsekin. Mieleeni on 

jäänyt elävästi erään vanhuksen 
ilo siitä, kuinka hän vuosien jälkeen 

näki jälleen syreenien kukkivan. Ystä-
vätoiminnan kautta voi oppia huomaamaan, 

kuinka lähellä ilo ja onni voivatkaan olla, Jukka-
la kertoo.

Teksti: Tero Hintsa

Ähtärin ystäväryhmä toistamiseen kärkipaikalla 
Vie vanhus ulos –kampanjassa

HISTORIIKKI

Intoa ryhmätoimintaan ja palveluihin ohjaamiseen -Ohjaajien syystapaamiset alkoivat Kurikassa
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Intoa ryhmätoimintaan ja palveluihin ohjaamiseen 
-Ohjaajien syystapaamiset alkoivat Kurikassa

Länsi-Suomen piirin Ystävätoiminnan alueel-
lisen tuen kehittämisprojektin illat ystävätoi-
minnan ohjaajille alkoivat 25.9.2013 Kurikasta. 
Seuraavat illat järjestetään Vimpelissä, Lohta-
jalla, Petäjävedelle ja Kannonkoskella. Kurikan 
tapaamisessa pohdittiin kahdessa ryhmässä 
ryhmätoimintaa ja palveluihin ohjaamista.

Kehittämisprojektissa etsitään uusia keino-
ja ystävien välittämiseen, palveluihin ohjaa-
miseen, etsivään ystävätyöhön ja ryhmätoi-
mintaan. Osastojen tukemista parannetaan 
jakamalla Länsi-Suomen piiri viiteen pienem-
pään alueeseen, joista jokaisella toimii oma 
vastuukouluttaja.

Senioriryhmätoimintaan uusia vinkkejä

Punaisen Ristin senioriryhmätoiminta käynnis-
tyi 1950-luvulla Kultaisen iän kerhoista. Kul-
taisen iän kerhot löysivät paikkansa ja olivat 
erittäin suosittuja useita vuosikymmeniä. Vielä 
nykypäivänäkin useissa osastoissa toimii Kul-
taisen iän kerhoja, mutta uusia Kultaisen iän 
kerhoja ei ole syntynyt enää pitkiin aikoihin. 
Muutamat osastot ovat onnistuneet käynnis-
tämään uusia ryhmiä eri nimillä, kuten Kuuta-
moinen Ilmajoella, Punatulkut Jalasjärvellä ja 
Iltarusko Kurikassa.

- Ryhmässä juodaan yleensä kahvit ja usein 
meillä käy ulkopuolisia luennoitsijoita Aino 
Haavisto Kurikan osastolta kertoi.

- Kuutamoisessa käy ulkopuolisia luennoitsi-
joita, ensi perjantaina meille tulee lausunta-
ryhmä, mutta hyvin tärkeää on jättää myös 
vapaalle keskustelulle aikaa, Ilmajoen osaston 
Taimi Rinne pohti.

Ystävätoiminnan projektissa mallinnetaan se-
nioriryhmätoimintaa, etsitään uusia tapo-
ja järjestää ryhmiä ja otetaan käyttöön uutta 
materiaalia ohjaajien tueksi. Ehkäpä projektin 
myötä jossain osastossa keksitään uusi hou-
kutteleva nimi Kultaisen iän kerhojen rinnalle.

- Ryhmien ohjaajille on nyt tarjolla tukea, ma-
teriaalia ja hyviä yhteistyökumppaneita, kuten 

paikalliset vanhusten palvelutalot aluetyönte-
kijä Johanna Lahtinen kannusti Kurikassa.

Ystävän apuri -Mistä lisäapua ystävä-
asiakkaille?

