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RedNet uuteen alkuun

Vapaaehtoisten omalla sivustolla eli RedNetis-
sä on tehty alkuvuoden aikana paljon muutok-
sia. Kolme kuukautta kestänyt kehitysprojek-
ti on pureutunut erityisesti sivuston tekniseen 
puoleen. Maaliskuussa RedNetin betavaihe 
päättyy.

- Teknisten parannusten lisäksi olemme kiin-
nittäneet huomiota siihen, että sisällöt löytyi-
sivät sivustolta entistä paremmin. Linkit ylei-
simpiin toimintoihin ja ohjeisiin löytyvät heti 
etusivulta, kertoo Örn Witting.

RedNetin perustoimintoihin kuuluu, että jo-
kainen osasto ja piiri voi luoda siellä itselleen 
oman sivun, tapahtumakalenterin ja ryhmän. 
RedNetillä on kuitenkin myös muita, juuri Pu-
naisen Ristin vapaaehtoistoimintaa tukevia 
ominaisuuksia.

- RedNetissä hoituu esimerkiksi ilmoittautumi-
nen tapahtumiin. Lisäksi samalla lomakkeel-
la, jolla tapahtumat päivitetään verkkoon, voi 
kerryttää osaston omaa toimintapäiväkirjaa. 
Sieltä tapahtumien tiedot on kätevä kopioida 
tilastokyselyyn, Witting vinkkaa. 

RedNetiä voi edelleen käyttää joko ilman käyt-
täjätunnusta tai sen kanssa. Tunnus kannat-
taa luoda, jotta sivustosta saa kaiken hyödyn 
irti. Käyttäjätunnus tarvitaan esimerkiksi sil-
loin, kun käyttäjä haluaa liittyä johonkin ryh-
mään tai osastoon tai päivittää ryhmän tai 
osaston sivua. Päivitysoikeudet lisätään tun-
nukselle piirissä tai osastossa. 

Uudistuneesta RedNetistä toivotaan kaikilta 
käyttäjiltä palautetta, jota voi antaa osoittees-
ta rednet.punainenristi.fi/palaute löytyvällä 
lomakkeella.

RedNet-faktoja

Punaisen Ristin extranet - nettisivut 
vapaaehtoisille ja aktiiveille: 
rednet.punainenristi.fi

Osastojen osoite: (esimerkki) 
toolo.punainenristi.fi tai 
rednet.punainenristi.fi/toolo 

Lisätietoa: Omalta kummiltasi, 
omasta piiristäsi tai osoitteesta
rednet.punainenristi.fi/ohjeet

RedNet

Osaston tapahtumat olisi hienoa saada 
järjestön yhteiseen tapahtumakalente-
riin osoitteeseen punainenristi.fi/
tapahtumat. Sitä kautta kuka tahansa 
voi päästä lukemaan, mitä kaikkea ym-
päri Suomea tapahtuu.

Kalenteriin lisätään uusi tapahtuma 
osaston sivuilta kohdasta ”Luo uusi ta-
pahtuma”. Silloin tapahtuma näkyy sekä 
osaston omilla sivuilla että järjestön 
pääsivuilla.

Tarkat ohjeet uuden tapahtuman lisää-
miseen löytyvät osoitteesta rednet.
punainenristi.fi/ohjeet ja sieltä Käyttö-
ohje kuinka luoda uusi tapahtuma.

Oma tapahtumakalenterimme 
kannattaa muistaa!
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PÄÄKIRJOITUS  25.3.2013

Hyvä Me!      

Lämmin kiitos ja halaus kaikille, jotka olitte mukana järjes-
tämässä ja osallistumassa Sydäntalvi -valmiusharjoitukseen 
16.2.2013. Valmiusharjoituksen aikana järjestettiin lukui-
sa määrä erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri puolilla piiriä. 
Harjoitukset toteutettiin iloisella mielellä hymyssä suin. Harjoituksen tarkoituksena oli harjoittaa 
Punaisen Ristin valmiutta tositilanteessa. Harjoituksen taustoitus oli todellinen, joka pohjautui 
poikkeuksellisen rajuun myrskyyn, joka katkoi sähkölinjoja, vaurioitti lämmönjakelua ja puhelin-
verkkoa. Viranomaiset pyysivät Punaista Ristiä avukseen noutamaan vanhukset turvaan pimeistä 
ja kylmenneistä asunnoista.

Itse olin mukana Seinäjoen järjestötalolla järjestetyssä evakuointiharjoituksessa, joka järjestet-
tiin yhdessä eri yhteiskumppanien kanssa. Paikalla oli myös sosiaali- ja terveysministeri Paula Ri-
sikko. Lisäksi ministeri tutustui Seinäjoen aluetoimistolla tilannekeskukseen toimintaan. Ministeri 
Risikko oli hyvin vaikuttunut harjoituksesta ja sen toteuttamisesta.

Evakuointiharjoituksia järjestettiin useita eri puolilla piiriä, tarinat ja kuvat harjoituksista oli-
vat loistavia. Osastot olivat todella innostuneita harjoituksen  toteutustavasta ja käytännön lä-
heisyydestä.  Osastojen valmiussuunnitelmat olivat myös harjoituksessa tarkastelun kohteena. 
Olemme ottaneet tavoitteeksi sen, että seuraavaan yleiskokoukseen mennessä valmiussuunni-
telmat ovat tehtynä piirimme jokaisessa osastossa. Vielä haluan nostaa esille erinomaisen hyvin 
onnistuneen tiedotuksen valmiusharjoituksesta. Harjoitus näkyi hyvin piirimme alueella ilmesty-
vissä lehdissä. 

Tässä on hyvä jatkaa kohti kevään koitoksia. Todellinen ilouutinen saatiin Ilmajoelta, jossa syntyi 
piirimme jälleen yksi uusi osasto. Tämä todella harvinaista herkkua tämän päivän järjestöelämäs-
sä sekä vahva merkki myös siitä, että meillä ei ole jäätyy tuleen makaamaan, vaan haluamme 
vahvistaa Punaisen Ristin toimintavalmiutta piirimme alueella. Uuden osaston perustamiskokous 
pidettiin 7.3.2013 Etelä-Pohjanmaan opistolla, Ilmajoella. Uuden osaston nimeksi tuli SPR:n Liak-
ka osasto. Osaston toiminta kohdistuu erityisesti nuoriin opiskelijoihin. Toivotan onnea ja me-
nestystä uudelle osastolle. Piirimme osastojen lukumäärä on nyt 74. Länsi-Suomen piiri on suu-
rin piiri tässä maassa osastojen lukumäärällä mitattuna.

Seuraava iso koitos on piirin ensiapukilpailut, jotka pidetään Ähtärin Honkiniemessä 20.4.2013. 
Toivon, että tässä tilaisuudessa on läsnä kaikki piirimme ensiapuryhmät testaamassa omaa 
osaamisen tasoa. Tason mittaus antaa hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle, toki samassa yh-
teydessä voidaan hieman kilpailla paremmuudestakin. Hyviä palkintojakin on luvassa. Samassa 
yhteydessä osastojemme muut toimijat pääsevät osallistumaan piirin vuosikokoukseen, joka pi-
detään samana päivänä Ähtärissä, Hotelli Mesikämmenessä. Kilpailun palkintojen jako suorite-
taan kokouksen yhteydessä. 

Toivon tietysti, että kaikki piirimme osastot ovat mahdollisimman hyvin edustettuna piirin vuosi-
kokouksessa juhlavuoden hengessä. Luvassa on mm. mielenkiintoisia henkilövalintoja. 
Vuosikokouksen jälkeen valmistaudutaan lujaa kyytiä Punaisen Ristin viikon viettoon monin eri 
tapahtumin. Tämä on erinomainen mahdollisuus toiminnan esittelyyn ja jäsenhankintaan.
Laitetaan piirin jäsenmäärä sellaiseen nousukierteeseen, josta muut voivat vain nähdä unta.

Terveisin

Pekka Annala

toiminnanjohtaja
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 6.-12.5.2013

Punaisen Ristin viikolla 
puhumme ensiaputaitojen puolesta

Jo viime vuonna monien osastojen
ensiapuryhmät järjestivät Osaa auttaa, 
osaa pelastaa –taitoratoja kouluissa,
yhteistyökumppanimme S-ryhmän
kaupoissa ja muissa julkisissa paikoissa. 

Tänä vuonna tuttua taitorataa on täydennet-
ty muutamalla uudella rastilla, mutta idea on 
sama: opettaa ihmisille ensiavun perustaitoja 
ja auttamisrohkeutta.

Kesällä 2011 Lahden yleiskokouksessa pää-
tettiin, että vuosi 2013 on meille senioreiden 
vuosi, joten olemme huomioineet sen myös 
Punaisen Ristin viikon teemassa. Taitoradan 
uudet rastit käsittelevät rintakipua ja aivove-
renkierron häiriöitä.

Osastoille on tarjolla kolme erilaista tapahtu-
mamallia:

1. Osaa auttaa –kilpailu
 Tämän voi toteuttaa vaikka ilman vapaa-
 ehtoisia. Minimissään tarvitsette vain 
 kilpailukuponkeja ja palautelaatikon.

2. Ensiapulaukun sisältö tutuksi
 Tähän tarvitaan ainakin yksi ensiaputaitoi-
 nen vapaaehtoinen, joka osaa kertoa, mitä 
 laukussa on. Tämän tapahtumamallin
 toteuttaminen on parasta tehdä ainakin 
 kolmen vapaaehtoisen kesken ja ottaa 
 mukaan ensiapulaukun lisäksi ainakin 
 varoituskolmio.

