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Nälkäpäivä ja yhdessä tekemisen voima
Kiipeän kapeaa ja jyrkkää hiekkapolkua kukkulan päälle ja katson ympärilleni. Vieriviereen rakennettuja hökkeleitä näkyy silmänkantamattomiin. Lähes kaikki puut on
kaadettu, eikä auringon paahteelta pääse
suojaan. Olen Bangladeshissa Cox’s Bazarin
leirillä, missä asuu yli puoli miljoonaa väkivaltaa paennutta ihmistä Myanmarista. Heistä suurin osa on naisia ja lapsia, jotka kärsivät aliravitsemuksesta.

hanlaskijoita, kuskeja, kouluvierailijoita,
lippaiden jakajia, somepäivittäjiä, sopankeittäjiä, leivänmyyjiä… Te vapaaehtoiset teette
valtavan määrän työtä, jotta keräys saadaan
toteutettua. Olkaa ylpeitä itsestänne ja kootkaa hyvä porukka Nälkäpäivän tekemiseen.
Kukaan ei pysty siihen yksin.
”Kiitos, että olet mukana auttamassa”
Suomen Punainen Risti on sitoutunut pyörittämään sairaalaa vuoden loppuun saakka.
Avustusoperaatio on valtava ja tarvitsemme
sen toteuttamiseksi apuanne. Järjestetään
yhdessä näyttävä ja tuottoisa Nälkäpäivä,
niin pystymme varmistamaan, että sairaalassa voidaan pelastaa henkiä ja auttaa ihmisiä jatkossakin.

Jatkan matkaani ja saavun pienen, vaatimattoman koulurakennuksen kohdalle. Sisällä
iso ryhmä lapsia laulaa äänekkäästi. Kysyn
tulkiltamme, mitä lapset laulavat. Hän vastaa: ”Emme ole yksin. Pystymme voittamaan
vaikeudet.” Kyyneleet tulvahtavat silmiini,
vaikka kuinka yritän estää.

Lue tästä lehdestä vinkkejä paikallisen näkyvyyden hankkimiseen, uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen sekä keräyskeinojen uudistamiseen käteisen vähetessä.
Myanmarista paenneet kertovat, että Punaisen Ristin ja Puolikuun vapaaehtoisten ja
työntekijöiden näkeminen tuo heille toivoa.
Toivoa siitä, että maailma tietäisi heidän hädästään.

Kävelen takaisin Suomen Punaisen Ristin ylläpitämään kenttäsairaalaan, joka sijaitsee
valtavan leirin vieressä. Nälkäpäivänä kerättyjen lahjoitusten avulla sairaala oli mahdollista lähettää nopealla aikataululla Suomesta
Bangladeshiin viime syksynä.
Surusta toivoon
Cox’s Bazarin leirillä Nälkäpäivä tarkoittaa
naiselle keisarinleikkausta, kun synnytyksessä on ilmennyt vakavia ongelmia. Se tarkoittaa lääkkeitä ja hyvää hoitoa pienelle pojalle,
jolta leikattiin vatsasta suuri ja kivulias kysta. Nälkäpäivä tarkoittaa ihmishenkien pelastamista. Ja se on teidän kaikkien Nälkäpäivään osallistuneiden vapaaehtoisten ansiota!
Sairaalalla hämmästelen valtavaa työn määrää. Hoitajien, lääkäreiden ja kätilöiden lisäksi tarvitaan tulkkeja, logistikkoja, vartijoita, kuljettajia, siivoojia, keittäjiä, hallinto- ja
taloushenkilökuntaa. Aivan kuten Nälkäpäivänäkin, jolloin tarvitaan lipaskerääjiä, raTYKKÄÄ Facebookissa

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA

Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa

Annetaan tulevana Nälkäpäivänä heille
sekä toivoa että konkreettista apua!

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan
koordinaattori

OTA YHTEYTTÄ

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!

Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tunnus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN

youtube.com/suomenpunainenristi

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

JAA KUVIAMME Instagramissa

SOITA JA LAHJOITA

instagram.com/punainenristi/

0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,
aineistot@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: Tero Hintsa Taitto: Grano Oy
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PÄÄKIRJOITUS 16.8.2018

PERIKSI EI ANNETA – TEHDÄÄN SE YHDESSÄ!
Aivan uskomaton hellekesä on kääntymässä vähitellen ns. normaaliin ilmatilaan. Jos kaikki
toimisimme aurinkoenergialla, akut olisivat ääriään myöden täynnä. Ts. nyt on virtaa vanttuissa, mihin käyttäisin kaiken tämän energian?
Minulla on ajatus, suuntaa energiasi osastosi jäsenhankintaan. Voiko olla parempaa ajatusta, tämä saattaa tuntua jankuttamiselta, mutta olemme todella sen tosiasian edessä, että
uusia jäseniä tulee hankkia osastotoiminnan jatkumon turvaamiseksi.
Länsi-Suomen piirissä tilanne 6.8.2018 oli 9078 jäsentä, sisältäen maksamattomia 594 ja
uusia jäseniä 193. Tämän tilanteen perusteella maksaneita jäseniä oli 8484. Kaikkiaan 38
osastoa on hankkinut uusia jäseniä, 30 osastoa ei ole hankkinut vielä yhtään jäsentä.
Hyvät piirimme osastot, nyt on aika laittaa tuulemaan, vuoden lopussa meillä ei saa olla
yhtään nollakerholaista.
Kerro ympäristössäsi kanssa ihmisille rehellisesti ja avoimesti sinun kokemuksista Punaisessa Rististä. Jaa sinun kokemuksesi mahdollisimman monen ihmisen kanssa, tarjoa ystävälle, tuttavalle mahdollisuus tulla mukaan toimintaan ja jäseneksi Punaisen Ristin iloiseen
joukkoon. Liputa hyvän asian puolesta! Kerro hyviä ja iloisia tarinoita omista kokemuksista.
Tulemme palaamaan jäsenyyteen useita kertoja, jäsenyydestä lisää tiedotteen sisäsivuilla.
Toinen tärkeä asia on tuleva Nälkäpäiväkeräys, jonka valmistelut tulee käynnistää pikaisesti. Varmistetaan riittävä kerääjämäärä, tällä toimenpiteellä varmistetaan hyvä rahallinen lopputulos.
Oikein hyvää loppukesää kaikille.
Aurinkoisin terveisin
Pekka Annala

Kalkussa alkukesällä SPR-Kirppisten henkilöstön kanssa kuvattu Pekka Annala (oik)
kannustaa kaikkia osastoja jäsenhankintaan!
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NÄLKÄPÄIVÄ 20.–22.9.2018

Ota rohkeasti käyttöön erilaiset
lahjoitustavat Nälkäpäivänä
3. Tekstarillakin voi lahjoittaa
Kerääjien kannattaa mainostaa lahjoittajille myös tekstiviestilahjoittamista. Lippaassa on jo valmiina 10 € lahjoitusviesti. Nälkäpäivän pikkuesitteessä on lisäksi
uusi 5 € vaihtoehto. Tekstiviestilahjoitus
veloitetaan puhelinlaskulta.

Maksaminen hoidetaan nykyisin useimmiten kortilla tai puhelimella. Lipaskeräämisen rinnalle onkin välttämätöntä
ottaa uusia keräystapoja, jotta lahjoittajien olisi helppoa osallistua Nälkäpäivään.
Lipaskerääjät ovat aina olleet Nälkäpäivän
kantava voima, eikä kerääjien tuoma näkyvyys ole korvattavissa. Onkin tärkeää, että
liikkeellä on paljon kerääjiä, jotka voivat kertoa myös vaihtoehtoisista lahjoitustavoista.
Uusiin lahjoitustapoihin kannattaa tutustua
ennakkoluulottomasti ja ottaa ainakin yksi
uusi tapa testattavaksi.

