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Muutos tuli - pyytämättä ja yllättäen

Meistä on moneksi

Kuka olisi vielä alkuvuodesta uskonut, että 
suunnitellessamme 40 vuotta täyttävää Näl-
käpäivää, joudumme miettimään, voidaanko 
lipaskeräystä järjestää ollenkaan.  

Onnelliseksi tilanteen tekee, että meillä on 
runsaasti tapoja organisoida digitaalisia etä-
keräyksiä. Myös tärkein asia pysyy aina 
samana: mitään ei tapahdu ilman teitä va-
paaehtoisia. Tällä kertaa Nälkäpäivän tehtä-
vät voivat olla hieman erilaisia ja saattavat 
vaatia uuden opettelua, mutta nyt jos kos-
kaan vapaaehtoisia tarvitaan erilaisiin tehtä-
viin: viestimään, somettamaan, jakamaan, 
haastamaan…

Olemme oppineet uuden tavan toimia ja koh-
data toisiamme kevään aikana koronaviruk-
sen aiheuttamien rajoitusten vuoksi. 

Olemme kouluttaneet, oppineet ja kokoontu-
neet pienryhmissä. Olemme osoittaneet se-
kä ihmisinä että organisaationa joustavuutta 
ja muutoskykyä uudessa tilanteessa. Olem-
me antaneet ruoka-apua, auttaneet asioin-
tiavun asiakkaita, jatkaneet ystävätoimintaa 
uusissa muodoissa ja kohdanneet nuoria Se-
kasin-chatissä sekä vastanneet Auttavaan 
puhelimeen. Olemme pystyttäneet triage-yk-
siköitä ja ottaneet vastaan uusia vapaaehtoi-
sia. Meistä on moneksi. 

Avun, organisoitumisen ja yhteistyön tar-
ve ovat vaihdelleet paljonkin eri puolilla Suo-
mea. Tämä on ollut hyvä mahdollisuus myös 
varautua ja oppia muiden kokemuksista, jos 

Korona-epidemia on osoittanut Suomen Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisten ketteryyden ja 
joustavuuden sekä kyvyn ottaa uusia välinei-
tä haltuun. Jatketaan samaan malliin myös 
Nälkäpäivänä. Laitetaan digitaaliset keräyk-
set kuntoon ja kun toivottavasti päästään 
lippaiden kanssa keräämään, tehdään tupla-
tulos!

Turvallista syksyn  
odotusta toivottaen

Anna Laurinsilta  
varainhankintapäällikkö

tilanne syksyn aikana jälleen aktivoituu ja 
laajenee. 

Monet yritykset ovat tukeneet meidän kaut-
tamme avun tarvitsijoita ja näin mahdollis-
taneet esimerkiksi ruoka-avun niille, joita 
koronavirustilanne on koskettanut erityisen 
paljon. Yritysyhteistyön avulla olemme myös 
saaneet uuden tilannekuvajärjestelmän 
käyttöömme oikea-aikaisen tiedon keruun ja 
tilannekuvan muodostamisen tueksi. 

Syksy tuo jälleen uusia  
tilanteita eteen. Yhdessä  
selviämme niistäkin.

Tuula Luoma  
Psykososiaalisen tuen  
suunnittelija

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 040 664 7779, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: Juha Nevalainen, Veli-Matti Ahtiainen  Taitto:Veli-Matti Ahtiainen

TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA 
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osastomate-
riaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi
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Hyvää syyskauden alkua