3. Osaa auttaa, osaa pelastaa -taitorata
 Toteuttaminen edellyttää ensiapuryhmää, 
 sillä kyseessä on toiminnallinen rastirata, 
 jossa yleisö saa harjoitella ensiapua.
 Rataa varten on tehty kuvalliset rastitaulut 
 toimintaohjeineen.

Punaisen Ristin viikkoa 
vietetään järjestön perustajan
Henry Dunantin syntymän
kunniaksi. Dunant syntyi 
8.5.1828.

Punaisen Ristin kansainvälinen 
komitea perustettiin 17.2.1863.

Järjestö täyttää siis tänä vuonna 
150 vuotta.

Punaisen Ristin viikon kampanjakirje on postitettu osastojen 
puheenjohtajille, tiedottajille, ensiapuryhmien johtajille ja en-
siapupromoille. Sähköisesti se on lähtenyt myös kouluyhteis-
työn yhdyshenkilöille, keräysjohtajille, sihteereille ja jäsen-
mestareille.

Kaikki Punaisen Ristin viikon 
materiaalit löytyvät osoitteesta 
rednet.punainenristi.fi/viikko
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 6.-12.5.2013

Tekstiviestillä
jäseneksi

Ihmiset etsivät tietoa eri lähteistä ja nyky-
ään yhä enenevässä määrin verkosta. On siis 
todella tärkeää, että me muistamme laittaa 
kaikista yleisölle avoimista tapahtumistamme 
tiedon omille verkkosivuillemme.

Jokainen osaston tapahtuma nousee valta-
kunnalliseen tapahtumakalenteriimme, jos 
ne on muistettu sinne näpytellä eli kannattaa 
pitää huoli, että myös Punaisen Ristin viikon 
tempaukset löytyvät osoitteesta punainen-
risti.fi/tapahtumat.

Ohjeet tapahtumien lisäämiseen löytyvät 
osoitteesta rednet.punainenristi.fi/ohjeet.

Ja muistakaa kutsua paikallisten tiedotusväli-
neiden toimittajat mukaan tapahtumaanne!

Paikallislehden toimittaja voi vaikka itse ope-
tella pystyttämään varoituskolmion, etsiä 
ensiapulaukusta turvavyöleikkurin ja opetel-
la sitomaan vuotavaa haavaa vapaaehtoisen 
kämmenessä.

Kun hän tekee paikallislehteen jutun, jossa 
kertoo, miten mukavaa Punaisen Ristin va-
paaehtoisten kanssa oli harjoitella, se saat-
taa hyvinkin herättää paikkakuntalaisten kiin-
nostuksen oppia ensiapua ja perehtyä siihen, 
mitä kaikkea Punaisen Ristin vapaaehtoisena 
voisi tehdä.

N
ik

la
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M
el
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Tänä vuonna 
Osaa auttaa, 
osaa pelastaa
-taitoradan 
ensiapurasteille
on lisätty
rintakipu ja 
aivoverenkierron
häiriö.

Rohkaisemme ihmisiä
tarttumaan puheli-
meen ja soittamaan 
hätätilanteissa 
numeroon 112.

Punaisen Ristin viikko on ollut meille perintei-
sesti jäsenhankinnan kulta-aikaa, sillä olemme 
käyttäneet näkyvyytemme hyväksi kutsumal-
la ihmisiä mukaan toimintaan ja toimintaa tu-
kemaan. Tänä vuonna jäseneksi liittyminen on 
helpompaa kuin koskaan – se onnistuu teksti-
viestillä.

Lähetä tekstiviesti jäsen nimi osoite synty-
mäaika (ppkkvvvv) numeroon 16499. Eli esi-
merkiksi jäsen Maija Meikäläinen Näpäläntie 
8 88888 Näpälä 08081988. Viestin hinta on 
20 €.

Muista pitää huolta, että
osaston tempaus huomataan!
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 6.-12.5.2013 

Punaisen Ristin viikolla
kerätään kotimaan toiminnan hyväksi 

Eri järjestöjen kotimaan toimin-
nan tukeminen on nostanut 
suosiotaan viime vuosina. 

Hyväpäivä-keräys on loistava tilai-
suus kerätä ja lahjoittaa Punaisen 
Ristin kotimaan toimintaan. Punai-
sen Ristin viikolla Hyväpäivä-keräys 
järjestetään katukeräyksenä. Osas-
to voi kerätä koko viikon ajan, tai 
vaikka vain yhtenä päivänä. Voitte 
myös mielellään järjestää myyjäiset 
tai puffetin Hyväpäivä-keräyksen 
hyväksi. 

Hyväpäivä-keräysjulisteen voi tila-
ta Punaisen Ristin viikon materiaa-
litilausten yhteydessä. Lahjoittajille 
voi myös jakaa Osaa auttaa –ensi-
apuesitettä. 

Hyväpäivä-keräyksellä
tuetaan erityisesti osastojen 
ensiapuryhmätoimintaa,
ystävätoimintaa ja
terveyspisteitä.

Hyväpäivä-keräyksen kohteena on vuosina 
2012-2014 erityisesti osastojen ensiapuryh-
mätoiminnan, ystävätoiminnan ja terveyspis-
teiden kehittäminen. Osastot voivat hakea 
Hyväpäivä-avustusta näiden toimintamuotojen 
kehittämiseen.

Jatkuvan keräysvalmiuden ylläpitäminen
on Punaisen Ristin ydintehtäviä

Vuosi 2012 oli poikkeuksellinen keräystoimin-
nan kannalta. Koko vuonna ei käynnistetty 
yhtäkään hätäapukeräystä. Vuosittain toistu-
vat keräykset Nälkäpäivä ja Hyväpäivä-keräys 
ovatkin tärkeitä myös osaston keräysvalmiu-
den ylläpitämisen kannalta. Molemmissa ke-
räyksissä perusasiat ovat samanlaisia: kut-
sutaan kerääjiksi niin uudet kuin vanhatkin 
vapaaehtoiset ja kerätään tehokkaasti siellä, 
missä ihmisiä eniten liikkuu.

R
eijo

 H
ietan

en

Jämsänkosken osasto järjesti Punaisen Ristin viikon tapahtuman S-marketin 
aulassa. Heikki Paulus osallistui keräykseen, kun Sirpa Laine ja Tarja Sundval-
le keräsivät.

  
Keräyssuunnitelman avulla tehdään työnjako, 
etsitään parhaat keräyspaikat ja tuottavimmat 
keräystavat. Kun keräyssuunnitelma on tehty 
ja päivitetty, voi kuka tahansa käynnistää hä-
täapukeräyksen osastossanne silloinkin, kun 
keräysjohtaja ei ole käytettävissä.

Keräystilitykset tehdään 15.6. mennessä

Kerätyt rahat ja myyntituotolla hankitut rahat 
maksetaan pankkiin 15.6. mennessä kotimaan 
keräyksen tilille Hyväpäivä-keräyksen viitenu-
meroa käyttäen. 

Nordea FI29 1572 3000 3727 30 
Danske Bank FI43 8000 1570 8479 63 
Helsingin OP Pankki FI68 5780 1020 0001 73 
Tapiola Pankki FI16 3636 3002 9776 43

Viitteen käyttäminen on tärkeää, jotta tilitys 
osataan kohdentaa oikealle osastolle. Tulos-
tettavat tilisiirtolomakkeet ja viitenumerot löy-
tyvät osoitteesta rednet.punainenristi.fi/
hyvapaiva-kerays.

Muistakaa myös tehdä selvitys keräystuotosta 
tilityslomakkeelle ja toimittaa se piirin keräys-
päällikölle elokuun loppuun mennessä. Tilitys-
lomake löytyy RedNetistä.
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VALTAKUNNALLINEN ENSIAPUTAPAHTUMA SAVONLINNASSA 7.-8.6.2013

Olethan sinäkin tulossa kesäkuussa Savonlinnaan?

Ensiapukilpailujen palkintojenjaon yleisöä Lahdessa 2011.

N
iklas M

eltio

7.-8.6. järjestettävässä valtakunnallisessa ensiaputapahtumassa Olavinlinnan ympäristöön 
tehdyille ensiapurasteille pääsevät tutustumaan muutkin kuin ensiapukisailijat.
Eli tervetuloa myös kannustamaan ja oppimaan uutta!

Perjantaina järjestetään kaikille yhteinen seminaari ja lauantaina ea-kisat ja juhlat!

Osoitteesta rednet.punainenristi.fi/ensiapukilpailut_2013 löydät mm. kilpailun säännöt!

Perjantaina 7.6.

9 - 12 Ilmoittautuminen ja näyttelyyn tutustumi-
nen Mikkelin Ammattikorkeakoulun tiloissa, Savonnie-
men kampuksella osoitteessa Savonniemenkatu 6.