4. Kerää netissä
Lipaskerääjiä rekrytoidessa kannattaa ehdottaa nettikeräämistä. Se voi olla sosiaalisessa mediassa aktiiviselle mainio ja
persoonallinen tapa osallistua keräykseen.
Tapoja on kaksi:
• Perusta oma nettilipas sivulla
oma.punainenristi.fi
Pyydä sosiaalisessa mediassa lahjoituksia lippaaseesi.

1. MobilePay löytyy yhä useammalta
Mobiilisovellus MobilePayllä oli toukokuun
alussa puoli miljoonaa aktiivikäyttäjää ja
määrä kasvaa. Maksu veloitetaan pankkitililtä, eikä MobilePay laskuta Punaista
Ristiä. Tapoja on kaksi:

• Käytä Facebookin sovellusta
Facebookilla on keräyssovellus, jolla voi
kerätä rahaa katastrofirahastoon. Sovellus löytyy Facebookin valikosta ”Luo varainkeruukampanja”. Kun keräys on luotu, kutsu siihen kaikki FB-kaverit.

• Katastrofirahastoon kerääminen
Liimaa keräysliiveihin tarrat, joissa on
katastrofirahaston lahjoitusnumero
1001. Laita lippaisiin mainos mobiililahjoitustavoista, joita ovat MobilePay, Pivo
ja tekstiviestilahjoitus. Tarroja ja mainoksia voi tilata maksutta Punaisen Ristin verkkokaupasta.

5. Tilaa Metrilakua myytäväksi
Lakua voi tilata 50 pussin erissä. Yhden
puolen kilon pussin myyntihinta on 10 euroa, josta myyjälle jää 4 euroa. Myymällä 50 pussia, kartuttaa katastrofirahastoa
200 eurolla. Pussissa on 10 eri makuista
metrilakua.

• Osaston oman keräyspotin
seuraaminen
MobilePaylla voi seurata osaston omaa
keräystulosta, kun tilaa maksuttoman
lahjoitusnumeron ja QR-koodin osoitteesta keraykset@punainenristi.fi. Samalla saa keräyslippaisiin kiinnitettävät
mainokset.

6. Jaa lahjoituspyyntökirjeet
postilaatikoihin
Oletko jo kokeillut jakaa lahjoituspyyntökirjeitä suoraan postilaatikoihin? Valmiiseen kirjeeseen lisätään vain osaston
Nälkäpäivä-viite, jotta tuotot ohjautuvat
osaston keräyspottiin. Tulostusapua voi
pyytää paikallisista yrityksistä ja piiristä.

2. Lähimaksaminen iZettlellä
Kiinteissä keräys- ja myyntipisteissä kannattaa harkita iZettlen käyttöä. Se on
edullinen laite, jonka lisäksi tarvitaan vain
älypuhelin nettiyhteydellä ja ilmaisella iZettle-sovelluksella. Keskustoimistosta
saa käyttäjätunnukset, joilla tuotto ohjautuu katastrofirahastoon. Laitetta voi käyttää myös osaston omaan varainhankintaan, kun tekee iZettlen kanssa erillisen
sopimuksen, joka ohjaa tuotot osaston tilille. Ohjeet löytyvät RedNetistä.
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NÄLKÄPÄIVÄ 20.–22.9.2018

Varmista osaston paikallinen näkyvyys
Tehdään Nälkäpäivä näkyväksi tapahtumilla ja tempauksilla. Perinteiset
Nälkäpäivän toritapahtumat ja konsertit tuovat erinomaista näkyvyyttä. Mukana on myös kaksi erilaista tapahtumaehdotusta, joiden toteutukseen
tarkemmat ohjeet löytyvät RedNetistä.

kutsu kerääjäksi, juttu itse keräyksestä sekä
tieto keräystuloksesta kampanjan jälkeen.
Tiedottamisen apuna ovat valmiit tiedotepohjat, joihin jokainen osasto voi täydentää
omat tapahtumatietonsa. Tiedotepohjat löytyvät RedNetistä. Tiedotteen lisäksi haastateltavia voi tarjota rohkeasti paikallismedialle. Kiinnostava haastateltava voi olla kokenut
Nälkäpäivä-konkari tai ensimmäiseen keräykseensä osallistuva uusi vapaaehtoinen.

• Tyynyinstallaatio
Viime vuonna autoimme 123 tulipalotapauksessa. Tehdään tämä merkittävä kotimaassa annettu apu näkyväksi. Rakennetaan 123 tyynystä näkyvälle paikalle
installaatio. Tyyny symboloi tulipalon
vuoksi menetettyä perusturvallisuuden
tunnetta sekä konkreettisesti sitä, että
Nälkäpäivänä tehdyillä lahjoituksilla hankitaan hätämajoitusta tulipalojen uhreille.

Paikallisen median voi kutsua juttukeikalle Nälkäpäivä-tapahtumaan. Sähköposti tai
soitto ovat nopeita ja näppäriä keinoja lähestyä toimituksia. Puhelinsoiton jälkeen
kannattaa laittaa tarkemmat tiedot ja yhteyshenkilön puhelinnumero sähköpostilla toimittajalle.

• Patsastempaus
Edellisen Nälkäpäivän aikana patsaat saivat päälleen keräysliivit. Tempauksesta
vinkattiin etukäteen paikallistoimituksille.
Ohikulkijatkin huomasivat ”hiljaiset auttajat” ja jakoivat niistä kuvia sosiaalisessa mediassa kuvia tunnisteilla #hiljainenauttaja ja #Nälkäpäivä. Löytyisikö teidän
paikkakunnaltanne patsas, jonka haluaisitte pukea tänä syksynä keräysliiviin?
Kun lupa patsaan pukemiseen on varmistunut, sille voi pukea keräysliivin tai ommella sellainen patsaan mittojen mukaan.

Some on kaikkialla
Sosiaalisen median kanavissa voimme tavoittaa ihmiset arjen keskellä. Punaisen Ristin julkaisujen tykkääminen, jakaminen ja
kommentointi sosiaalisessa mediassa lisää niiden näkyvyyttä koko maassa. Myös
omissa ja osaston somekanavissa kannattaa julkaista tunnelmia ja kuvia keräykseen
valmistautumisesta sekä Nälkäpäivän tapahtumista. Nälkäpäivästä voi jakaa tietoa vaikkapa paikkakunnan omassa Facebook-ryhmässä.

Uusia vapaaehtoisia Nälkäpäivään?
Oma Punainen Risti on vapaaehtoisten uusi
tietojärjestelmä, jota kannattaa käyttää uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen erilaisiin
Nälkäpäivä-tehtäviin. Osaston oma FB-sivu
on myös tärkeä viestintäkanava paikallisesta
toiminnasta kertomiseen. Tehtäviä tarjotessa
on hyvä pitää mielessä, että harva on valmis
ensitreffeiltä naimisiin. Kannattaakin tarjota maltillisen kokoisia tehtäviä, jotta kynnys
lähteä mukaan pysyy matalana.