PÄÄKIRJOITUS XX.X.2020

Tämä vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen järjestön historiassa. Korona -pandemiasta johtuen olemme myös 
joutuneet mukauttamaan omaa toimintaamme koronarajoitusten mukaisesti niin vapaaehtoistoiminnan, kuin 
työntekijöiden toiminnan osalta. Suurelta osin tähän ovat vaikuttaneet erityisesti kokoontumisrajoitukset jotka 
ovat rajoittaneet  kohtaamiseen perustuvia toimia etänä toteutettaviksi. Tämä on näkynyt mm. ystävätoimin-
nassa ja muissa SPR:n ryhmätoiminoissa. Myös osastojen ja piirin, sekä järjestön sääntömääräisiin kokouksiin 
koronarajoituksilla on ollut merkittävää vaikutusta, mm yleiskokous toteutetaan lauantaina 5.9.2020 yksipäiväi-
senä samanaikaisesti Vaasassa ja alueellisissa kokouspaikoissa etäyhteyksin. Yleiskokousta johdetaan Vaasasta. 
Piirimme kokousjärjestelyiden osalta Veli-Matti antaa lisätietoa.

Kevään aikana opettelimme toimimaan verkkovälitteisesti ja pääsääntöisesti saimme siitä hyviä kokemuksia. 
Jatkamme myös näiden toimintamuotojen kehittämistä ja eteenpäin viemistä. On kuitenkin hyvä muistaa että 
kaikkea auttamistoimintaa ei voida tehdä  sähköisessä muodossa. 

Arvioitaessa kevään toimintaa yhtenä päähuomiona on järjestön operaatiot ja tavoitteet eivät toteudu, elleivät 
osastot ja niiden vapaaehtoiset niitä kykene toteuttamaan.  Osastojen toimintakyvyn vahvistaminen on nostet-
tava valmiustyömme kehittämisen yhdeksi päätavoitteeksi. Tässä yhtenä ratkaisevana tekijänä on myös uusien 
vapaaehtoisten saaminen ja ottaminen mukaan toimintaan. Viime vuoden osalta saimme jäsenmäärän pysy-
mään edellisen vuoden tasolla, kuitenkin korona rajoitukset huomioiden ei aktiivisia toimijoita ollut kuitenkaan 
runsaasti. Näin ollen pyritään lisäämään jäsenmääräämme ja otetaan mukaan uudet auttajat että pystyisimme 
olemaan toimintakykyisinä.

Nälkäpäivä on taas tulossa ja etenkin nyt se vaatii oman ponnistuksensa hyvin onnistuakseen.  Lapin alueella 
merkittävä osa nälkäpäiväkeräyksen tuotosta on palautunut kotimaanavun kautta alueen ihmisten hyvinvoinnin 
tueksi. Nälkäpäivä on näkyvin kampanjamme ja lipaskerääjien rooli tässä näkyvyydessä paikallisesti on ollut 
merkittävä, vaikka sähköiset keräysmuodot ovatkin tullee siihen rinnalle.

Kesäkuussa saimme myös maahanmuuttovirastolta toimeksiannon muutokset koskien vastaanottokeskuksiam-
me. Päätöksillä supistetaan Rovaniemen vastaanottokeskuksen paikkalukua lokakuun alusta ja Kemissä yli 10 
vuotta toiminut vastaanottokeskus sulkeutuu vuoden vaihteessa. Näillä toimeksiantojen muutoksilla on vaiku-
tuksensa myös piirin toimintaan. Joudummekin käymään yhteistoimintaneuvottelut kaikissa yksiköissämme. 
Pyrimme saamaan aikaiseksi pidempikestoiset ratkaisut toiminnan turvaamiseksi ja pyrimme toimimaan niin 
että vapaaehtoistoiminta, sekä auttamistyö mahdollistuu piirimme alueella edelleen.

Koronaepidemiasta johtuen syksylle suunniteltuja tapaamisia joudumme miettimään kuinka ne toteutetaan 
turvallisesti, mm Ruska-tapaaminen ystävätoiminnassa voi olla yksipäiväisenä, turvavälit ja muut hygieniaohjeet 
huomioiden. Järjestö on lähettänyt ohjeistusta, jota noudatamme alueelliset olosuhteet huomioiden. 

Järjestön yleiskokous pidetään siis poikkeusjärjestelyin. Yleiskokouksessa järjestölle valitaan puheenjohtajisto, 
hallitus, sekä valtuusto. Lisäksi hyväksytään toimintalinjaus seuraavalle yleiskokouskaudelle, jota sitten työstäm-
me osastojen kanssa syksyn aikana kummitapaamisissa. 