Seminaari alkaa klo 12

12.00 Käytännön järjestelyt
Puheenjohtaja Leena Kämäräinen, 
Punaisen Ristin valmiusyksikön päällikkö

12.20 Vapaaehtoisuudella kohti hyvää elämää
Anne Birgitta Pessi, teologian dosentti

13.10 Kuinka huolehdin auttajana
omasta hyvinvoinnistani? 
Harri Vertio, lääketieteen ja kirurgian tohtori

14.00 Kahvi, näyttelyyn tutustuminen

15.00 Laadukas ensiapupäivystys
Niina Hirvonen, terveydenhuollon suunnittelija,
Punaisen Ristin valmiusyksikkö

15.15 Savonlinnan Oopperajuhlien ensiapupäivystys
Päivi Piili, terveydenhuollon suunnittelija,
Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piiri

15.30 Yleisurheilun EM-kisojen ensiapupäivystys
Riitta Bäckman, valmiustoiminnan koordinaattori, 
Punaisen Ristin Helsingin- ja Uudenmaan piiri

15.50 Yhteenveto
Puheenjohtaja Leena Kämäräinen, 
Punaisen Ristin valmiusyksikön päällikkö

16.00 Ruokailu

18.00 Tapahtuman avajaiset Museosaarella
Piirien väliset perinteiset ”soutukilpailut”
Esiintymässä rap-yhtye JayWho

Lauantaina 8.6.2013

8 - 16 Ensiapukilpailut Savonlinnan keskusta-alueella

19 - 24 Iltajuhlat Olavinlinnassa

Illallinen
Palkintojen jako
Bilebändi 2012 –kilpailun voittajat Lipsaset 
esiintyy kaikille ritareille ja prinsessoille
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SuomiAreena Porissa 15.-19.7.

Mahtava kesätapahtuma heinäkuussa – tule mukaan!

Punainen Risti valtaa Porin

Punainen Risti on tulevana kesänä MTV3:n 
ja Porin kaupungin järjestämän SuomiAree-
nan pääyhteistyökumppani. Valtaamme silloin 
osan Kauppatoria ja Liisanpuiston! Kesätapah-
tuma on osa Punaisen Ristin 150-vuotisjuhlaa 
ja mukaan kutsutaan kaikkia Punaisen Ristin 
ystäviä – vaikkapa asumaan keskelle kaupun-
kia telttakylään.

Punainen Risti tuo Poriin mahtavan näytte-
lyn. Kauppatorilla esittelemme isoissa teltois-
sa niin kotimaantoimintaa kuin kansainvälis-
täkin työtä. Torilla pääsee mm. testaamaan ja 
oppimaan ensiaputaitoja, voi tutustua pako-
laistyön 40-vuotisjuhlanäyttelyyn, perehtyä 
Kontti-kierrätystavaratalojen toimintaan ja il-
moittautua mukaan kaikkeen Punaisen Ristin 
toimintaan.

Muutaman korttelin päässä Liisantorilla tapah-
tuu yhtä paljon. Punainen Risti pystyttää Lii-
santorille kymmeniä pakolaistelttoja ja esit-
telee SuomiAreenan ja Porin Jazzien kävijöille 
Kalkun logistiikkakeskuksessa varastoituna 
olevaa, jopa 10 000 ihmiselle tarkoitettua eva-
kuointileiriä.

Liisanpuiston leirin erikoisuutena on se, että 
Punaisen Ristin 150-vuotisjuhlaan mukaan tu-
levat vapaaehtoiset voivat majoittua kesäta-
pahtuman ajaksi puistoon pystytetyissä tel-
toissa. Etusijalla ovat tietysti ne vapaaehtoiset, 
jotka tulevat auttamaan juhlanäyttelyn pystyt-
tämisessä, mutta mukaan mahtuu muitakin.

Liisanpuistoon on majoittumassa myös Suo-
miAreenalle osallistuvia kansanedustajia ja 
MTV3:n väkeä.

Näyttelyjen lisäksi Punainen Risti järjestää Po-
rissa keskustelutilaisuuksia ja koulutusta. Po-
rissa järjestetään SuomiAreenan aikana myös 
nuorten IHL-roolipeli, johon tulee satoja osal-
listujia. Monet piirit ovat jo valmistelemassa 
vapaaehtoisten unohtumatonta kesäretkeä 
Poriin.

Ilmoittaudu SuomiAreenan 
vapaaehtoiseksi

Punaisen Ristin 150-vuotistapahtumaan 
tarvitaan valtava määrä vapaaehtoisia. 
Evakuointileirin yhden teltan pystyttämi-
nen vie kuuden hengen osaavalta porukalta 
puolisen tuntia ja kun telttoja voi Liisan-
torille tulla jopa 100, tarvitsemme todella 
ison joukon vapaaehtoisia niin pystytys- 
kuin purkamistalkoisiinkin.

SuomiAreena järjestetään Porissa jazz-viikol-
la, joka alkaa maanantaina 15. heinäkuuta. 
Varsinaiset tapahtumapäivät ovat keskivii-
kosta perjantaihin, mutta näyttelyiden pys-
tytys alkaa jo maanantaina ja purkaminen 
jatkuu lauantaina ja ehkä sunnuntainakin.

Kerää osastostasi kunnon vapaaehtois-
porukka ja tule Poriin. Sinne tullaan myös 
perhekunnittain. Ilmoittaudu piiritoimistoo-
si, joka koordinoi omalta osaltaan Punai-
sen Ristin kesätapahtumaa. Kaikista piireistä 
tuskin järjestetään yhteiskuljetuksia, mutta 
mukaan Poriin pääsevät myös yksittäiset 
vapaaehtoisryhmät.

Ve
sa
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Punaisen Ristin vedenpuhdistuskalusto oli esillä jo viime kesän 
SuomiAreenassa.
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NÄLKÄPÄIVÄ 12.-14.9.2013

Makeita kerääjäkutsuja

Karkin jakaminen tapahtumissa on vanha ja hyväksi 
havaittu yleisöhoukutin. Karkin mukaan on helppo 
sujauttaa kerääjäkutsu, kun nitoo sen suoraan kiin-
ni karkkipaperiin. Hauska, lyhyt viesti huomataan 
varmasti! Ihan pienilläkin konsteilla voi erottua jou-
kosta. Printatun paperikutsun voi kiinnittää vaikka-
pa pieneen kangaspalaan, ehkä vanhasta keräyslii-
vistä leikattuun?

Penkille jätetyn pahvisydämen 
kääntöpuolella on kutsu
Nälkäpäivä-kerääjäksi.

Ilolla kohti Nälkäpäivää! 

Tutkimustulokset todistavat 
- kerääminen on hauskaa! 

Nälkäpäivän jälkeen kerätään aina palautetta mu-
kana olleilta kerääjiltä. Kyselyyn vastanneista lähes 
kaikki ovat sitä mieltä, että kerääminen on hauskaa. 

”Hieno, voimauttava kokemus itselleni - 
kiitos siitä!” 

”Lämmin kiitos mahdollisuudesta osallis-
tua kerääjänä. Monta kivaa ja liikuttavaa-
kin kohtaamista osui kohdalleni keräämi-
sen aikana.” 

”On hieno fiilis seisoa kerääjänä Punaisen 
Ristin liivi päällä!”  

Annathan sinäkin mahdollisimman monelle mahdol-
lisuuden pitää hauskaa Nälkäpäivänä! Henkilökoh-
tainen kutsu kerääjäksi toimii tunnetusti parhaiten. 
Pyydä siis mukaan oma lähipiirisi ja kannusta heitä 

levittämään sanaa. Keräämisen lisäksi Nälkäpäivään 
liittyy monenlaista puuhaa. Jokaiselle löytyy var-
masti oma tapa auttaa.  

Kerro kaikille, 
että kerääjäksi tuleminen on helppoa

Kerääminen on toimintamuodoistamme juuri se, jo-
hon kuka tahansa ikään, kielitaitoon tai kokemuk-
seen katsomatta voi osallistua – vieläpä juuri niin 
pitkäksi aikaa kuin itselle sopii. 

”Ihmiset eivät yleisesti tiedä, että ihan 
kuka vaan voi kävellä keräyskeskukseen ja 
alkaa lipaskerääjäksi. Itsekään en tien 
nyt, ennen kuin tänä vuonna SPR:n jäsene-
nä sain siitä sähköpostia. Tästä tarvi-
taan mielestäni enemmän tiedostusta.”

”Itse asiassa kukaan ei pyytänyt, olisin 
hyvinkin voinut mennä...” 

Tässä muutama vinkki siitä, miten suurta yleisöä voi pyytää kerääjäksi niin,
että kutsu tuntuu aivan henkilökohtaiselta. Ideoita saa vapaasti jalostaa!

Kerääjäkutsuja voi 
jättää löydettäväksi 
busseihin, kirjastoihin, 
neuvolaan, terveys-
keskukseen – missä
ihmisiä kulkeekin.

Käsintehty kutsu
ilahduttaa varmasti.
Se myös kertoo löytä-
jällensä, että kutsun 
askarrellut todella
välittää asiasta ja
haluaa löytäjän
mukaan avun ketjuun! 

Tapahtumakalenteri ajan tasalle 
jo elokuun puolivälissä

Kun ihminen on saatu kiinnostumaan Nälkäpäi-
västä, on tärkeää, että hän saa helposti tiedon 
siitä, miten ja milloin kerääjäksi voi tulla. 

Valtakunnallinen mainonta ohjaa suuren yleisön 
Nälkäpäivän nettisivuille. Sivuilta pitää siis löytyä 
tieto siitä, miten omalla paikkakunnalla pääsee 
kerääjäksi. 

Huolehdittehan, että osastonne Nälkäpäivä-tiedot 
löytyvät tapahtumakalenterista viimeistään elo-
kuun puolivälissä. Keräysjohtajan yhteystiedot voi 
jo nyt käydä lisäämässä tapahtumakalenteriin. 

Mikäli osastonne avaa keräyskeskuksen, sopikaa 
sijainti ja aukioloajat hyvissä ajoin. Ohje tapahtu-
makalenterin täyttöön löytyy RedNetistä: rednet.
punainenristi.fi/nalkapaiva. 