Nälkäpäivä-kampanjalle tehdään omat sosiaalisen median profiili- ja taustakuvat, jotka ovat ladattavissa RedNetistä. Nälkäpäivän
hashtagit ovat #Nälkäpäivä, #Hungerdagen
ja #Hungerday.
Oma Punainen Ristiin voi luoda Nälkäpäivätapahtuman osoitteessa vapaaehtoiset.punainenristi.fi ja linkittää sen tapahtumakalenterin ilmoitukseen.
Lisätietoja:
Nälkäpäivä-koordinaattori
Raisa Heinämäki, p. 020 701 2202
Varainhankinnan suunnittelija
Mia Ekström-Huttunen, p. 020 701 2193
Tiedottaja Outi Huovinen, p. 020 701 22 44
Verkkotuottaja Seppo Kujanpää,
p. 020 701 2226
RedNet / Nälkäpäivä

Viesti rohkeasti medialle
Nälkäpäivänä haluamme tavoittaa suuren
yleisön kaikkialla Suomea. Paikalliset tiedotusvälineet, kuten ilmaisjakelulehdet, radio
ja sanomalehdet ovat tärkeä kanava kerääjien ja lahjoittajien rekrytoimiseksi. Hyvä tavoite on, että paikalliset tiedotusvälineet pitäisivät Nälkäpäivää esillä ainakin kolmesti:
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VUODEN 2019 KAMPANJOINTI JA TIETOSUOJALAKI

Uusi tietosuojalaki tuo muutoksia
Hyvä joulumieli -keräykseen
Hanna Linnakko

Uusi tietosuojalaki vaikuttaa Hyvä joulumieli -keräykseen ja lahjakorttien jakoon. Osastoilla ja yhdistyksillä on nyt
entistä tärkeämpi rooli tehdä yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen, neuvolan, kouluterveydenhuollon ja seurakunnan diakoniatoimen kanssa.
Kannustamme SPR:n osastoja ja MLL:n yhdistyksiä järjestämään yhdessä paikallisia
Hyvä joulumieli -tapahtumia keräyksen aikana. Näin keräykselle saadaan vahvaa näkyvyyttä myös paikallisesti. Toimitamme
osastoille ja yhdistyksille syksyn aikana tarkemmat ohjeet sekä vinkkejä tapahtuman
järjestämiseen ja tiedotepohjan ym. viestintää varten.
Tarkempia tietoja syksyn aikana.
Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 020 701 2023
Varainhankinnan koordinaattori
Regina Laurén, p. 020 701 2199

Kampanjointi vuonna 2019
Kampanjoinnin viestintä tapahtuu sähköpostin välityksellä. Osastolla on
mahdollisuus ilmoittaa, mitkä kampanjat kiinnostavat ja ketkä ovat kampanjoiden yhteyshenkilöt. Kampanjaviestit
tullaan lähettämään ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä tiedoksi puheenjohtajille ja tiedottajille. Kampanjaviestinnästä tullaan kertomaan tarkemmin
myöhemmin.

dutaan osastomateriaalin ja -viestinnän tarpeisiin.
Näin kampanjoimme vuonna 2019
• Ystävänpäivä 14.2.
• Yhteiskampanjointi inhimillisen Suomen
puolesta eduskuntavaalien aikana 14.4.
(Amnesty, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Punainen Risti)
• Rasismin vastainen viikko 18.–24.3.
• Punaisen Ristin viikko 6.–12.5.
• Nälkäpäivä-keräys 26.–28.9.
• Valmiusharjoitus, alustava aikataulu
lokakuu 2019

Osastojen käyttöön tuotetaan toimintapaketteja, joiden kanssa voi järjestää tapahtumia pitkin vuotta tai mennä mukaan paikkakunnalla järjestettäviin tapahtumiin.
Esimerkkinä toimintapaketeista ovat jäsenhankinta ja auttajakurssi.

Lisätietoja:
Kampanjakoordinaattori
Byman Sari
p. 020 701 2201

Kampanjointia tullaan kehittämään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Erityisesti pureu-
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FEISSAUS JA EI RASISMILLE!

Feissarit tekevät arvokasta työtä
Kesän aikana feissarit ovat hankkineet jälleen kuukausilahjoittajia lukuisten osastojen keräysalueilta. Ovelta ovelle keräystä
tehdään isoimpien kaupunkien lisäksi pienemmillä paikkakunnilla. Feissarit vierailevat
myös kauppakeskuksissa, pienemmissä kaupoissa ja tekevät kadulla varainhankintaa.

Jos epäilet kohtaamaasi feissaria huijaajaksi, ota yhteyttä keskustoimiston feissauskoordinaattoriin. Varmista myös osastosi keräysjohtajalta, onko osasto saanut tiedon
feissauksesta omalla keräysalueellaan. Varmuuden vuoksi asiaa voi tiedustella myös
piiristä. Varman tiedon saa aina keskustoimistolta.

Mistä tunnistat Suomen
Punaisen Ristin feissarin?
• Tummansinisestä keräysliivistä, jossa on
Punaisen Ristin logo valkoisella pohjalla.
• Punavalkoisesta kansiosta, jossa on tyhjiä
kuukausilahjoituslomakkeita.
• Kuvallisesta nimikortista, missä on Poliisihallituksen keräyslupa 1.1.2016–
31.12.2020.

Laura Kotila

Noin puolet feissareistamme puhuu
pääkielenään englantia. Älä siis yhdistä ulkomaalaistaustaisuutta huijaukseen. Julkiset huijausepäilytiedotteet
tai aiheettomat rikosilmoitukset haittaavat jatkossa sekä keskustoimiston
että osaston omaa keräystoimintaa.

Lisätietoja:
F2F-koordinaattori
Vesa-Matti Salomäki, p. 020 701 2014
F2F-aluekoordinaattori
Tuomas Mattila, p. 020 701 2339
F2F-aluekoordinaattori
Markus Högmander, p. 020 701 2309

Kiitos kaikille rasisminvastaisesta työstä!
Haluan kiittää tiimiäni, kotipesäämme Punaista Ristiä ja jokaista, joka on
kulkenut pitkän ja paikoitellen pomppuisenkin rasisminvastaisen työn kehittämisen sekä vaikuttamisen matkan. Olemme saaneet tehdä töitä
kollegoidemme, kumppanijärjestöjemme, verkostojemme ja tuhansien ihmisten kanssa kaikkialla Suomessa.
Järjestimme viiden vuoden aikana satoja omia ja olimme mukana sadoissa
muiden järjestämissä tapahtumissa.

On ollut opettavaista seurata näköalapaikalla, mitä rasismiin, vihapuheeseen, syrjintään ja yhdenvertaisuuteen liittyvällä rintamalla tapahtui puolen vuosikymmenen ajan.
Olemme olleet osaltamme kirjoittamassa
historian kirjoihin lukua ”rasismi Suomessa”.

Rasisminvastaisella viikolla kampanjoimme
innostuneina ja hymyissä suin yhdessä satojen tuhansien suomalaisten kanssa. Vaikutimme näkyvästi niin kaduilla kuin sosiaalisessa mediassakin.

Rasisminvastainen ja yhdenvertaisuutta edistävä työ jatkuu ja olen teidän kanssa
yhdessä tekemässä sitä jatkossakin.

Olemme myös saaneet aikaiseksi dialogia
erilaisten ryhmien välille. Se on tärkeää, sillä ilman asiallista ja toista kunnioittavaa
keskustelukulttuuria ei synny ymmärrystä
toisiamme kohtaan.

Janette Grönfors, p. 020 701 2156
Ei rasismille! -hankkeen luotsaaja
ja rasisminvastaisen työn asiantuntija.
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TULEVAT SYKSYN TAPAHTUMAT JA KILPAILU OSASTOILLE

Vapaaehtoinen, ideoi
ja osallistu kilpailuun

Vielä ehdit ulapalle!
Auttajat ulapalla -vapaaehtoisristeilyllä (9.–
11.11.) saat eväitä vapaaehtoisten hyvinvointiin, vapaaehtoisjohtamisen kehittämiseen ja
uusien ihmisten tervetulleeksi toivottamiseen
sekä rekrytointiin. Ilmoittautuminen on auki
16.9. asti tai niin kauan kuin paikkoja riittää.

Uudeksi valtakunnalliseksi pop up -verkkovapaaehtoisuuden muodoksi etsitään ideoita.
Parhaimpia ehdotuksia pääsee esittelemään
Auttajat ulapalla -risteilylle ja myöhemmin osallistumaan uuden toiminnan kehittämiseen. Kilpailussa haetaan verkossa toimivaa tai verkkoavusteisesti toteutettavaa
vapaaehtoisuutta. Kriteerinä on, että kuka
tahansa vapaaehtoinen voi tehdä sitä kertaluonteisesti ja toiminta edistää ihmisten
hyvinvointia ja/tai lisää yhteisöllisyyttä.