Kaikista haasteista huolimatta toivon hyvää syksyä. Pysytään terveinä ja                                                                    
kohdataan lähimmäisemme turvallisesti. 

Juha Nevalainen, toiminnanjohtaja
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Suomen Punaisen Ristin hallitus päätti 
30.3.2020, että yleiskokous siirretään 
syksyyn. Kokouspaikkana on Helsingin 
yleiskokouksen päätöksen mukaises-
ti Vaasa.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kokous jär-
jestetään mahdollisimman vastuullisesti ja 
osallistujien turvallisuudesta huolehtien. Pe-
rinteisiin järjestelyihin ja kokouksen kulkuun 
liittyvistä muutoksista tiedotetaan viipymät-
tä. Valtioneuvoston toukokuussa antamien 
kokoontumisrajoitusten mukaan yli 500 hen-
gen tilaisuudet on kielletty heinäkuun lop-
puun saakka. Elokuusta alkaen rajoituksia 
saatetaan väljentää tai kiristää, mutta varo-
vaisuuteen on aihetta.

Suositus: Vain äänivaltaiset edustajat 
saapuvat kokoukseen
Kokous pidetään Botnia-hallissa 5.-6.9. Hal-
lissa on riittävän väljää ja mahdollisuus 
turvavälien pitämiseen. Paikan päällä huo-
lehditaan myös hygieniasta. Järjestön sään-
töjen mukaan jokaisella henkilöjäsenellä on 
oikeus olla läsnä yleiskokouksessa. Punaisen 
Ristin hallitus kuitenkin suosittelee vahvasti, 
että tällä kertaa vain äänivaltaiset edustajat 
saapuvat kokoukseen, koska koronaepide-
mia ei ole syyskuussa todennäköisesti vie-
lä ohi.

YLEISKOKOUS VAASASSA 5.-6.9.2020

Poikkeuksellinen yleiskokous syksyllä

Kokouksen juoksutus
Kaksipäiväisessä kokouksessa äänivaltaisten 
edustajien valiokuntatyöskentely toteutetaan 
alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta 
toteutusta tiivistetään ja asioiden käsittely-
järjestystä muutetaan. 

Kokouksessa ei haastatella henkilövaaleis-
sa ehdolla olevia henkilöitä. Perinteisten 
livehaastatteluiden sijasta toteutetaan video-
esittelyt henkilöistä, jotka on asetettu en-
nakkoon ehdolle hallitukseen ja valtuuston 
puheenjohtajistoon. Kokousedustajat voivat 
tutustua videoesittelyihin RedNetin Yleisko-
kous 2020 -sivulla. 

Kokoukseen osallistujien käytössä on myös 
puhelimen Eventos-sovellus, josta löytyvät 
ehdokkaiden esittelyt. Ehdokkaista tehdään 
tuttuun tapaan myös kirjallinen esittely Red-
Nettiin. Kokouksesta lähetetään suoraa vi-
deolähetystä, jota vapaaehtoiset ja jäsenet 
voivat seurata etänä. 

Oheistapahtumat
Botnia-hallissa ei ole näyttelyosastoa eikä 
kokouksessa järjestetä ansiomitalien luovu-
tusta. Monet piirit ovat jo alustavasti suunni-
telleet ja aikatauluttaneet luovutustilaisuudet 
omalla alueellaan. Mahdollisuutta illanvietto-
tilaisuuden järjestämiseen selvitetään. 

Seuraa yleiskokoukseen liittyviä uuti-
sia: RedNet / Yleiskokous 2020 
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Tänä vuonna Nälkäpäivä järjestetään 
40. kerran ja siihen valmistaudutaan 
hyvin poikkeuksellisissa oloissa. On 
mahdollista, että lipaskeräys onnistuu 
syksyllä vain rajoitetusti. 