Ystäväasiakkailla on aika ajoin tilanteita mis-
sä täytyy etsiä vapaaehtoisavun lisäksi muita 
avun antajia. Vapaaehtoistyössä ei tavallisen 
ihmisen taidoin voida, eikä tarvitse, ratkaista 
ammattiapua vaativia tilanteita tai ottaa hoi-
tovastuuta. Kurikan tapaamiseen osallistuneet 
ystävätoiminnan ohjaajat nostivat esille esi-
merkiksi ikääntyvien masennuksen ja muisti-
häiriöiden yleistymisen. Ohjaajat olivat myös 
huolissaan yksinäisten seniorien löytämisestä 
esimerkiksi syrjäkyliltä.

- Palveluihin ohjaamista on ilmiselvästi erittäin 
tärkeää pohtia ja miettiä. Olisi tärkeää poh-
tia missä tilanteissa Punaisen Ristin ystävätoi-
minnan vapaaehtoisen tai osaston vastuuhen-
kilön on oltava yhteydessä muihin palveluihin 
ja missä emme voi niin toimia, aluetyöntekijä 
Teija Matalamäki tiivisti Kurikassa käytyä kes-
kustelua.

- Ikääntyvien kohdalla lievemmän masennuk-
sen ja yksinäisyyden erottaminen voi olla vai-
keaa, eikä sitä tarvitsekaan välttämättä tehdä. 
Eikä heti kannata antaa periksi, usein näkee 
miten yksinäisyys alkaakin lieventymään ja 
vointi paranemaan ystävätoiminnan avulla, Il-
majoen osaston Sisko Mäenpää pohti.

Teksti: Tero Hintsa

Tämä ja muut uutiset sekä tapahtumat 
luettavaissa RedNetistä
- piirin kotisivulta: 

lansi-suomi.punainenristi.fi

OHJAAJIEN KOULUTUSILTA
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” Miten suhtautua, kun palveluasunnossa asu-
va mies asukas koskettelee muita asukkaita ja 
hoitajia?”. ”Miten tukea leskeksi jäänyttä ystä-
vää toteuttamaan omaa seksuaalisuuttaan?”. 
”Miten vanheneminen vaikuttaa minun seksu-
aalisuuteeni?”

Näitä asioita on pohdittu luentosarjassa, jota 
ovat Jyväskylän amk:n valmis-tuvat kätilöt pi-
täneet Jyväskylän kaupungin kodinhoitajille 
ja palveluasumisen henkilökunnalle, Jyväsky-
län osaston ystäville ja varttuneille, sekä päi-
väkeskuksen naisten ryhmälle (keski-ikä 80v). 
Luennot toteutettiin Jyväskylän Pluspisteen ti-
lauksesta, vietetäänhän vielä jonkin aikaa se-
niori vuotta järjestössämme.

Seksuaalisuus on meissä läpi elämän ja se on 
tärkeä osa meidän jokaisen hyvinvointia. Se ei 
siis häviä ihmisen ikääntyessä tai sairastues-
sa vaan voi muuttaa muotoaan. Luentosarjan 
tarkoituksena oli antaa vanhuksia kohtaaville 
valmiuksia hyväksyä ikääntyvän seksuaalisuus 
ja antaa vinkkejä sen tukemiseen.

Osa luennoista oli suoraan ikääntyville, joiden 
kanssa mietittiin miten voi oppia nauttimaan 
itsestään sellaisena kuin on.
Keskustelevissa ryhmissä mietittiin omia rajo-
ja ja miten ihmisen seksuaali-suus näkyy esim. 
vanhainkodissa tai muistisairaalla. Kuinka tär-
keä on koskettaa, auttaa ihmistä huolehti-
maan omasta ulkonäöstään esim. lakkaamalla 
hänen kyntensä. Kuinka iso merkitys on van-
hemmalle herralle, kun hän pääsee ystävänsä 
kanssa tapaamaan ihmisiä ja halaamaan . Pie-
niä, arkisia asioita, joista tulee hyvä mieli.

” Anna halaus tänään, ota kädestä toista, ei 
ole terapiaa toista samanmoista. Sä et tar-
vii siihen fyrkkaa, se ei maksa mitään, hali tä-
nään häntä jolla täällä ei oo ketään. Tsiikaa 
vierasta silmiin, anna hälle hymy, se funtsii 
sua pitkään, kun se himassaan lymyy ”
- Rap-mummo Eila.