Lisätietoa risteilystä
ja ilmoittautuminen:
RedNet / Auttajat ulapalla

Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi
-projektin työryhmä valitsee muutamia toteutettavissa olevia ehdotuksia ja kutsuu ehdotuksen jättäneet vapaaehtoiset risteilylle.
Risteilylle kutsutuille (2 vapaaehtoista/ehdotus) risteily on ilmainen. Kilpailu jatkuu
30.9. asti.

Miten Asunnottomien yö voisi
näkyä paikkakunnallanne?
Punainen Risti on osallistunut Asunnottomien yön tapahtumiin ja osastot voivat tulla mukaan omilla paikkakunnillaan. Asunnottomuus on yhteiskunnallinen ongelmana. Se
on köyhyyden äärimmäisimpiä muotoja ja
heikentää asunnottoman ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista elämää. YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista päivää vietetään 17.10.

Lisätietoja ja kilpailulomakkeet:
RedNet / Osastotoimisto / Uudet tavat tehdä
vapaaehtoistoimintaa

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen:
RedNetistä / Ystävätoiminta,
tapahtumamallit
Lisätietoja: Sosiaalitoiminnan suunnittelija
Matti Hetemäki, p. 020 701 2189,

Omaishoitajin hyvinvointipäivät
Hyvinvointipäivät omaishoitajille antavat voimaa arjen keskelle. Syksyllä 2018 järjestetään hyvinvointipäivät Karjalohjalla Päiväkummussa 30.–31.8. ja Ikaalisissa 11.–12.10.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.omaishoito.fi

Tervetuloa Starttivoimaahankkeen loppuseminaariin

Jaana Vilhunen

Hankkeessa on kehitetty ensivaiheen kotoutumisen malleja vahvalla verkostoyhteistyöllä vapaaehtoisten, järjestöjen, kuntien ja viranomaisten kanssa. Hanke on käynnissä
Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen,
Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan piireissä. Loppuseminaari järjestetään Helsingissä
7.11. yhteistyössä valtakunnallisen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkoston kanssa.
Kuvassa vasemmalta: Riitta Matilainen, Reino Partanen ja Maija Komulainen. Kouluttaja on SPR Varkauden
osaston ea-ryhmäläinen.

Lisätietoja: RedNet / Starttivoimaa
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OMA PUNAINEN RISTI JA VAPAAEHTOISUUS

Vapaaehtoisten uusi tietojärjestelmä on täällä
Ison osan osastoista ja ystävävälityksistä odotetaan siirtyvän syksyllä Oman ja ystävävälitysjärjestelmän
käyttäjiksi. Uusien työkalujen käyttöön ottamisessa auttavat piirien työntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset eli
digikummit sekä digimestarit. Oman
käyttöä voi opetella aloitustyöpajalla työntekijän tai digikummin avustuksella. Järjestelmän voi ottaa käyttöön
myös osastolle koulutetun pääkäyttäjän eli digimestarin kanssa. Näin on
esimerkiksi tehnyt pilottiosasto LänsiHelsinki.

Näin otat Oman käyttöön osastossa:
1. Ota yhteyttä piiriin tai ilmoittaudu digikummi- ja digimestarikoulutukseen. Koulutuksia järjestetään ympäri Suomea pitkin syksyä.
2. Järjestä aloituspaja digimestarinne, digikummin tai piirityöntekijän tuella.
3. Mieti oleelliset roolit ja toimintakäytännöt
ja luo Omaan osastonne toimintaryhmistä
runko käytön aloittamiseksi.
4. Aloita Oman käyttö ja pyydä osastonne
vapaaehtoisia kirjautumaan Omaan.

• Digimestarin rooli on ollut todella hauska, koska on päässyt käyttämään uutta
sivustoa kokeiluasenteella ja etsimällä etsiä kehityskohteita. Palautteen antaminen
on mukavaa, koska voi antaa panoksensa
Oman kehitykseen ja sitä kautta helpottaa muiden osastojen ja vapaaehtoisten
toimintaa siinä vaiheessa, kun Oma lanseerataan kaikille, sanoo Länsi-Helsingin
digimestari Karoliina Pilli-Sihvola.

Lisätietoja: Rednet.punainenristi.fi/oma

Osaston aktiivisuus
palkitaan jäsenillä
Jäsenhankinnassa ja vapaaehtoisten mukaan saamisessa on yksi keino ylitse muiden: osaston oma aktiivisuus.
Vahvistaaksemme auttamistyötämme ja parantaaksemme valmiutta tarvitsemme entistä enemmän ihmisiä ja se tarkoittaa vapaaehtoisten ja jäsenten rekrytointia. Oma
Punainen Risti kannattaa ottaa käyttöön kaikissa osastoissa. Kun toiminta on esillä verkossa, ihmiset löytävät osaston paikallisen
toiminnan. Uudesta jäsenestä jää aina 20
euron jäsenmaksu osastolle. Tilaa uuden ilmeen saanut jäsenesite Punaisen Ristin
verkkokaupasta. Esitettä on suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Pilottiin osallistunut Lounais-Espoon osaston sihteeri Nanna Katavisto on muiden vapaaehtoisten kanssa miettinyt, miten auttaa
vapaaehtoisia, joille tietotekniikka ei ole niin
tuttua.
• Järjestämme syksyllä Oma Punainen Risti
-iltoja. Niissä tietokoneettomia autetaan
kirjautumaan Omaan.
Mäntsälän osastossa on suunniteltu, että digitukipajoissa lähdettäisiin liikkeelle tarvittaessa sähköpostin luomisesta vapaaehtoiselle, sillä sitä tarvitaan Omaan
kirjautumisessa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö
Tapani Tulkki, p. 0400 933 966

Mitä enemmän Omalla on käyttäjiä, sitä paremmin hyödyt tulevat esille. Tapiolan osaston puheenjohtaja Kalle Kivimaa kaipaa
Omalta entistä helpompaa uusien vapaaehtoisten vastaanottoa ja keikkaluonteisten hommien, kuten lipaskeräysten järjestämistä.
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LYHYESTI

Osastot, tarttukaa avustuksiin

Muutoksia ansiomitaleihin

Osastot voivat hakea Hyväpäivä-avustusta projekteihin, toiminnan käynnistämiseen
ja sen kehittämiseen. Avustusta myönnetään
kerran vuodessa samalle toiminnalle enintään 300 euroa. Avustusten haku on jatkuva.
Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen
raportointia ja kuluerittelyä vastaan.

Ansiomitalien myöntämisperusteisiin on tullut muutoksia. Hopeisen ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä ei enää ole aiemmin
myönnetty pronssinen mitali. Riittää, että
henkilö on jäsen ja on toiminut vapaaehtoisena vähintään 20 vuotta. Mikäli henkilölle
on myönnetty aiemmin pronssinen ansiomitali, on tästä täytynyt kulua vähintään kymmenen vuotta.

Projektitukea myönnetään monikulttuuriselle ja kotoutumista tukevalle projektille
ja ennaltaehkäisevälle projektille terveyden
ja hyvinvoinnin edistämiseen. Projektin pitää olla vapaaehtoisten toteuttamaa ja paikalliseen tarpeeseen perustuvaa. Avustuksen edellytyksenä on, että toiminta on uutta.
Sen myös toivotaan jäävän pysyväksi osaksi osaston toimintaa. Avustus on 500–2 000
euroa vuodessa.