Varmaa kuitenkin on, että Nälkäpäivä tul-
laan syksyllä järjestämään, sillä avun tarve 
maailmassa on koronan vuoksi kasvanut.

Nälkäkriisi maailmalla ja  
valmius kotimaassa 
Jo ennen koronaa eteläisessä Afrikassa on 
ollut käynnissä vakava nälkäkriisi. Yli 11 
miljoonaa ihmistä kärsii ruuan puutteesta 
hälyttävällä tasolla. Ihmiset saattavat jou-
tua sinnittelemään jopa kolme päivää ilman 
ravintoa. Koronapandemian tuomat haas-
teet vaikeuttavat tilannetta entisestään, 
koska  maaseudun lisäksi myös kaupun-
geissa asuvien ruokaturvattomuus kasvaa. 
Nälkäpäivänä kerättävillä varoilla Punai-
nen Risti pystyy jakamaan perheille ruoka- 
tai käteisavustuksia, jonka turvin voi selvitä 
pahimman yli. 

Koronakriisin aikana Suomessa koulute-
tut vapaaehtoisemme tarjoavat asiointiapua 
riskiryhmille ja jakavat ruoka-apua hei-

Nälkäpäivästä on kasvanut neljän vuosi-
kymmenen aikana keräys, jolla on erityinen 
paikka suomalaisten sydämissä. Niin on ta-
pahtunut vapaaehtoisten tekemän pitkäjän-
teisen työn ansiosta. Tarjotaan myös tänä 
vuonna uusille ja vanhoille vapaaehtoisil-
le mahdollisuus pukea päälle Punaisen Ristin 
keräysliivi ja kokea ainutlaatuisia kohtaami-
sia keräykseen lahjoittavien kanssa.

Kuva kertoo enemmän  
kuin tuhat sanaa
Kampanjaan kannattaa valmistautua jo nyt 
etsimällä omista tai osaston kuva-arkistoista 
otoksia, joissa on historian havinaa. Ne ker-
tovat keräyksen jatkuvuudesta ja herättävät 

Nälkäpäivään valmistautuminen  
poikkeusoloissa

Mitä muistoja Nälkäpäivä herättää?

koimmassa asemassa oleville. Nälkäpäivä-
nä tuomme esille valmiuden ylläpitämisen 
ja kehittämisen tärkeyden Suomessa. Myös 
jatkossa haluamme toimia tehokkaasti ko-
ronan kaltaisissa poikkeuksellisissa oloissa.

Valmistautuminen  
uudenlaiseen keräykseen
Seuraamme koronatilannetta aktiivisesti ja 
mukautamme Nälkäpäivää vallitseviin oloi-
hin. Valmistaudutaan tekemään keräystä 
yhdessä uusilla ja luovilla tavoilla. Jos lipas-
kerääminen on mahdollista, järjestetään se 
olosuhteiden sallimalla tavalla, huomioiden 
niin kerääjien kuin lahjoittajienkin turvalli-
suus. Laadimme osastoille toimintaohjeet 
lipaskeräyksen järjestämiseen ja pyrimme 
hankkimaan myös hengityssuojia sekä käsi-
desiä, joita osastot voivat tilata verkkokau-
pasta. 

Lue tästä lehdestä vinkkejä siihen, miten 
saamme yhdessä Nälkäpäivästä näkyvän 
keräyksen, vaikka kadut eivät täyttyi-
sikään tavallisen vuoden tavoin punaliivisis-
tä lippaita pitelevistä vapaaehtoisistamme. 
Otetaan yhdessä loikka kohti uudenlaista 
keräystä!

mukavia muistoja. Kuvia voi julkaista omissa 
kanavissa ja niistä voi myös luoda suosittuja 
kuvapareja someen jaettavaksi.