Lisätietoa Nälkäpäivästä löytyy RedNetistä ja heti 
Punaisen Ristin viikon jälkeen toimitettavasta 
kampanjakirjeestä. Materiaalitilaukset voi viime-
vuotiseen tapaan tehdä jo toukokuussa.

Vielä lopuksi se kaikista tärkein palaute, joka kan-
nattaa aina pitää mielessä:

”Tsemppiä, olette hyvällä asialla!”

Sydämellistä sissimarkkinointia

Voisitko itse vastustaa ihanaa punaista sydäntä?
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PROMOT

Paljasta aktiivinen promo!
Onko osastossanne promo, joka on käynnistä-
nyt uutta, elvyttänyt hiipunutta tai kehittänyt 
olemassa olevaa vapaaehtoistoimintaa? 

Tiedätkö promon, joka ohjaa, tukee ja kan-
nustaa vapaaehtoisia, vetää ryhmää, organisoi 
projekteja ja toimii Punaisen Ristin lipunkan-
tajana? Hän ansaitsee erityiskiitoksen toimin-
nastaan! Ilmianna hänet!

Syyskauden promokoulutustarjonta

Syksyllä on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia saada koulutusta vapaaehtoistoiminnan 
organisointiin ja ohjaamiseen. Jo nyt kannattaa miettiä, ketkä osastossa voisivat olla 
mahdollisia toiminnan järjestäjiä ja lähettää heidät koulutukseen.

PROMOKOULUTUS 2013 / PROMOUTBILDNING 2013

KEVÄT / VÅREN
  
Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille/ 
Riksomfattande promodagar för alla promor 19.-20.1. Rovaniemi
  
  
Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 9.-10.3. Varsinais-Suomi
Promo: yhteinen osa 23.-24.3. HUP
  
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
Humanitaarisen oikeuden promo jatkuva kirjekurssi
Rinnepromo 12.1. Länsi-Suomi
Sospa/nuoriso/ensiapu/monikulttuurinen toiminta/
terveys promot 2.-3.2. Oulu
Ensiapupromo 23.-24.3. Savo-Karjala
Nuorisopromo 27.-28.4. Häme
  
  
  
SYKSY 2013 / HÖSTEN 2013  

Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 5.-6.10. Kaakkois-Suomi
Promo: yhteinen osa 12.-13.10. Satakunta
Promo: yhteinen osa 26.-27.10. Lappi
Promo: yhteinen osa 16.-17.11. Häme
Promo: yhteinen osa 16.-17.11. varalla Savo-Karjala
  
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
Humanitaarisen oikeuden promo jatkuva kirjekurssi
Ensiapupromo 26.-27.10. Varsinais-Suomi
Valmius, Sospa, terveys- ja hyvinvointi,
nuoriso, monikulttuurisuus 30.11.-1.12. Nynäs (Kaakkois-Suomi)

RedNetin promosivuilla on linkki, johon voi 
tehdä ehdotuksen 15.9. mennessä. Ehdotuk-
sia saa tehdä kuka tahansa. Promojen kehit-
tämisryhmä valitsee ansioituneet promot. 

Kehittämisryhmään kuuluu kaikkien promo-
sisältöosien järjestämisestä vastaavien yksi-
köiden edustajat ja ryhmää koordinoi kes-
kustoimiston vapaaehtois- ja nuorisoyksikkö.
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SYDÄNTALVI

Järjestötalo Seinäjoelle
evakuoitiin lähes
30 ikäihmistä
Suomessa järjestettiin 16.2.2013 yli 200 har-
joitusta, joista Länsi-Suomen alueella 26. 
Länsi-Suomen piirin osastot järjestivät evaku-
ointeja ja vanhainkodeilla toteutettavia tilai-
suuksia. SPR-Kirppikset olivat mukana val-
mistautumalla vaatettamaan ja varustamaan 
evakuoituja vanhuk-
sia. Osa osastoista 
toteutti virtuaalihar-
joituksen, jossa suun-
niteltiin ja selvitettiin 
vapaaehtoisten saa-
mista mukaan evaku-
ointitilanteeseen.  

Seinäjoella Sydäntal-
vi -valmiusharjoituk-
sen järjestivät yhteis-
työssä kriisikeskus 
Mobile, Järjestötalo 
Seinäjoki, LähiTapio-
la ja Punainen Risti. 
Harjoituksessa Ilmajo-
en ja Kouran osastot 
evakuoivat toiminta-
alueensa ikäihmisiä. 
Evakuoidut kuljetettiin takseilla Järjestötalo 
Seinäjoelle. Harjoituksessa oli mukana arvo-
valtaisia kutsuvieraita. Sosiaali-ja terveysmi-
nisteristeriöstä harjoitukseen tutustui minis-
teri Paula Risikko, Seinäjoen kaupunkia edusti 
apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta, Lähi-
Tapiolaa Etelä-Pohjanmaan liiketoimintajohta-
ja Ville Lahti, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-
ta pelastusjohtaja Harri Setälä ja Veripalvelua 
esimies Tua Niemelä. Kutsuvieraita isännöi 
Länsi-Suomen piirin toiminnanjohtaja Pekka 
Annala. Kutsuvieraat tutustuivat Järjestötalon 
tilaisuuden lisäksi tilannekuvakeskukseen Pu-
naisen Ristin Länsi-Suomen piirin toimistolla ja 
SPR-Kirppisten valmiusharjoitukseen.

Kourasta ja Ilmajoelta Järjestötalo
Seinäjoelle

Kuoran ja Ilmajoen osastot saivat 16.2. aamul-
la viestin, missä kerrottiin viranomaisten pyy-
täneen apua myrskystä kärsivien ikäihmisten 
evakuointiin taksikyydeillä Seinäjoen Järjestö-
talolle. Osa evakuoitavista haettiin kotoaan, 

osa yhteiseltä kokoontumispaikalta. Evakuoin-
tikeskuksessa kriisikeskus Mobilen työntekijät 
ja Punaisen Ristin Seinäjoen osaston EA-ryh-
män vapaaehtoiset ottivat myrskyn keskeltä 
pelastetut vastaan. Mobilen henkilökunta kes-
kusteli evakuoitujen kanssa ja arvioi mahdolli-
sen lisäavun tarvetta.
Evakuoidut saivat nauttia Järjestötalo Seinä-
joen kahveista. Kahvien jälkeen kaikki evaku-
oidut osallistuivat Sydäntalvi -ohjelmaan, mikä 
sisälsi puheenvuoroja, musiikkia ja yhteistä ys-
tävänpäivä iloittelua.

Ministeri Paula Risikko
mukana Sydäntalvessa

Ministeri Paula Risikko toi Seinäjoen Sydäntal-
vi -valmiusharjoitukseen sosiaali- ja terveys-
ministeriön tervehdyksen. Ministeri Risikko 
muistutti yleisöä Suomessa jo tapahtuneista 
oikeista myrskytilanteista ja vapaaehtoisten 
roolista kriisiauttamisessa. Joulunaikaan vuosi 
sitten koettiin poikkeuksellisen kova talvimyrsky. 

- Norjanmereltä Tapaninpäivänä saapunut 
myrsky yllätti meidät ja tilanne oli todella va-
kava. Sähkökatkot pimensivät vanhainkoteja 
ja päiväkoteja sekä hiljensivät kännykät. Van-
hukset saattoivat olla pahimmillaan viisi päi-
vää tielle kaatuneiden puiden ja auraamatto-
mien teiden takana, kertasi ministeri Risikko.

- Ajatelkaa mitä tapahtuisi jos vaikka insulii-
ni loppuisi ikäihmiseltä? Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö on vuoden takaisen Tapaninmyrskyn 
jälkeen yhdessä kuntien kanssa parantanut 
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SYDÄNTALVI

toimintaa myrskyoloissa. Tiedonkulkemista on 
tärkeä harjoitella vapaaehtoisjärjestöjen ja vi-
ranomaisten välillä, tänään näemme miten 
myrskytilanteessa toimisimme yhdessä, sosi-
aali- ja terveysministeri Paula Risikko painotti.

Järjestöyhteistyöstä voimaa
kriisitilanteisiin

Järjestöillä on sekä paljon vapaaehtoisia että 
tiloja, joihin evakuointipaikkoja voidaan perus-
taa. Yhteistyössä järjestöt täydentävät tois-
tensa osaamista. Kriisikeskus Mobilen toi-
minnanjohtaja Helena Kuutti kertoi Sydäntalvi 
-valmiusharjoituksessa järjestöjen tarjoamas-
ta henkisestä tuesta. Esimerkiksi 1990-luvulla 
Suomeen syntyneet Mobile kriisikeskukset voi-
vat tarjota henkistä tukea katastrofitilanteessa 
järkyttyneille. Suomessa on tällä hetkellä 19 
kriisikeskusta. Seinäjoella Mobile on auki joka 
päivä.
 
- Järjestötalon potilas- ja vammaisjärjestöillä 
on paljon osaamista esimerkiksi eri sairauksis-
ta, tätä tietoa tarvitaan myös katastrofitilan-
teissa muistuttivat järjestöpäällikkö Eva Blom 
ja toimialavastaava Anne Sironen.

Kirjeen sulle kirjootan ja kuorehen mä 
laitan oikeen valokuvanikin

Sydäntalvipuheenvuorojen jälkeen Järjestö-
talolla vaihdettiin vapaalle. Maire Leppälän 
esitte katkelman näytelmästä Vanhenemisen 
onkelma ja sai osallistujien nauruhermot syk-
kimään. Eetu Nyrhinen ja Wilma Karmitsa esit-
tivät tunteellisen lauluesityksen ja säestivät 
yhteislauluja, joista varsinkin Kirjeen sulle kir-
jootan sai Sydäntalviväen laulamaan suurella 
sydämellä. Viihteellisen ohjelman kruunasi
Punaisen Ristin ja Järjestötalon yhdessä suun-
nittelema ystäväjumppa. Jumpan ohjasivat Tei-
ja Matalamäki ja Anne Sironen.