Edellytykset pronssisen ansiomitalin myöntämiseen ovat nykyisin jäsenyys ja vähintään
10 vuotta vapaaehtoistoimintaa. Mikäli henkilölle on myönnetty ansiomerkki, on tästä
täytynyt kulua vähintään neljä vuotta ennen
kuin pronssinen ansiomitali voidaan myöntää.
Jos henkilölle ei ole aiemmin myönnetty ansiomerkkiä, sitä voidaan sekä hopeisen että pronssisen ansiomitalin hakemisen yhteydessä anoa (ansiomerkin kanto-oikeus).
Kultaista ansiomitalia ei voi kuitenkaan saada ensimmäisenä mitalina, vaan sen saaminen edellyttää, että henkilölle on aiemmin
myönnetty hopeinen tai pronssinen ansiomitali.

Adlibris on tehnyt läksykerhotoiminnalle
5 000 euron lahjoituksen. Osasto voi hakea
avustusta toimintaansa aloittaville kerhoille tai jo olemassa oleville toimiville kerhoille. Avustuksen voi käyttää kerhon toimintakuluihin ja se enintään 150 euroa / kerho
/ vuosi. Avustuksia jaetaan niin kauan, kun
Adlibriksen lahjoittamaa rahaa riittää.
Lisätietoja: RedNet / Osastotoimisto /
Hyväpäivä-avustukset osastoille

Lisätietoja: Sihteeri Outi Sanmark,
p. 020 701 2222, RedNet / Osastotoimisto /
Ohjeita ja lomakkeita

Lähde teatteriin!
Kuka olisi osastosi terveystoiminnan yhteyshenkilö?

Espoolainen Unga Teatern on kiertävä valtakunnallinen teatteri, joka esittää näytelmää
”Gulliverin uudet retket” syyskuusta lähtien. Näytelmän tehneet Harriet Abrahamsson
ja Paul Olin tapasivat näytelmää kirjoittaessaan alakoululaisia ja turvapaikkaa vailla olevia lapsia Suomessa. Tapaamisesta on syntynyt näytelmä, joka pohjautuu Jonathan
Swiftin klassikkotarinaan. Osana esitystä on
koululaisryhmille suunnattu yleisötyö, jonka materiaali on tehty yhteistyössä Punaisen
Ristin ja Suomen Pakolaisavun kanssa. Esityskauden aikana teatteri tekee yhteistyötä
Nälkäpäivän kanssa. Esitykset ovat suomeksi ja ruotsiksi.

Yhteyshenkilö ohjaa ja motivoi terveyden
edistämisestä kiinnostuneita vapaaehtoisia osallistumaan ja toteuttamaan terveyttä edistäviä toimintoja (mm. terveyspisteet,
päihdetyö, seksuaaliterveys ja muut terveysohjelmat). Hänelle tarjotaan tehtävään koulutusta ja lähetetään ajankohtaista tietoa
terveyteen liittyen. Rooli sisältyy J2 -kortissa
nimettäviin vastuuhenkilöihin.
Lisätietoja: Piirien terveydenhuollon
suunnittelijat ja RedNet / Osastotoimisto

Lisätietoja: www.ungateatern.fi
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KOULUTTAJAKOULUTUKSET JA PÄRJÄTÄÄN YHDESSÄ -HANKE

Näin yhdistät voimavarat paikkakunnallasi
Pärjätään yhdessä -hanke aktivoi ihmisiä
oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamiseen sekä vapaaehtoistoimintaan. Paikallisissa yhteisöissä on suuri
määrä erilaisia yhdistyksiä, seuroja ja järjestöjä, jotka eivät kuulu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) verkostoon. Näitä ovat
esimerkiksi asukasyhdistykset, Lionsklubit ja
urheiluseurat.
Osasto ja kunta voivat yhdessä järjestää valmiuteen ja varautumiseen liittyvän tapaamisen, missä mietitään paikallisia haasteita
ja keinoja niihin vastaamiseen. Projektimme
työntekijät neuvovat mielellään, kuinka eri
tahot voivat kokoontua, yhdistää voimansa
ja parantaa yhteisönsä turvallisuutta.
Syksyn aikana kierrämme Suomea ja opastamme järjestöverkoston kokoamisessa.
Olemme esimerkiksi Kuntamarkkinoilla Helsingissä 12. –13.9, SPR:n järjestöpäivillä
3.10, Ms Sostella 9.–10.10. ja Auttajat ulapalla -risteilyllä 9.–11.11. Tammikuussa 2019
järjestämme päättäjäisseminaarin Helsingissä.

Youtube: Pärjätään yhdessä
Facebook: Hyvinvointiajaturvallisuutta
Lisätietoja:
Projektisuunnittelija Janne Leskinen,
p. 020 701 2139 (keskustoimisto)
Projektisuunnittelija Mia Vettenranta,
p. 020 701 2824 (Satakunnan piiri)
Järjestökoordinaattori Veli-Matti Ahtiainen,
p. 0400 398 217 (Lapin piiri)

KOULUTTAJAKOULUTUS 2018
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa

2.–4.11.

Nynäs

Ensivastekouluttajien sisältöosa

2.–4.11.

Nynäs

Resurssikouluttajavalmennus

7.–8.9.

Helsinki

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen
Risti”

Syksy 2018

Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”

3.-4.11.

Helsinki

Sisältöosat
• Henkinen tuki / Psykiskt stöd
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö / Organisation
• Monikulttuurisuus /Mångkultur
• Sosiaalipalvelu / Socialtjänst
• Nuoriso / Ungdom
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11.

Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus

14.-15.10.

Nynäs
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- Länsi-Suomen piiri TURVAPAIKANHAKIJAT

Turvapaikanhakijan ammattitaito käyttöön
SPR:n ylläpitämässä Salmirannan vastaanottokeskuksessa asuva ghanalainen turvapaikanhakija Mohammed Abdul Manaf
saapui Suomeen huhtikuussa 2017. Hän
odottaa yhä Maahanmuuttoviraston turvapaikkapäätöstä, ja päivät vastaanottokeskuksessa ovat pitkiä. Kotimaassaan Abdul
Manaf on tehnyt töitä kodinkone- ja ilmastointilaitehuoltajana, ja hänellä on jo pitkään ollut toive päästä kiinni työntekoon
myös Suomessa. Tähän toiveeseen vastasi
jyväskyläläinen Keskusantenni Oy, joka tarjosi Abdul Manafille kaksiviikkoisen TET-jakson SPR:n Turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistaminen ja työelämävalmiuksien
tukeminen -hankkeen kautta. Hankkeen tavoitteena on edistää turvapaikanhakijoiden
integroitumista yhteiskuntaan, mahdollistaa kielen ja kulttuurin oppiminen sekä luoda matalan kynnyksen polkuja suomalaiseen työelämään.
Jyväskylän Keskusantenni Oy on neljän työntekijän perheyritys, joka tarjoaa tietolii

kennepalveluita uudis- ja saneerauskohteisiin sekä yksityisasuntoihin. Keskusantennin toimitusjohtaja Tuomo Turunen kertoo,
että pienessä yrityksessä on suhtauduttu
aina myönteisesti opiskelijoihin ja harjoittelijoihin. Kun mahdollisuus harjoittelupaikan tarjoamiseen turvapaikanhakijalle avautui, Turunen ei epäröinyt. Turunen kertoo
saaneensa Abdul Manafista heti ensitapaamisella miellyttävän, ahkeran ja säntillisen
kuvan, joka on harjoittelun edetessä vahvistunut entisestään.
Myös Abdul Manafin kanssa arkityötä tekevä
Keskusantennin tietoliikenneasentaja Jukka
Perkkiö korostaa saaneensa harjoittelijasta
hyvän ja osaavan työkaverin. Abdul Manaf
tekee TET-jaksonsa ajan antennirasioiden ja
huoneistohaaroittimien asennustyötä YIT:n
uudiskerrostalokohteessa, ja neljäntenä
harjoittelupäivänä kohteessa vieraillessani
työ näyttää jo sujuvan näppärästi ja itsenäisesti. Abdul Manaf huikkaa työnsä lomasta
iloisen tervehdyksen, kertoo olevansa