S
PR
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti viime vuonna 
n. 1,2 miljoonaa euroa. Summassa on muka-
na koulukeräyksen, osastojen digikeräysten ja 
tuotemyynnin osuus. Tuloksen takana on val-
tava määrä korvaamatonta vapaaehtoistyötä. 
Kun summan jakaa viime vuoden kerääjämää-
rällä, on jokainen lipaskerääjä kerännyt keski-
määrin 94 euroa Nälkäpäivään. Kukin kerääjä 
on kohdannut kymmeniä ja taas kymmeniä 
lahjoittajia keräysrupeamansa aikana. 

Somessa kerääminen vaatii samalla taval-
la aikaa ja panostusta, vaikka homman voi-
kin tehdä kotisohvalta käsin. Lahjoittaminen on 
teknisesti varsin helppoa ja haaste piileekin ih-
misten innostamisessa, kun lipaskeräyksestä 
tuttu hymy ja katsekontakti, eikä edes kauas 
loistava punainen liivi ole käytettävissä. Ne pi-
tää korvata jollain muulla konstilla. Valitse itse, 
mitä sosiaalisen median kanavaa käytät. Olipa 
se Facebook, Instagram, Twitter tai vaikka säh-
köposti, seuraavat vinkit lahjoittajien houkutte-
luun pätevät kaikissa kanavissa:

1. Pyri pysäyttämään lahjoittajat. 
Keksi vetoava lahjoituspyyntöteksti. Tyyli on 
vapaa, oman persoonan likoon laittaminen 
yleensä puree.

2. Kerro keräyksestä näkyvästi. 
Käytä kuvia ja jaa keräystä usein. Muuta-

Näin innostat ihmiset lahjoittamaan somessa 
Nälkäpäivänä

ma kerta päivässä ei ole yhtään liikaa, kunhan 
muistat kiittää ja kannustaa samalla. Jaa kerä-
ystä paikkakunnan someryhmissä, etenkin jos 
se on tehty osaston nimissä.  

3. Kommunikoi lahjoittajien kanssa. 
Aivan kuten kadullakin, kiitä jokaista lahjoit-
tajaa. Etenkin Facebookissa kommunikointi on 
tärkeää - mitä enemmän kommentteja keräyk-
sesi alla on, sitä paremmin Facebook näyttää 
keräystäsi muille.

4. Auta kaveria. 
Anna tykkäys- ja jakoapua näkemillesi keräyk-
sille. Niin ne saavuttavat enemmän näkyvyyt-
tä somessa.

Keräämisen monet keinot

1. Nettikeräys perustetaan osoitteessa 
oma.punainenristi.fi. Tietoa keräykses-
tä kannattaa jakaa kaikissa sosiaalisen 
median kanavissa. Voit valita keräykselle 
nimen, kuvan ja tavoitteen. Keräys teh-
dään omassa, osaston, luokan tai vaikka  
kaveriporukan nimissä. Keräyspottia voi 
seurata koko ajan.  

2. Facebook-keräys toimii nimen-
sä mukaisesti Facebookissa. Keräys nä-
kyy julkisena ja kuka tahansa keräyksen 
nähnyt voi lahjoittaa. Voit käyttää Face-
bookin kutsutoimintoa ja kutsua kaikki 
kaverisi lahjoittamaan keräykseesi. Kerä-
yspotti näkyy koko ajan.

3. MobilePay-numero kannattaa ker-
toa lahjoittajille myös silloin, kun käytät 
muita nettikeräyksen muotoja. Jos osas-
tollasi on oma MobilePay-numero, käytä 
sitä. Muussa tapauksessa pyydä lahjoi-
tukset suoraan katastrofirahaston ylei-
seen numeroon 10900.

4. Keräystili. Osaston Nälkäpäivä-viitet-
tä käyttämällä lahjoitus kohdentuu osas-
ton Nälkäpäivä-pottiin. Katastrofirahaston 
tilinumero on FI52 5000 0120 4156 73. 