Teksti: Tero Hintsa.
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SPR:n Äänekosken osasto evakuoi lauantaina
16.2.2012 Päivölän palvelukodin asukkaita 
Suolahdessa yhdessä Pelastuslaitoksen sekä 
Vapepan kanssa. Harjoituksessa evakuoitiin 
21 henkilöä noin 200 metrin päähän  toiseen 
rakennukseen. Harjoitus onnistui hyvin ja ava-
si ajatuksia pahimmista skenaarioista, mikä ja 
mitä voi olla todellinen tilanne ilman sähköä, 
vettä ja mahdollisesti myös ilman matkapuhe-
linverkkoa, tiet tukossa, junat jää asemien vä-
leille ja bensaakaan ei saa ajoneuvoihin. 

Harjoituksen päätteeksi oli järjestetty kahviti-
laisuus ja paikalla esiintyi Duo Tornado. 

Päivölän Palvelukodin johtaja Raija Vihervirta
kertoi että päivästä jäi positiivinen ja kiva 
mieli. Sydäntalvi valmiusharjoitus antoi heille 
paljon monella eri tavalla. Se laittoi ajattele-
maan ja kertaamaan pelastus- ja paloturvalli-
suutta ja siitä tiedottamisesta ja sen kertauk-
sen tärkeydestä. Raija Viherpiha kertoo myös, 
että harjoitus oli ainutkertainen palvelutalon 
asukkaille, päivästä tuli heille hyvin erilainen. 
Yllättävää oli että evakuointi tapahtui niin 
rauhallisesti, vaikka tilanne oli hämmentävä, 
kaikki meni silti hyvin. Tietysti kaiken pääl-
le juhla palkitsi hyvällä musiikilla ja kahvilla. 
Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö viettää 
tänä vuonna 10-vuotis juhlavuottaan. Päivö-
län palvelukoti tarjoaa maakunnallisesti asu-
mispalvelua vaikeavammaisille henkilöille joilla 
on alentunut toimintakyky ja jotka tarvitsevat 
apuvälineitä sekä jatkuvaa avustamista.

- Sydäntalvi valmiusharjoituksen turvallisuus-
vastaava Helena Pasanen Äänekosken osas-
tolta kertoo, että harjoitus on ollut aivan mah-
tava, yhteistyötä ja harjoituksia Vapepan ja 
Pelastuslaitoksen kanssa toivotaan jatkossa-
kin, koska sitten kun joskus on se tosi tilanne 
niin tiedetään mitä tehdään kenenkin kanssa. 
Tämä oli ensimmäinen yhteisharjoitus SPR:n 
Äänekosken osastolle.

Heta Hyttinen Palvelukodin henkilökunnasta 
on sitä mieltä että tällaisia harjoituksia saisi 
olla useamminkin. 

- Uskon että tämä harjoitus tuottaa varmasti 
tuloksia valtakunnallisestikin, harjoitus laittaa 
kertaamaan pelastus- ja paloturvallisuussuun-
nitelmaa varsinkin yövuoroja ajatellen jolloin 
henkilökuntaa on töissä vähän, kaikkien pitää 
olla valppaana ja tietoisia pelastus- ja palotur-
vallisuussuunnitelmista.
- Kahdessa todellisessa evakuoinnissa mu-
kana ollut Äänekosken Vapepan Jari Kivimäki 
kertoo, lauantain harjoituksen evakuoitavien 
toimintakyky poikkesi edellisistä kokemuksis-
ta ja herätti ajatuksia miten todellisessa tilan-
teessa kovassa pakkasessa vastaava toiminta 
pitää järjestää ja mihin täytyy panostaa.

Tilaisuus oli yleisöltä suljettu yksityisyyden-
suojan vuoksi. Paikalla oli kuitenkin useita 
kymmeniä henkilöitä läheisiltä Keski-Suomen 
Vammaispalvelusäätiön eri yksiköistä.

Sydäntalvi sai liikettä aikaan Äänekoskella 
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Äänekosken Sydäntalvi -harjoituksessa oli mukana pelastuslaitoksen kalustoa ja henkilöstöä. Kuva: Heidi Vanhakoski

Viiskari (poni) valloitti
vanhainkodin
Kokkolan osaston erittäin nopeas-
ti kasvaneessa ystävätoiminnas-
sa on mukana jo 120 vapaaehtois-
ta, jotka toimivat sekä yksittäisten 
yksinäisten ihmisten apuna että 
ohjaavat erilaisia ryhmiä. Kokko-
lan osasto järjesti Ventuksen van-
hainkodissa ystävänpäiväriehan 
14.2.2013. Ventuksen vanhainko-
ti tarjoaa kokkolalaisille sekä suo-
men- että ruotsinkielisille ikäih-
misille kodinomaista laitos- ja 
palveluasumista. 

Ventuksen tapahtuman kruunaa-
maton kuningas oli ehdottomasti 
Viiskari poni. Viiskarin kanssa pai-
kalla olivat Pihlajan ponitädit ry:n 

Mervi Santonen ja Kokkolan osas-
ton ensiapuryhmäaktiivinakin tun-
nettu Anne Wallin. Viiskari kier-
si Ventuksessa huoneesta toiseen 
ja sai sekä asukkaiden että henki-
lökunnan iloiselle tuulelle. Monet 
asukkaat alkoivat muistella omia 
hevos- ja ponimuistojaan Viiskarin 
nähtyään.

- Viiskarista innostuttiin niin paljon, 
että sitä tilattiin jo uudelle vierai-
lulle Ventukseen, terveydenhuollon 
suunnittelija Virve Karling raportoi 
Kokkolasta.
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KOULUTUSTA JA GAALAA

Vuoden 2013 kouluttajapäivät järjestetään Helsin-
gissä keskustoimiston koulutustiloissa lauantaina ja 
sunnuntaina 25.-26. toukokuuta.

Kouluttajapäiville ovat tervetulleita sekä uudet vas-
ta-alkajat että kokeneet konkarikouluttajat.

Kouluttajapäiviin osallistumalla voit vahvistaa oman 
koulutuslinjasi sisältöosaamista, kehittää koulutta-
jataitojasi sekä vaihtaa kokemuksia ja ideoita tois-
ten kouluttajien kanssa. Lauantaina 25.5. on ohjel-
massa koulutuslinjakohtaiset täydennyskoulutukset

• Henkisen tuen kouluttajille
• Humanitaarisen oikeuden kouluttajille
• Järjestökouluttajille
• Monikulttuurisen toiminnan kouluttajille
• Nuorisokouluttajille sekä
• Sosiaalipalvelukouluttajille. 

Osallistumalla lauantain koulutuslinjakohtaiseen 
ohjelmaan jatkat kouluttajapätevyyttäsi kolme 
vuotta eteenpäin. 

Lauantai-illan ohjelmassamme on vapaavalintaisena 
päivällisristeily Helsingin edustalla ja vierailu ”Maail-
ma kylässä” –festivaaleille Kaisaniemen puistoon.

Sunnuntaina järjestetään perinteiseen tapaan kai-
kille kouluttajille yhteistä kouluttajataitoja kehittä-
vää ohjelmaa Punaisen Ristin 150 v. juhlavuoden 
merkeissä. 

Koulutusviikonlopun hinta on 70 euroa. Vain toi-
seen päivään osallistuville osallistumismaksu on 35 
euroa.

Hinta pitää sisällään koulutuksen, materiaalit, ruo-
kailut, kahvit ja illallisristeilyn. Majoitusta tarvit-
sevat hoitavat majoitusvarauksensa ja -maksun 
itse. Alustava kiintiövaraus on tehty hotelli Annas-
ta www.hotelanna.fi. Kiintiövarauksen koodi on 
159959 tai nimellä ”SPR:n kouluttajapäivät”.

Huonehinnat: 
57,50 €/hlö/2 hh,
80,00 €/hlö/1 hh ja 
43,35 €/hlö/3 hh. 

Ilmoittautumislinkin ja tarkemman ohjelman 
löydät RedNetistä kouluttajasivuilta (rednet.
punainenristi.fi/vapaaehtoiskouluttajat).
Muistathan olla piiritoimistoon yhteydessä 
osallistumisestasi! 

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Sole Noranta, 
sole.noranta@punainenristi.fi

Täydennyskoulutusta, 
virkistystä ja kokemusten vaihtoa 
vapaaehtoiskouluttajille

Tervetuloa vapaaehtoisten 
kiitosgaalaan!

Hämeenlinnan Verkatehtaassa järjestetään 
kaikille vapaaehtoisille tarkoitettu kiitosgaala 
7.12.2013. Tilaisuudessa juhlistamme yhdessä 
150-vuotiasta Punaista Ristiä.

Ohjelma alkaa yhteisellä ruokailulla kello 13. 
Sen ohessa on mahdollista tutustua verkateh-
taan taidetarjontaan. Varsinainen gaala alkaa 
kello 15.00. Ohjelmassa on alustavasti luvassa 
vauhdikkaita esityksiä, puheenjohtaja Erkki Lii-
kasen kiitospuhe ja palkitsemisia. Tilaisuudessa 
jaetaan mm. kasvattajaosastopalkinnot ja pro-
mo-huomionosoitukset. Välillä nautitaan kakku-
kahvit ja ohjelma jatkuu musiikillisella osuudel-
la. Tilaisuus päättyy kello 20.00 mennessä.