Sari Reinikainen/Jyväskylän Pluspiste

”Ihon ikävä ei katoa, vaikka ihminen vanhenee”

HISTORIIKKI

Kaksikymmentä palveluasumisen hoitajaa purkamassa ryhmätöitä.
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JYVÄSKYLÄSSÄ

Ensiapukurssi EA 1® (16t), 
95€

Päiväkurssit - klo 8.30-16.00
- 08.01 ja 09.01 - ke ja to 
- 28.01 ja 29.01 - ti ja ke  
- 03.02 ja 04.02 - ma ja ti 
- 18.02 ja 19.02 - ti ja ke 
- 05.03 ja 06.03 - ke ja to 
- 18.03 ja 19.03 - ti ja ke  
- 26.03 ja 27.03 - ke ja to 
- 07.04 ja 08.04 - ma ja ti 
- 23.04 ja 24.04 - ke ja to 
- 06.05 ja 07.05 - ti ja ke 
- 12.05 ja 13.05 - ma ja ti  
- 26.05 ja 27.05 - ma ja ti 
- 04.06 ja 05.06 - ke ja to 
- 10.06 ja 11.06 - ti ja ke  

Iltakurssit - klo 17.30–20.45
- 10, 11, 17, 18.02 - ma ja ti 
- 03, 05, 10, 12.03 - ma ja ke 
- 06, 07, 13, 14.05 - ti ja ke  

Ensiapukurssi EA2® 
(16t),110€ – jatkokurssi 
EnEA1 käyneille. 
 
Päiväkurssit  - klo 8.30–
16.00
- 20.5 ja 21.5 - ti ja ke 

Iltakurssi - klo 17.30–20.45
- 14, 15, 23, 24.4 - ma,ti,ke,to   
 
Hätäensiapukurssi 8 t, 60 €
Kolmessa vuodessa vanhe-
nevan ensiaputodistuksesi 
pidät voimassa hätäensiapu-
kurssilla.

Päiväkurssit - klo 8.30–
16.00
- 15.01 - ke 
- 06.02 - to 
- 11.03 - ti 
- 16.04 - ke 
- 28.04 - ma 
- 28.05 - ke 
- 02.06 - ma 

ENSIAPUKOULUTUS

SEINÄJOELLA

Ensiapukurssi EA 1® (16t), 
95 €

Päiväkurssit - klo 8.30-16.00
- 28.01 ja 29.01 - ti ja ke 
- 17.02 ja 18.02 - ma ja ti
- 10.03 ja 11.03 - ma ja ti
- 31.03 ja 01.04 - ma ja ti
- 20.05 ja 21.05 - ti ja ke 
- 03.06 ja 04.06 - ti ja ke 
 
Ensiapukurssi EA 2® (16t), 
110 € – jatkokurssi Ensiapu-
kurssi EA 1® käyneille.
 

Päiväkurssi - klo 8.30–16.00
- 06.05 ja 07.05 - ti ja ke 

Hätäensiapukurssi 8 t, 60 €
Kolmessa vuodessa vanhene-
van ensiaputodistuksesi pidät 
voimassa hätäensiapukurssilla.

Päiväkurssit - klo 8.30–16.00
- 20.01 - ma
- 19.02 - ke
- 20.03 - to
- 28.04 - ma
- 26.05 - ma 

Hätäensiapukurssi sähkö-
miehille, 4 t, 45 €
 
Aamupäiväkurssit, klo 8.30–12.00  
- 14.03 - pe

Iltapäiväkurssit, klo 12.30–16.00
- 12.05 - ma 
 
Karavaanarin hätäensiapu-
kurssi 8t, 58€ 

Päiväkurssi, klo 8.30-15.30
- 11.01 - la

Ammattikuljettajan ensiapu-
kurssi (7 Oppituntia) TRA-
FI, 100 € - Ammattikuljettajan 
ammattipätevyyskoulutus.