5. Tekstiviestilahjoitus tulee suoraan 
katastrofirahaston tilille. Viestit lähete-
tään numeroon 16499 ja viestin sisältö 
määrittää lahjoitussumman. 5 € = SPR5, 
10 € =  SPR10 ja 15 € = SPR. Lisää käy-
tössä olevia lahjoitussummavaihtoehtoja 
löydät Rednetistä. 
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

1. MobilePay löytyy 1,3 miljoonan suomalai-
sen puhelimesta.  Jo 130:lla osastolla on oma 
MobilePay-numero, jonka avulla voi seurata 
osaston keräyspottia. Osastokohtainen numero 
tilataan verkkokaupasta. Osasto voi myös ke-
rätä yleiseen numeroon 10900. 

2. iZettlen avulla voit vastaanottaa korttimak-
suja, jotka kertyvät osaston pottiin. Sen käyt-
tämiseen tarvitaan älypuhelin, johon on ladattu 
maksuton iZettle-sovellus. Jokainen kerääjä voi 
käyttää omaa puhelintaan, mutta iZettle-laite 
pitää osaston hankkia itse. Osastolle voi tilata 
käyttäjätunnukset osoitteesta keraykset@pu-
nainenristi.fi.

3. Lahjoituspyyntökirje sopii jaettavaksi 
etenkin tiheästi asutulla alueella – ellette sitten 
saa postinkuljettajaa innostumaan jakamaan 

Koulut ovat olleet Nälkäpäivän kantava voima 
jo ensimmäisestä Nälkäpäivästä lähtien. Kun 
Nälkäpäivä ensimmäisen kerran järjestettiin 
Pälkäneellä vuonna 1980, lehtilakko vaikeutti 
keräyksestä tiedottamista. Koululaisten avulla 
tieto keräyksestä saatiin toimitettua yli tuhan-
teen kotiin ja kuten tiedämme, loppu on histo-
riaa.

Pyydetään koululaiset apuun tänäkin vuonna. 
Diginatiiveilta koululaisilta uusien keräystapo-
jen käyttö onnistuu luontevasti ja kotiväen li-
säksi nuoret voivat levittää sanaa keräyksestä 
sosiaalisen median kanavien kautta laajoillekin 
joukoille.

Kerätään käteisen sijaan digivaluuttaa

Koululaiset mukaan Nälkäpäivään

kirjeitä osaston puolesta! Rednetistä löytyy val-
mis kirjepohja, johon ei tarvitse kuin lisätä 
osaston Nälkäpäivä-viite. Halutessanne voitte 
toki kirjoittaa omankin kirjeen.

Kannustetaan nuoria tekemään keräystä oman 
näköisesti – heidän kauttaan voimme oppia 
paljon uutta!

Kouluja varten on tehty laadukkaita oppimate-
riaaleja verkkoon, jotka mahdollistavat Nälkä-
päivään ja Punaisen Ristin työhön tutustumisen 
siinäkin tapauksessa, että koulua käytäisiin 
taas syksyllä etänä. 

Tutustu oppimateriaaleihin:  
www.sproppimateriaalit.fi. 

Em
ilia Kangasluom

a

Nälkäpäivä-koulutukset  
järjestetään etänä
Nälkäpäivän koulutukset järjestetään val-
takunnallisina etäkoulutuksina, joihin voi 
osallistua Teamsin kautta. Teamsin käyt-
tö edellyttää vain toimivaa nettiyhteyttä 
ja sähköpostia, johon voi lähettää kut-
sulinkin. Aihealueista järjestetään nel-
jä samansisältöistä koulutusta suomeksi 
ja yksi ruotsiksi. Jokaiseen koulutukseen 
mahtuu 250 osallistujaa. Varaa paikkasi 
koulutuksiin Nälkäpäivän Rednet-sivuilla 
olevien linkkien kautta ajoissa. Tarvitta-
essa koulutuksia järjestetään enemmän 
ja niistä tiedotetaan sähköpostitse sekä 
Rednetin Nälkäpäivä-sivuilla. 