- Länsi-Suomen piiri -

harjoittelumahdollisuudesta äärimmäisen
onnellinen, pitävänsä työyhteisöstä ja nauttivansa siitä, että saa tekemistä päivi
in. Enempää hän ei ehdi kertoa, sillä työt
kutsuvat ja halu tekemiseen sekä uuden
oppimiseen on suuri. Perkkiö kertoo Abdul
Manafin työtä tyytyväisenä seuratessaan,
että ensimmäisenä harjoittelupäivänä työtä
tehtiin yhdessä ja osa päivästä kului perehdytykseen, mutta sen jälkeen Abdul Manaf
on työskennellyt pääosin itsenäisesti. Sekä
Turunen että Perkkiö kertovat kysyttäessä, että ongelmia käytännön työskentelyssä
ei ole tullut vastaan. Koska virheitä saattaa
kuitenkin tulla työelämässä kenelle tahansa, tehdään asennettuihin järjestelmiin aina
lopuksi kattava mittaus, jossa mahdolliset
virheet saadaan selville ja voidaan korjata.
Vaikka kohtaan lyhyellä tapaamisella vain
tyytyväisiä ja iloisia miehiä, vakavoituu Turunen keskustelun kääntyessä työelämän
haasteisiin laajemmin. Aluehallintoviraston
kanssa täytyi aluksi käydä pitkä keskustelu
siitä, onko turvapaikanhakijan TET-jakso
ylipäätään mahdollinen. Tähän Keskusantennin väki haki apua SPR:n edustajalta, ja
harjoittelu päästiin aloittamaan sovitusti ja
turvallisesti. Alun haasteiden jälkeen Turusen viesti onkin selkeä:
”Lainsäädäntö tuntuu edelleen olevan
aika kankea, jos haluaa turvapaikanhakijan muutamaksi viikoksi tutustumaan työelämään. Tähän kaipaisinkin parannusta,
jaettuja näkemyksiä viranomaisten kanssa ja yhteisiä pelisääntöjä, jotta maahanmuuttajat saataisiin nopeammin kiinni työelämään eikä prosessia tehtäisi turhan
vaikeaksi. Sivistyneen yhteiskunnan tulisi
ottaa vastuu turvapaikanhakijoiden ja muidenkin maahanmuuttajien tukemisesta,
kotouttamisesta ja työnteon mahdollistamisesta ihmisarvoa kunnioittaen. Tämä
kokemus on kuitenkin ollut työnantajan
näkökulmasta niin positiivinen, että nämä
ovat vain pieniä nikotteluja siellä täällä. Vaikeudet ovat kuitenkin vain haasteita ja siksi aina voitettavissa.”

Haluaako oma työyhteisösi
tarttua mahdollisuuteen
yhteiskuntavastuun
toteuttamisesta ja positiivisen
asenneilmaston edistämisestä?
SPR:n työelämähankkeeseen etsitään
mukaan yrityksiä, organisaatioita ja yhdistyksiä, jotka pystyvät tarjoamaan
TET-jakson turvapaikanhakijalle.
Katso lisätietoa internetsivulta
punainenristi.fi/tet.

- Länsi-Suomen piiri HUOMIONOSOITUKSET

Huomionosoitukset
Ansiomitalianomukset käsitellään piirissä kerran vuodessa. Osaston hallitus toimittaa kaikki ehdotukset piiritoimistoon
31.10. mennessä. Piirin hallitus käsittelee hakemukset vuoden viimeisessä kokouksessaan. Tämän jälkeen piiri toimittaa
ansiomitaliehdotukset edelleen SPR keskustoimistoon. Järjestön hallitus käsittelee
anomukset kokouksessaan tammikuussa,
minkä jälkeen sisäasiainministeriö vie asian
presidentin esittelyyn.

Nyt hänelle voi suoraan hakea hopeista mitalia ja samassa yhteydessä ansiomerkin
kanto-oikeutta. Ansiomerkki on kaunis, pieni ja korumainen ja sille on useammin käyttömahdollisuuksia kuin ansiomitaleille ja
siksi soisin, että sen kanto-oikeutta haettaisiin mitalin ohella, mikäli henkilöllä sitä ei
ennestään ole. Toki kaikkein suositeltavin tilanne olisi, että osastot hakevat ansiomerkkiä henkilölle heti kun kuusi vuotta vapaaehtoisena on täynnä.

Ansiomerkkianomukset käsitellään piirissä
kahdesti vuodessa. Osaston hallitus toimittaa kaikki ehdotukset piirin hallitukselle 31.
tammikuuta ja 15. syyskuuta mennessä.

Muistakaa varmistaa, että henkilöt, joille haette huomionosoitusta, ovat Punaisen
Ristin jäseniä.

Aktiivimerkkianomukset käsittelee osaston
hallitus.
Hakemuslomakkeita ja hakuohjeita (HUOM.
ohjeet päivitetty 26.4.) löytyy
Rednetistä: Tieto ja taito > Osastotoimisto > Ohjeet ja lomakkeet tai niitä voi pyytää Sakarilta.
Suurin muutos ohjeessa on, että pronssisen ansiomitalin myöntämiseen ei vaadita
enää aiemmin saatua ansiomerkkiä eikä hopeiseen ansiomitaliin vaadita aiemmin saatua pronssista ansiomitalia. Mikäli henkilö on nämä saanut, on mitalien väli edelleen
10 vuotta ja ansiomerkin ja pronssisen väli
4 vuotta. Mikäli henkilölle anotaan hopeista
tai pronssista ansiomitalia eikä hänelle ole
koskaan myönnetty ansiomerkkiä, voi ansiomerkin kanto-oikeutta hakea samalla.
Kultainen ansiomitali ei kuitenkaan voi olla
ensimmäinen henkilölle haettava ansiomitali, vaan sen saaminen edellyttää aiemmin
myönnettyä hopeista tai pronssista ansiomitalia.
Tarkoitus siis on, että ansiomitalin saamiseen vaikuttaisivat vain toimintavuodet ja
ansiot eikä se, onko henkilölle huomattu
hakea aiempia huomionosoituksia ajoissa.
Olisi kohtuutonta, jos 20 vuotta vapaaehtoisena olleelle ei ole aiemmin huomattu hakea huomionosoituksia, ja jouduttaisiin aloittamaan alusta eli ensin ansiomerkki jne.

Huolellisesti täytetyt anomukset palautetaan:
SPR Länsi-Suomen piiri
Sakari Karvo
Laturitie 2
60510 HYLLYKALLIO

- Länsi-Suomen piiri YSTÄVÄTOIMINTA

Ystävätoiminnassa tapahtuu...
Kesän lomailut on takana ja akut auringossa ladattuina saamme startata uuteen
syksyyn.
Ystävätoiminnan yhteyshenkilöille on postitettu syksyn toimintakalenteri, mutta tässä alla vielä muutamia poimintoja tulevalta
syksyltä:
YSTÄVÄTOIMINNAN ALUEILLAT
Ystävätoiminnan alueiltoja järjestetään
syksyn aikana kaikkiaan seitsemän. Alueiltoihin ovat tervetulleita kaikki ystävätoiminnan vapaaehtoiset, ystävävälittäjät,
ystävätoiminnan yhteyshenkilöt sekä sosiaalipalvelukouluttajat.
Tapaamisissa tarjolla kahvia/ teetä ja pientä purtavaa. Nyt siis keräämään autot täyteen väkeä ja joukolla mukaan. Alueillat järjestetään:
19.9. klo 17.30-20.00 Alajärvellä
25.9. klo 17.30-20.00 Kokkolassa
26.9. klo 17.30-20.00 Kristiinankaupungissa
8.10. klo 17.30-20.00 Karstulassa
9.10. klo 17.30-20.00 Viitasaarella
23.10. klo 17.30-20.00 Seinäjoella
24.10. klo 17.30-20.00 Jyväskylässä
Alueilloissa pääset kuulemaan ajankohtaisia kuulumisia ystävätoiminnasta sekä tapaamaan muita sosiaalisen hyvinvoinnin
toiminnoissa mukana olevia vapaaehtoisia. Syksyn iltojen teemana erityisesti
ystävävälityksen kehittäminen, uudet hankkeet ja tietoa uusista toimintamuodoista
sekä vapaaehtoisena jaksaminen. Ilmoittautumislinkki ja lisätietoja oman osaston
ystävätoiminnan yhteyshenkilöltä, Rednetin
tapahtumakalenterista, SPR Länsi-Suomen
piirin FB-sivuilla sekä Susannalta tai Riitalta.