Päiväkurssit, klo 8.30–15.30
- 04.04 - pe

Ilmoittaudu - 020 701 2851 - lansisuomi@punainenristi.fi

Hätäensiapukurssi
sähkömiehille, 4 t, 45 €
 
Iltapäiväkurssi 12.30-16.00
- 17.02 - ma  
- 12.03 - ke 

Aamupäiväkurssi, klo 8.30-11.45 
- 11.04 - pe 
- 09.05 - pe  
 
Lasten hätäensiapukurssi 8 
t, 58 €

Iltakurssi - klo 17.30–20.45
- 02.04 ja 09.04 - ke

Karavaanarin
hätäensiapukurssi 8t, 58€

Päiväkurssi - klo 8.30-15.30
- 11.01 - la

Ammattikuljettajan ensi-
apukurssi (7 Oppituntia) 
TRAFI, 100 € - Ammattikuljet-
tajan ammattipätevyyskoulutus.

Päiväkurssit - klo 8.30–15.30
- 08.02 la 
- 04.04 pe 
- 10.05 la 
 
Henkinen tuen peruskurssi 
12 t, 66 €
 
Päiväkurssit - klo 8.30–14.00 
- 25.02 ja 26.02 - ti ja ke

Työpaikoille ja 
ryhmille järjes-

tämme tilaustyö-
nä kursseja.
Tiedustelut

Anne Heiskanen, 
0400 775 479
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YHTEYSTIEDOT

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

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

Annala Pekka, 0400 263 559
toiminnanjohtaja

Heiskanen Anne, 0400 775 479
ensiapukoulutuksen päällikkö

Hintsa Tero, 040 512 1726
sosiaalipalvelupäällikkö

Kangaskesti Riitta, 0400 688 694
keräys- ja valmiuskoordinaattori

Jouhki Annika, 040 538 9892
lapsi- ja nuorisotyön ohjaaja

Karling Virve, 0400 261 004 
terveydenhuollon suunnittelija

Karvo Sakari, 0400 998 643
kurssisihteeri

Laitila Mervi, 044 420 5470
reskontranhoitaja

Lammi Anne, 040 357 1388
talouspäällikkö

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

Torvinen Ulla, 040 658 8399
taloussihteeri

Omaishoitaja -projekti
Wacker Minna, 040 160 2245 

RAIDE –työllistämisprojekti
Natri Kaisa, 0400 380 657 
projektikoordinaattori

Tuunanen Maria, 040 178 5375 
työnsuunnittelija

Ärling Johanna, 0400 380 658 
vastaava toimialapäällikkö

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

Jaatinen Meeri, aluetyöntekijä, 040 678 9547

Matalamäki Teija, aluetyöntekijä, 040 678 9534

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

SPR-Kirppis
 

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

Kirrinpolku 5, 40270 Palokka, 040 146 0641

Ahjokatu 10, 40320 Jyväskylä, 040 145 8807

Keskussairaalantie 1, 40600 Jyväskylä, 040 146 0441 

Koskentie 9, 42100 Jämsä, 040 832 5446

Kippavuorentie 7, 42700 Keuruu, 040 593 7953

Kauppakatu 7, 43100 Saarijärvi, 040 653 7838

Porthanintie 4, 44500 Viitasaari, 040 653 7841

• Ärling Johanna, vastaava 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

• Haantio Helena, toimialapäällikkö 
040 524 4009

 
Pajalantie 2, 68100 Himanka, 040 151 3486

Vaunumiehenkatu 4 B, 67100 Kokkola, 040 552 1298

• Kinnunen Krista, toimialapäällikkö 
 040 552 1756 

 

Meijerinkatu 9, 65100 Vaasa, 06 317 2700
• Peltomäki Esa, toimialapäällikkö 
 040 518 9745

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

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

 

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

Järjestötiedote 1/2014 - aineisto
-  7.1.2014 klo 16.00 mennessä
- sakari.karvo@punainenristi.fi

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

LÄNSI-SUOMEN PIIRI
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Kiitos