Viralliset kutsut postitetaan osastoille syyskuus-
sa, mutta jo nyt kannattaa miettiä, keitä omasta 
osastosta voisi lähettää Hämeenlinnaan. Kiitos-
gaalan osallistumismaksu on 35 euroa. Ilmoit-
tautumiset hoidetaan sähköisesti myöhem-
min jaettavalla linkillä. Kannattaa kysellä piiristä 
mahdollisia yhteiskuljetuksia. Viimeksi jotkut 
osastot halusivat myös yöpyä ennen tai jälkeen 
kiitosgaalan. Hämeen piiri on tehnyt alusta-
via varauksia Cumulus Hämeenlinnasta ja So-
kos Hotel Vaakunasta. Mikäli haluatte majoittua, 
asioikaa suoraan hotellien kanssa. Varaukset 
voimassa marraskuun alkuun asti, mikäli huo-
neita riittää.

Cumulus Hämeenlinna, 
Raatihuoneenkatu 16-18, Hämeenlinna

75,00 €/vrk/yhden tai kahden hengen economy huone
(yökerhon musiikki saattaa häiritä) 
80,00 €/vrk/yhden tai kahden hengen standard huone

Majoitushintaan sisältyy buffet-aamiainen ja asiakassau-
na. Huoneiden varaus kiintiökoodilla ”SPR”. Varaukset tulee 
tehdä puhelimitse hotellilta 03 648 81 tai sähköpostilla: 
hameenlinna.cumulus@restel.fi.

Sokos Hotel Vaakuna, Possentie 7, Hämeenlinna

1 hengen huone 67 €/huone/yö
2 hengen huone 87 €/huone/yö

Hinnat sisältävät buffet-aamiaisen, majoituksen ja ilta-asia-
kassaunan. Hotellihuoneet ovat käytettävissänne tulopäivä-
nä klo 15 alkaen lähtöpäivään klo 12 saakka. 

Varaukset: Sokos Hotellien myyntipalvelusta, 020 123 4636 
ma-pe 9-20 tai suoraan hotellista, 020 123 4636 / vastaan-
otto – sähköpostitse joko sokos.hotels@sok.fi tai vaakuna.
hameenlinna@sokoshotels.fi. Mainitse varatessa tunnus 
”Suomen Punainen Risti”.
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Vain elämää…
Palasin myönnetyltä työlomalta maaliskuun 
alussa takaisin järjestöpäällikön tehtävään. 
Paluu tuli eteen nopeammin, kuin osasin odot-
taa. Kohtasin ”näkymättömän vihollisen”, jota 
kutsutaan myös sisäilmaongelmaksi. Työural-
lani olen jo aiemmin kahteen kertaa altistu-
nut homeelle ja elimistöni ei enää tätä kolmat-
ta sisäilmaongelmaa kestänyt. Onneksi ovi oli 
vielä entiseen avoinna ja paluu mahdollista. 

Kokemus sai miettimään asiaa monestakin nä-
kökulmasta. Meillä täällä Suomessa lähes päi-
vittäin lehdissä on juttuja homekouluista, ho-
mekirjastoista, homesairaaloista, hometaloista 
jne. Kukaan ei tiedä, kuinka moni altistuu tänä 
päivänä homeelle ja kuinka suuri osa heistä on 
lapsia. Tuntuu pahalta, että monien perheiden 
lapset altistuvat homeille koulussa tai kotona 
ja sairastuvat mm. astmaan. Heillä voi olla jat-
kossa vaikeaa sijoittua työelämään sairauksien 
ja herkän oireilun vuoksi. Käytännössä perhe 
voi kohdata myös tilanteen, jossa koti osoit-
tautuu käyttökelvottomaksi ja sen mukana 
koko irtaimisto, vaatteet, lelut, kaikki. Sairaana 
ei jaksa huolehtia asioista eikä vaatia oikeuk-
siaankaan. Sanonpa vaan, että tässä meillä on 
kasvava joukko ihmisiä, jotka tarvitsevat apu-
amme! Jään pohtimaan, voisimmeko todella 
auttaa näitä ihmisiä?

Järjestökoulutusta
luottamushenkilöille!
Tänä vuonna olen päättänyt järjestää uusien 
ja miksei kokeneempienkin luottamushenki-
löiden perehdytystä lähikoulutuksena pienel-
lekin porukalle. Jos osastossanne on uusi pu-
heenjohtaja tai sihteeri tai uusia hallituksen 
jäseniä, jotka toivovat perehdytystä, olen 
valmis tulemaan paikan päälle. Voimme myös 
räätälöidä koulutusta toiveittenne mukaan. 
Illan aikana perehdymme mm. eri luottamus-
tehtävien sisältöihin, käymme lävitse järjes-
tön keskeiset toimintamuodot ja aikataulut 
sekä perehdymme RedNetin saloihin. Tavoit-
teena on, että illan jälkeen jokainen tietäi-
si oman vastuualueensa ja eväitä tehtävän 
hoitamiseen sekä tietoa siitä, mitä ne muut 
tekevät. 

Toivottavasti tartutte tähän tarjoukseen ja 
laitatte sähköpostia tai pirautatte, niin vara-
taan yhteinen koulutusaika kalenterista:
- raija.harju-kivinen@punainenristi.fi
- 040 558 1988

Piirin vuosikokous 20.4. 
Vuosikokous järjestetään tänä vuonna Ähtä-
rin Mesikämmenessä. Vuosikokouskutsu lä-
hetetään osastoille myös postitse. Tässä kui-
tenkin jo alustavaa aikataulua:

Ohjelma:

Ensiapukilpailut ja Reddie Kids kisat Ähtärin 
Honkiniemessä alkaen klo 10.00. Tervetuloa 
seuraamaan!

Vuosikokouslounas ja valtakirjojen tarkistus 
Mesikämmenessä klo 12.30-13.45

Vuosikokous alkaa klo 14.00-

Kutsumme alueemme suurimpien osastojen 
(Jyväskylä, Kokkola, Seinäjoki ja Vaasa) luotta-
mushenkilöt ja ryhmien vetäjät yhteiseen ke-
hittämispäivään lauantaina 15.6. klo 11-16.

Kehittämispäivä järjestetään Tuurissa. Kehit-
tämispäivän ohjelma lähetetään osastoille 
sähköpostitse ja kirjeenä. Päivästä on muo-
dostumassa vuorovaikutteinen ja tulemme 
pyytämään osastoilta ennakkoon myös val-
mistellut puheenvuorot.

Laittakaapa päivämäärä jo nyt allakkaan ja tie-
dottakaa tulevasta päivästä kaikkia asianosai-
sia.

Isojen osastojen
kehittämispäivä 15.6.
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Kokousasiat lyhyesti: 

- Järjestöpäällikkö Raija Harju-Kivisen työloma on 
päättynyt. Hän aloittaa työt Länsi-Suomen piirin 
palveluksessa 1.3.2013 alkaen.
- Piirin hallitus hyväksyi vuoden 2012 Nälkäpäivän 
tulokseksi 205 646,39 euroa.
- Tuula Hiipakkaan liittyvässä kavallusjutussa ulos-
ottovirasto on ilmoittanut piirille Hiipakan olevan 
varaton ja näin ollen kavallettujen rahojen palautta-
minen ei ole mahdollista.
- Äänekosken Kirppis lopettaa toimintansa maalis-
kuussa. Keuruulle avataan Kirppis maaliskuun puoli-
välissä osoitteessa Kippavuorentie 7.
- Piirin hallitus totesi piirin pankkitilien käyttöoikeu-
det.
- Piirin hallitus sai tietoonsa tilintarkastajien tarkis-
tusraportin
- Toimistosihteeri Sakari Karvon tehtävänimike 
muutettiin kurssisihteeriksi 1.3.2013 alkaen.
- Piiri käynnistää yhteistyössä MLL Järvi-Suomen 
piirin kanssa RAY:n Ak-rahoitteisen KaMu-toimin-
nan. Toiminta on ennaltaehkäisevää lastensuojelua, 
jossa hyödynnetään ryhmä- ja yksilötoimintaa. Pii-
rin alueella hankkeeseen palkataan yksi työnteki-
jä, jonka sijoituspaikaksi tulee Vaasa (MLL:n kautta 
hankkeessa työllistyy lisäksi yksi työntekijä Jyväs-
kylään ja yksi Mikkeliin eli hankkeella on yhteensä 
kolme työntekijää). Vastuuhenkilöiksi piiristä nimet-
tiin Tero Hinta ja Annika Jouhki.
- Piirin toiminnanjohtajalle myönnettiin sähköisten 
ostolaskujen hyväksymisvaltuudet ilman euromää-
räistä ylärajaa.
- Piirin työjärjestykseen lisättiin maininta kassava-
rojen tilityksistä.
- Piiri solmii keskustoimiston kanssa yhteistyösopi-
muksen Punaisen Ristin tuotteiden markkinoinnista.

Kyllä maalla on mukavaa!
Punaisen Ristin viikolla piiri jalkautuu osastojen tueksi. Suunnitelmissa on maakuntiin suuntautu-
va toimintaamme esittelevä kierros piirin 80-vuotisjuhlan kunniaksi. Kutsumme osastoja yhdessä 
kanssamme esittelemään Punaisen Ristin toimintaa omalla alueellaan!!! Erityiskohteina ovat tällä 
kertaa alueemme maaseutumaiset paikkakunnat. 