YSTÄVÄTOIMINNAN KOULUTUKSET
Sosiaalisen hyvinvoinnin koulutuksia on uudistettu merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Kiitos teille aktiivisille, järjestimme kevään aikana ennätyksellisen paljon
ystävätoiminnan koulutuksia Länsi-Suomen
piirin alueella. Kiinnostusta ystävätoimintaan on runsaasti ja se on monelle uudelle
vapaaehtoiselle luonteva tapa tulla mukaan
SPR:n paikallisosaston toimintaan. Pidetään
sama positiivinen ja tekemisen meininki yllä
myös syksyllä.
Koulutuksia, joita voitte meiltä ystävätoiminnan osalta tilata, ovat:
Ystävätoiminnan peruskurssi (3h)
Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h)
Laitosystävätoiminnan koulutus (6h)
Haastavat tilanteet ystävätoiminnassa (6h)
Muistisairaan kohtaaminen
Arvostava kohtaaminen
Henkinen tuki ystävätoiminnassa (3h)
(Vankilavierailijakoulutus)
Koulutustiedustelut:
Riitta Nahkala
järjestöassistentti
puh. 040-8364717
riitta.nahkala@redcross.fi
Susanna Kivisalo
sosiaalipalveluiden asiantuntija
puh. 040-1431255,
susanna.kivislao@redcross.fi
Mikäli teillä on muita täydennyskoulutustarpeita, vapaaehtoisten jaksamiseen ja
hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä toiveita tai
haluatte keskustella ystävätoiminnasta ja
sen kehittämisestä yleensä, tulen mielelläni
vierailulle ystäväiltaanne.
Kohdataan toisemme <3
Susanna Kivisalo

Sosiaalipalveluiden asiantuntija,
SPR Länsi-Suomen piiri

- Länsi-Suomen piiri NÄLKÄPÄIVÄ

Nälkäpäiväkeräys Saarijärvellä viime vuonna.

Nälkäpäivä-infot syksyllä 2018
Nälkäpäivä - infoissa käydään läpi osastojen
tilanne. Mietitään yhdessä ja jaetaan toisille tietoa onnistuneista kerääjärekrytoinneista sekä tsempataan toisiamme onnistuneisiin Nälkäpäivätapahtumiin.
Paikalle ovat tervetulleita keräysjohtajat ja
kaikki osaston vastuuvapaaehtoiset.
Lisätietoa nälkäpäivään liittyen löydät https://rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva
3.9. Kokkola klo 18, Sokos Hotel Kaarle
4.9. Seinäjoki klo 18, Piiritoimisto Laturitie 2
5.9. Vaasa klo 18, Vaasan suomalaisen osaston
tilat Kauppapuistikko 26,
6.9. Jyväskylä klo 18, Piiritoimisto Ailakinkatu 5

Ilmoittaudu tapahtumiin
https://www.lyyti.in/LansiSuomenpiirin_
nalkapaiva_infot_2018
Tai
sakari.karvo@punainenristi.fi tai
p. 0400 998 643
Lisätietoa antaa Tave Rautiainen
tave.rautiainen@punainenristi.fi tai
p. 0400 263 447

Omaishoitajien tukitoiminta
Omaishoitoperheitä tukeva toiminta käynnistyy syyskauden osalta osastoissa elo-syyskuun aikana. Mukana toiminnassa on jo 15
aktiivista osastoa. Tule sinäkin mukaan tukemaan omaishoitoperheitä! Ota yhteyttä
(yhteystiedot alla) niin mietitään miten sinä
ja osastosi voisitte olla mukana tukemassa
omaishoitoperheitä.

löydät piirin rednet-sivuilta https://rednet.
punainenristi.fi/node/15609.

Tarkemmat tiedot Länsi-Suomen piirin omaishoitajien tukitoiminnasta, ystävätoiminnasta omaishoitoperheille, vertaistukiryhmien kokoontumisista, koulutuksista,
virkistyspäivistä ym.

Sami Mustonen
Omaishoitajien tukitoiminta
Ailakinkatu 5, 40100 JYVÄSKYLÄ
sami.mustonen@redcross.fi
puh. 040 160 2245

Toiminta on tarkoitettu kaikille omaistaan tai läheistään hoitaville riippumatta siitä, saavatko he kunnallista omaishoidontukea vai ei.
Tervetuloa mukaan!

- Länsi-Suomen piiri INFOT

Puheenjohtajapäivät 2018
1.-2.12.2018
Hotelli OnnenTähti Tuuri

Etsimme digikouluttajia!

Osastojen puheenjohtajien koulutus- ja verkostoitumispäivät. Viikonlopun tarkoituksena on tukea ja antaa uusia työvälineitä
osaston puheenjohtajana toimimiseen.
Ohjelmassa mm. Ajankohtaiset asiat, tulevaisuus seminaarin yhteenveto ja toimenpiteet,
johtaminen vapaaehtoistyössä, puheenjohtajan rooli, vastuut ja velvollisuudet. Tarkempi ohjelma myöhemmin.

Etsimme Punaisen Ristin Länsi-Suomen
piirin kouluttaja joukkoon uusia vapaaehtoiskouluttajia. Kouluttajat toimivat vapaaehtoisten parissa omien resurssiensa
mukaan, kouluttaen vapaaehtoisia koko piirin alueella. Koulutamme sinut tehtävään ja
maksamme pienen palkkion sekä kilometrikorvaukset.

Ilmoittautuminen linkin kautta: https://
www.lyyti.in/puheenjohtajapaivatTuuri2018
Koulutuksen hinta viikonlopulta 50€.
Lisätietoa:
Järjestötoiminnan kehittäjä
Minna Laihorinne
minna.laihorinne@punainenristi.fi
p. 040- 1942 807.

Onko sinulla sana hallussa ja haluat toimia
erilaisten ihmisten kanssa?

Etsimme nyt joukkoomme digiosaajia. Onko
sinulla hallussa sosiaalisenmedian keskeisimmät sovellukset? Hallitsetko sujuvasti tilien luomisen ja vetävien päivitysten tekemisen? Tämän lisäksi koulutamme sinut uuden
OMA Punainen Risti- vapaaehtoisten tietojärjestelmään, jonka käyttöönotossa avustat osastoja.
Ilmianna itsesi, ystäväsi tai tuttusi, joka
voisi olla uusi digikouluttaja. Aikaisempaa
kokemusta Punaisesta Rististä ei tarvita.
Järjestämme digikouluttajakoulutuksen
la 8.9.2018 klo 10-17,
Hotelli Onnen Tähdessä Tuurissa.
Osoite: OnnenTie 7, 63610 Tuuri
Ilmoittautuminen 27.8.2018 mennessä:
minna.laihorinne@punainenristi.fi
p. 040-1942 807.

Piirin varapuheenjohtaja Hannu Kuokkanen ja Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula Lappajärvellä vuonna 2014 pidetyssä seminaaripä-

- Länsi-Suomen piiri VALTTI HARJOITUS

Solar Sound Festival keräsi 23 000 osallistujaa.

Solar Sound festareilla tuettiin nuoria ja
testattiin valmiustoiminnan teknisiä
apuvälineitä

Solar Sound -kaupunkifestareita vietettiin trooppisessa lämpötilassa Seinäjoen keskustassa 3-4.8.2018. Nuorten suosikkiartisteihin erikoistunut
tapahtuma keräsi 23 000 osallistujaa.
Ensimmäistä kertaa festariolosuhteissa
järjestettiin laaja yhteistoimintaharjoitus Valtti. Osana harjoitusta 80 vapaaehtoista aikuista rauhoitti läsnäolollaan
nuorten juhlintaa.
Valtti -harjoituksella useita tavoitteita
Valtti -harjoitukseen osallistuville vapaaehtoisille järjestettiin tapahtumaa edeltävänä iltana koulutus Seinäjoen kaupungin tiloissa. Koulutusillassa kuultiin
puheenvuoroja Valttiharjoituksen valmistelusta ja toteutuksesta. Vapaaehtoiset
pääsivät harjoittelemaan rastiradalla harjoituksessa tarvittavia taitoja. Illan avannut
Seinäjoen kaupungin Ylläpitopalvelut -yksikön päällikkö ja valmiusryhmän puheenjohtaja Vesa-Jukka Vornanen kertoi harjoituksen tavoitteista.
- Harjoituksella on kolme päätavoitetta:

1) Harjoitukseen osallistuvat vapaaehtoiset
ja työntekijät toimivat vastuullisina aikuisina sekä ovat läsnä nuorille Seinäjoen kaupungin keskustassa Solar Sound festarin aikaan perjantain ja lauantain välisenä yönä.
2) Harjoituksessa testataan kaupunkiolosuhteissa nuorten tukipartiota työtä tukevia teknisiä apuvälineitä.
3) Harjoituksessa pilotoidaan johtoryhmätyöskentelyä.

- Länsi-Suomen piiri -

Harjoituksessa mukana julkisen sektorin organisaatioita, järjestöjä, seurakunta ja yrityksiä
Nuorten tukena oleminen ja festarioloissa
toteutettava valmiusharjoitus herätti laajaa
kiinnostusta, vaikka osuikin kesäloma-aikaan. Valtti -harjoitukseen osallistui lähes
100 työntekijää ja vapaaehtoista. Mukana olevien organisaatioiden määrä oli myös
poikkeuksellisen suuri: EHYT ry, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoito, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Nordic Live
Productions Oy, NYQS Oy, Palveluoperaatio Saapas, Seinäjoen seurakunta, Pohjanmaan poliisilaitos, Securitas Oy, Seinäjoen
kaupunki, SPR Länsi-Suomen piiri, Pohjanmaan Vapepa, Mapitare Oy ja Yepzon Oy.

Maarit Ryhänen (vas) johti yhtä nuorten tukena toimineista ryhmistä.

Valtioneuvoston Turvallisuusstrategia
painottaa järjestöjen roolia
Viime vuonna valmistunut Yhteiskunnan
turvallisuusstrategia yhtenäistää varautumisen kansallisia periaatteita ja ohjaa
hallinnonalojen varautumista. Turvallisuusstrategia painottaa järjestöjen roolia
onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumisessa. Sen mukaan järjestöt tuottavat
palveluja, koordinoivat vapaaehtoisten osallistumista viranomaisia tukevaan toimintaan
ja ylläpitävät esimerkiksi valmiustoimintaan
liittyvää erityisosaamista. Järjestöt kanavoivat, johtavat ja koordinoivat myös järjestöihin kuulumattomien kansalaisten auttamishalun erilaisiin auttamistehtäviin.
- Seinäjoen kaupunki on lähtenyt esimerkillisellä tavalla toteuttamaan turvallisuusstrategiaa. Suurena yleisötapahtumana Solar
Sound tarjosi Valtille loistavat puitteet harjoitella useiden organisaatioiden yhteistoimintaa. Saimme paljon oppia siitä, miten
vapaaehtoisjärjestöt voivat olla tukemassa
turvallisuutta, valmiuspäällikkö Aki Valonen
kertoo.

Valtti -harjoitukseen osallistuneet kokivat harjoituksen pääosin myönteiseksi.

- Länsi-Suomen piiri LÄNSI-SUOMEN PIIRI

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

Hintsa Tero, 040 512 1726
apulaistoiminnanjohtaja

Niittynen Jooel, 040 588 1988
järjestöpäällikkö

Karling Virve, 0400 261 004
terveydenhuollon suunnittelija

Kivisalo Susanna, 040 143 1255
sosiaalipalveluiden asiantuntija

Valonen Aki, 040 528 0902
valmiuspäällikkö

Rautiainen Tave, 0400 263 447
varautumisen ja valmiuden asiantuntija

Erika Karstinen, 040 156 3707
Nuorisotoiminnan alueellisen kehittämisen –hanke

Mustonen Sami, 040 160 22 45
aluetyöntekijä
Omaishoitajien tukitoiminta

Savolainen Taija, 040 579 2771
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä

Minna Laihorinne, 040 1942 807
järjestötoiminnan kehittäjä

Ylönen Saija, 040 197 8115
projektityöntekijä

Hyvä Elämä, Hyvä Mieli –Projekti (Saarijärven osasto)
Meeri Jaatinen, 040 683 1138
Projektisuunnittelija
Digieko, keskustoimiston valtakunnallinen projekti

Karvo Sakari, 040 569 3390
kurssisihteeri

Oksanen Sirpa, 045 638 7477
toimistosihteeri

Torvinen Ulla, 040 658 8399
taloussihteeri

Laitila Mervi, 040 868 4786
reskontranhoitaja

Salin Tuija, 040 147 7200
toimistosihteeri

Rinne Anna-Kaisa, 040 868 1708
palkanlaskija

Pirjo Simppala, 040 665 9969
kirjanpitäjä

YHTEYSTIEDOT

Plus-Pisteet (avoinna ti 17.00-19.00)
Jyväskylä, Ailakinkatu 5, 040 583 3054
• Sihvo Minna
Seinäjoki, Laturitie 2, (Hyllykallio), 06 414 8555
• Säilä Janne, 040 535 2118
SPR-Kirppikset
Seija Kalho, 0400 380 658
Toimialapäällikkö (Kirri, Kortepohja, Seppälä, Jämsä, Keuruu)

Krista Kinnunen, 040 552 1756
Toimialapäällikkö (Kokkola, Kannus, Vaasa)

Mari Rajamäki, 040 524 4009
Toimialapäällikkö (Hyllykallio, Seinäjoen keskusta, Karstula, Lapua)

Kirri, Kirrinpolku 5, 40270 Palokka
Kortepohja, Isännäntie 1 G, 40740 Jyväskylä
Seppälä, Ahjokatu 14-16, 40320 Jyväskylä
Jämsä, Koskentie 9, 42700 Jämsä
Keuruu, Keuruuntie 10, 42700 Keuruu
Hyllykallio, Laturitie 2, 60510 Hyllykallio
Seinäjoen keskusta, Kalevankatu 18, 60100 Seinäjoki
Karstula, Taka-Wetkantie 1, 43500 Karstula
Kokkola, Vaunumiehenkatu 4 B, 67100 Kokkola
Kannus, Tukkitie 8, 69100 Kannus
Vaasa, Klemetinkatu 17, 65100 Vaasa
Lapua, Härsiläntie 14, 62100 Lapua
Vastaanottokeskukset
Mujunen Henrik, 040 868 4720
Johtaja Salmirannan vastaanottokeskus

Ari Kokko, 040 132 7141

Johtaja Kauhavan vastaanottokeskus