Piiri lainaa kiertueelle matkailuauton, jonka varustamme ilmapalloilla, kahvilla, esitteillä, karkeil-
la, piirin työntekijöillä ja Punaisen Ristin hurmaavilla ajatuksilla. Kiertueen teemoina tulevat ole-
maan mm. kotimaan apu, piirin/osaston toiminta ja jäsenyys.

Kiertue starttaa jo lauantaina 4.5. ja päättyy keskiviikkona 8.5. Kiertueen pääemäntinä tulevat 
toimimaan Raija ja Riitta. Tässä tapauksessa nopeat syövät hitaat eli laittakaapa pikapikaa toi-
veita kiertueen kohdepaikkakunnista tänne meille! Pyydämme tietoa kuitenkin viimeistään 14.4. 
mennessä, jotta saamme hoidettua ennakkojärjestelyt ajoissa kuntoon!

Compasito on Euroopan neuvoston kehittämä 
lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja. Kä-
sikirja on suunnattu kasvattajille, opettajille ja 
kouluttajille, jotka työskentelevät 7-13-vuo-
tiaiden kanssa. Kirja avaa ihmisoikeuksien ja 
lapsen oikeuksien avainkäsitteet ja tarjoaa 
teoreettisen taustan keskeisille ihmisoikeus-
teemoille, kuten demokratia, kansalaisuus, su-
kupuolten tasa-arvo, ympäristö, media, köy-
hyys ja väkivalta.

Kirja sisältää runsaasti käytännön harjoituk-
sia, jotka sitouttavat ja innostavat lapsia tun-
nistamaan ihmisoikeuksiin liittyviä asioita 
omassa ympäristössään. Harjoitukset kehit-
tävät kriittistä ajattelua, vastuullisuutta ja oi-
keudentajua. Lapset oppivat, kuinka he voivat 
omalla toiminnallaan vaikuttaa koulunsa ja yh-
teisönsä hyvinvointiin. 

Suosittelen tätä kirjaa kaikille osastoillemme 
ja erityisesti tästä on hyötyä Reddie Kids ker-
hojen toimintaan! Kirjaa voi lainata kirjastoista 
(ISBN  978-951-627-914-8).

Julkaisusta lisätietoja ja digitaalinen versio löy-
tyvät myös Lapsiasiavaltuutetun toimiston si-
vuilta: http://www.lapsiasia.fi/julkaisut/julkai-
su/-/view/1805765

Piirin hallituksen kokous 
23.2.2013 

Compasito, Lasten ihmisoi-
keuskasvatuksen käsikirja
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Suolahti - 18.5.
Tervetuloa omaishoitajien tukitoiminnan 
ryhmien ohjaajille, omaishoitajaryhmien 
jäsenille, ystävätoiminnan vapaaehtoisil-
le, kultaisen iän kerhoille ja muille 
vanhusten ryhmille!    

Ajankohta: 18.5.2013, klo 11.30-
15.00.

Paikka: Keski-Suomen Opisto, Puu-
talo,
Juhlasali, Sirkanpolku 1, 44200 
Suolahti. 

Ohjelma:

• Juhlalounas, 11.30-12.30
• Arvonta ja oheisohjelmaa, 12.30-13.00
• Omaishoitajien juhlavuosi –Suomen Pu-
naisen Ristin Omaishoitajien tukitoiminta 
20-vuotta, Minna Wacker, omaishoitajien tu-
kitoiminnan aluetyöntekijä.
• Ystävätoimintaan alueellista tukea lisää, 
Anita Hartikka
• Juhlan juontaa Hintsan Tero. 

Hinta: Juhlaohjelma, ruoka ja kahvit
- 12 euroa/henkilö.

Toivomme kerhojen ja ryhmien tuovan
muutamia arpajaispalkintoja juhlaan.

Sitovat ilmoittautumiset viim. 10.5.2013:
- sakari.karvo@punainenristi.fi
- 020 701 2832

Kaustinen - 25.5.
Ajankohta: 25.5.2013, klo 11.00-15.00.
Paikka: Kansantaiteenkeskus,
Kaustinen Sali, Jyväskyläntie 3, Kaustinen.

Syvälle kaustislaisen ikikallion sisään 
louhitun, 400-paikkaisen Kaustinen-
salin miljöölle vetänee vertoja aino-
astaan Taru Sormusten Herrasta –
eepoksen kuuluisa kääpiökaivanto.
”Asiantuntijapiireistä kerrotaan, että 
kiven sisässä on harvoin niin  kivaa 
kuin täällä.
Kivestä ja puusta koostuvan salin 
erinomainen akustiikka on koetta-
va itse”

Ohjelma:

• Juhlalounas, 11.00-12.30
• Arvonta ja oheisohjelmaa, 12.30-13.00
• Seniorivuosi voimaa vanhuudesta, Pekka 
Annala
• Ystävätoimintaan alueellista tukea lisää
• Vuoden ystävätoiminnan yhteistyökump-
pani, Kokkolan kaupunki 
• Juhlan juontaa, Hintsan Tero

Hinta: Juhlaohjelma, ruoka ja kahvit
- 11 euroa/henkilö.

Toivomme kerhojen ja ryhmien tuovan
muutamia arpajaispalkintoja juhlaan.

Sitovat ilmoittautumiset viim. 10.5.2013:
- sakari.karvo@punainenristi.fi
- 020 701 2832
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Konfliktin keskellä roo-
lipeli Suomi-Areenassa 
18.–19.7.
Heinäkuussa Porissa asetutaan pakolaisen 
asemaan ja kokeillaan, miltä tuntuisi joutua 
pakenemaan sotaa. Lähde jopa 500 muun va-
paaehtoisen kanssa pelaamaan tai vetämään 
nuorten roolipeliä Suomi-Areena tapahtuman 
yhteyteen!

Pelaajaksi voi hakea kuka vaan 15–22-vuotias
nuori. Peliin osallistuminen on maksutonta. 
Pelaajien viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.5.

Pelinvetäjiksi haetaan vapaaehtoisia Punaises-
ta Rististä ja sen ulkopuolelta kautta maan. 
Vetäjiä tarvitaan yhteensä yli 100. Kaikki vetä-
jät käyvät kevään aikana kaksipäiväisen koulu-
tuksen, jonka järjestävät piirit ja keskustoimis-
to. Koulutuksen ja pelin jälkeen pelinvetäjät 
voivat halutessaan järjestää roolipelin myö-
hemmin omassa piirissään. Pelinvetäjien vii-
meinen ilmoittautumispäivä on 30.4.

Kaikki pelissä mukana olevat asuvat avustus-
teltoissa, ruokahuolto pelaa, samoin henkinen 
tuki.

Ilmoittautuminen sekä lisätietoa pelistä löydät 
osoitteesta: www.punainenristi.fi/roolipeli

Roolipelistä juttua myös maaliskuun Spray-
verkkolehdessä, www.spray.fi

Spärrä äksön –leiri hakee 
henkilökuntaa
5.-8.8. järjestettävä lasten ja nuorten Spärrä 
äksön -leiri hakee henkilökuntaa. Tarjolla on 
mm. ohjaajan pestejä, keittiöhommia, sau-
nanlämmitystä, kioskitäteilyä… 

Jos olet yli 15v. ja kiinnostuit, laita viestiä 
osoitteeseen sparra.aksoni@gmail.com niin 
saat hakulomakkeen. Hae 19.4. mennessä! 

Henkilökunta kokoontuu tutustumaan, suun-
nittelemaan ja kouluttautumaan huhtikuun 
viimeisenä viikonloppuna.

Nuorisotoiminnan kuulumi-
sia kuukausittain – päivitä 
sähköpostiosoitteesi!

Maaliskuusta alkaen piiri tiedottaa nuoriso-
toiminnan ajankohtaisista asioista kuukausit-
tain sähköpostitse. Viesti lähetetään kaikille 
alle 29 –vuotiaille, nuorisotoiminnan yhdys-
henkilöille ja muille nuorisotoiminnasta kiin-
nostuneille. Vastaanottajaksi voi liittyä tai 
listalta voi poistua laittamalla sähköpostia 
Annikalle. 

Monelta nuorelta puuttuu sähköpostiosoite 
tiedoista, tai osoite on virheellinen. Ilmoita 
uusi osoitteesi sähköpostilla: sari.mustama-
ki@punainenristi.fi. 

Lisätietoja nuorisotoiminnan asioista:
lapsi- ja nuorisotoiminnan ohjaaja
Annika Jouhkilta - 040 538 9892
annika.jouhki@punainenristi.fi

Reddie Kids
–kilpailu 2013
 
Lauantaina 20.4.2013 Ähtäri, Honkiniemi 
(Honkiniementie 150)

Ilmoittautuminen alkaa klo 10. Rasteja on 
4-6 ja niiden teemoina Reddie Kids –teemo-
ja, kuten ensiapua, ystävyyttä ja Punaisen 
Ristin tietoutta.

Kisaryhmän koko: 3 henkeä. Osallistujien tu-
lee olla 7-13 –vuotiaita (2000 tai myöhem-
min syntyneitä) Ei osallistumismaksua! Voit-
tajajoukkue pääsee kilpailemaan SM-kisoihin 
Savonlinnaan (8.6.)

Sitovat ilmoittautumiset 6.4.2013 mennessä: 
annika.jouhki@punainenristi.fi.
Muista ilmoittaa huoltajakin!

Ilmoittautumisen jälkeen joukkueille lähete-
tään kilpailutiedot.
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Osastojen
valmiussuunnitelmat
Iloinen ja ISO kiitos seuraaville osastoille, jot-
ka ovat päivittäneet vuodelle 2013 osaston 
valmiussuunnitelman:

Alajärvi, Haapamäki-Pihjalavesi, Himanka,
Härmäin, Isokyrö, Jurva, Jyväskylä, Jämsä,
Jämsänkoski, Kannonkoski, Karstula, Kauhava, 
Keuruu, Kokkola, Konnevesi, Korpilahti, Koura, 
Kuokkala, Kurikka, Kyyjärvi, Lappajärvi,
Laukaa, Lohtaja, Pietarsaari, Pihtipudas,
Saarijärvi, Suolahti, Toholampi, Toivakka,
Viitasaari, Ähtäri ja Äänekoski.

Yhteensä 32 osastoa.  

PS. Vielä ehtii päivittämään… Palautus Riitalle 
30.4. mennessä.

Henkisen tuen
peruskurssit
Keväällä 2013
• la-su 4.-5.5. Vaasa
• ilmoittautumiset sprvaasa@netikka.fi

Syksyllä 2013
• la-su 28.–29.9. Kokkola
• la-su 5.-6.10. Seinäjoki
• la-su 26.–27.10. Jyväskylä
• ilmoittautumiset lansisuomi@
punainenristi.fi

Hinta: 15 €/hlö

Henkisen tuen tavoitteena on äkillisten 
kriisien jälkivaikutusten ehkäisy ja 
lievittäminen tukemalla väestön 
omatoimista selviytymistä ja auttamalla 
onnettomuuden uhreja tai äkillisen kriisin 
kokeneita viranomaisten ja vapaaehtoisten 
yhteistyönä.

Henkisen tuen peruskoulutuksen 
tavoitteena on antaa osallistujilla 
valmiudet ymmärtää niitä tunteita, 
ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset 
kriisitilanteet aiheuttavat heissä itsessään 
ja muissa. Koulutus antaa valmiuksia 
kohdata ja auttaa muita ihmisiä, jotka ovat 
joutuneet äkilliseen kriisitilanteeseen. 

Kurssin sisältö mm. henkisen tuen 
merkitys, selviytyminen äkillisestä kriisistä, 
auttaminen ja auttajana toiminen sekä 
auttajana jaksaminen.  

Lisätietoa koulutuksista antaa
- Riitta Kangaskesti - 0400 688 694
- riitta.kangaskesti@punainenristi.fi

Lähde nuorten survivor 
-leirille, 18-29 -vuotiaille
Leirillä harjoitellaan mm. selviytymistä, ensi-
aputaitoja, maastoetsintää. Luvassa elämyk-
sellinen viikonloppu hyvässä seurassa!

Lähde seikkailemaan ja ota kaverisi mukaan!

Aika: 18.-19.5.
Paikka: Palojärven leirikeskus, Kortesjärvi
Hinta: 20 euroa

Osallistujan ei tarvitse olla Punaisen Ristin jäsen.

Ilmoittaudu leirille viimeistään 3.5. mennessä:
- annika.jouhki@punainenristi.fi
- 040 538 9892, lansi-suomi.punainenristi.fi

SPR-Kirppis - kuva takakannessa
 

Avasimme 7.4 Keuruulle uuden SPR-kirppiksen. Keuruun väkiluku on noin 10 000 ja paikkakunta 
on vireä varsinkin kesäkaudella. Tervetuloa Kippavuorentielle tutustumaan. 

Tällä hetkellä SPR-kirppikset työllistävät noin 180 henkilöä Länsi-Suomen piirin alueella. SPR-
kirppiksiä on 14 Länsi-Suomen alueella ja ne toimivat tärkeänä osana varainkeruuta. Toiminta-
mallin yhtenäistäminen on kuluvan vuoden tavoite ja tällä pyrimme mahdollistamaan mahdol-
lisimman monelle työllistetylle tasavertaiset mahdollisuudet ja eväät tulevaan työelämään ja 

elämään yleensä. Esittelemme lisää SPR-kirppisten toimintaa elokuun numerossa. 
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ENSIAPUKOULUTUS

Ensiapukurssi EA 1®
(16 Oppituntia)                                                                       
- 93 € ja 147 € Trafi

Päiväkurssit kello 8:30 – 16:00
 
• 12. ja 13.08 maanantai ja tiistai
• 28. ja 29.08 keskiviikko ja torstai
• 10. ja 11.09 tiistai ja keskiviikko
• 19. ja 20.09 torstai ja perjantai
• 23. ja 24.09 maanantai ja tiistai - Trafi
• 01. ja 02.10 tiistai ja keskiviikko - Trafi
• 23. ja 24.10 keskiviikko ja torstai
• 28. ja 29.10 maanantai ja tiistai
• 04. ja 05.11  maanantai ja tiistai - Trafi
• 13. ja 14.11 keskiviikko ja torstai
• 25. ja 28.11 maanantai ja torstai
• 09. ja 10.12 maanantai ja tiistai - Trafi
 
Iltakurssit kello 17:30 – 20:45

• 2, 3, 9, 10.9  maanantai ja tiistai
• 18, 19, 25, 26.9 keskiviikko ja torstai
• 30.9, 3.10, 7.10, 10.10
   maanantai ja torstai
• 22, 24, 29, 31.10 tiistai ja torstai
• 6, 7, 13, 14.11 keskiviikko ja torstai
• 11, 12, 18, 19.11  maanantai ja tiistai
 

Ensiapukurssi EA 2® 
- 110 €
Jatkokurssi peruskurssin käyneille.

Päiväkurssit  kello 8:30 – 16:00

• 06. ja 07.11 keskiviikko ja torstai
• 11. ja 12.12 keskiviikko ja torstai

Iltakurssit  kello 17:30 – 20:45
• 26.11, 27.11, 3.12, 4.12
  tiistai ja keskiviikko

Hätäensiapu (8 Oppituntia)
- 58 €

Kolmessa vuodessa vanhenevan EA-todistuk-
sesi pidät voimassa hätäesiapu-/kertauskurs-
silla.

Päiväkurssit  kello 8:30 – 16:00
 
• 21.08  keskiviikko
• 29.08  torstai 
• 04.09  keskiviikko
• 16.09  maanantai
• 09.10  keskiviikko
• 22.10  tiistai
• 01.11  perjantai
• 15.11  perjantai
• 12.12  torstai
 

Ammattikuljettajan ensiapu-
kurssi (7 Oppituntia) TRAFI 
- 97 €
Ammattikuljettajan ammattipätevyyskoulutus.

Päiväkurssit  kello 8.30 – 15.30

• 12.10  lauantai
• 16.11  lauantai

Huom. Direktiivikurssille (Trafi) ilmoittautumi-
set kolme (3) viikkoa ennen kurssia.

Peruuttamattomista ilmoittautumisista perim-
me täyden kurssimaksun.

Kurssit järjestetään yhteistyössä ok-opinto-
keskuksen kanssa.

Työpaikoille ja ryhmille järjestämme kursseja 
tilaustyönä.

Kurssipaikka:
Ailakinkatu 5, Jyväskylä 

Ilmoittautumiset:
0207012851, lansisuomi@punainenristi.fi
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Tieto Punaisen Ristin
toiminnoista tavoittaa 
Kirppiskävijät
Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämis-
projekti on teettänyt ja toimittanut Info-pyl-
väät neljälle Länsi-Suomen piirin suurimmalle 
Kirppikselle; Jyväskylän Kirriin, Seinäjoen Hylly-
kalliolle, Kokkolaan ja Vaasaan. Info-pylväiden 
avulla lisätään Kirppis kävijöiden tietoutta
Punaisen Ristin toiminnoista.

Info-pylväät viestivät Punaisesta Rististä:
- tietoa Länsi-Suomen piiristä
- mahdollisuudesta liittyä jäseneksi
- vapaaehtoistoiminnoista 
- mahdollisuudesta päästä mukaan toimintaan 
- ohjata avun tarpeessa tietämäänsä ihmistä  
- ystävätoiminnasta 
- nuorisotoiminnasta

- ensiapuryhmätoiminnasta
- vapaaehtoiskoulutuksista
- ensiapukoulutuksista
- Veripalvelun paikalliset yhteystiedot

Pylväässä yksi seinä on varattu
- paikallisten osastojen toiminnan esittelyyn ja 
tapahtumista tiedottamiseen 
- Kirpparin tapahtumien tiedottamiseen

Kirppisten alueella toimivien Punaisen Ristin 
osastojen on siis mahdollista hyödyntää Info-
pylvästä omista toiminnoistaan ja tapahtu-
mistaan tiedottamiseen, esim. järjestettävistä 
koulutuksista, Nälkäpäivä- ja muista keräyksis-
tä, Punaisen Ristin viikon tapahtumista yms.

Ystävätoiminnan projekti seuraa Info-pylvään 
tarpeellisuutta; tavoittaako tämä pylväs jäse-
nyydestä, toiminnoista kiinnostuneita ja oh-
jaako tukea tarvitsevia toimintojen piiriin. 

Kuvassa:

Esa Peltomäki,
SPR-Kirppis, Vaasa

Teija Matalamäki ja 
Anna Maria Erjamo,
Ystävätoiminnan
projektista
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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

Harju-Kivinen Raija, 040 588 1988
järjestöpäällikkö

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

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

Meeri Jaatinen, aluetyöntekijä, 040 678 9547

Teija Matalamäki, aluetyöntekijä, 040 678 9534

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

Kauppakatu 11, 44100 Äänekoski, 040 653 7839 

• 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 3/2013 - aineisto
- 14.8. 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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Lähettäjä:
SPR Länsi-Suomen piiri
PL 35
60511 HYLLYKALLIO