1. Nälkäpäivä-kampanjan yleisesittely 
1,5 h
ma 17.8. ja ma 24.8. klo 14-15.30 ja klo 17-
18.30, ruotsiksi ma 31.8. klo 17.30-19

2. Nälkäpäivän somekampanjointi 1,5 h
ti 18.8. ja ti 25.8. klo 14-15.30 ja  
klo 17-18.30, ruotsiksi ti 1.9. klo 17.30-19

3. Uudet maksutavat Nälkäpäivässä
ke 19.8. ja ke 26.8. klo 14-15.30 ja  
klo 17-18.30, ruotsiksi ke 2.9. klo 17.30-19

4. Nälkäpäivä kouluissa
to 20.8. ja to 27.8. klo 14-15.30 ja 
klo 17-18.30, ruotsiksi to 3.9. klo 17.30-19
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AJANKOHTAISIA TALOUSASIOITA OSASTOILLE

Koronaviruksen aikana asiointiavun järjes-
täminen on voinut lisätä osastoissa mak-
settavien kilometrikorvausten määrää. 
Korvaukset pitää ilmoittaa tulorekisteriin vii-
meistään maksukuukautta seuraavan kuu-
kauden viidenteen päivään mennessä. 
Ilmoittaminen tehdään sähköisesti. Tulore-
kisteri ottaa vastaan paperi-ilmoituksia vain 
silloin, jos sähköinen ilmoittaminen ei tekni-
sesti ole mahdollista. Jos osastolla on ollut 
satunnaisia korvauksia ilmoitettavana, on vi-
ranomainen hyväksynyt myös paperilla an-
netun ilmoituksen. 

Ohjeet korvausten ilmoittamiseen ja 
linkit Tulorekisterin verkkosivuille löy-
tyvät: RedNet / Osastotoimisto / Talousoh-
jeet.

Korvausten ilmoittamisen voi myös 
tehdä Verohallinnon ilmaisessa ohjel-
massa: www.palkka.fi. 

Yhtenäisen taloushallinnon järjestelmän han-
kinta osastojen käyttöön etenee pilottikäy-
töllä tämän vuoden ajan. Pilotoinnin jälkeen 
täsmentyvät mm. suunnitelma järjestelmän 
käyttöön ottamisesta ja kustannukset. Pi-
lotoitava järjestelmä mahdollistaa palkka-
laskennan ja sähköisen kirjanpidon, jossa 
vapaaehtoisten kulu- tai matkalaskut ja osto- 
ja myyntilaskut voi hoitaa verkkolaskuina.

Suomi.fi-valtuudet korvaavat Katso-valtuu-
det sähköisen asioinnin tunnistautumisessa. 
Punaisen Ristin yksiköillä ei ole vielä mah-
dollisuutta ottaa valtuuksia käyttöön. Kun 
mahdollisuus tulee, osastoja tiedotetaan he-
ti vaadittavista toimenpiteistä ja tarvittavis-
ta asiakirjoista.

Huhtikuusta alkaen yrityksillä on ollut oikeus 
saada toiselta yritykseltä verkkolasku. Verk-
kolaskulaki on velvoittava elinkeinotoimintaa 
harjoittavalle, jonka liikevaihto on yli 10 000 
euroa.  Punaisessa Ristissä laki koskettaa 
vain niitä osastoja, joilla em. ehto toteutuu.

Kilometrikorvausten  
ilmoittaminen tulorekisteriin 

Taloushalliinnon järjestelmä  
osastojen käyttöön

Suomi.fi-valtuudet Sähköinen laskutus 
yrityksille 

M
aiju Pohjanheim

o

Osastot saavat asiasta lisää tietoa ja järjes-
telmän käyttöön siirtymiseen liittyvän kyse-
lyn.  Pilottikäytön kokemusten perusteella 
tehdään lopullinen järjestelmävalintapäätös. 

Lisätietoja: Osastokirjanpidon tiiminvetäjä 
Liisa Karhu, p. 040 642 1925 tai  
sprosastokirjanpito@punainenristi.fi
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS JA YRITYSYHTEISTYÖ TOKMANNIN KANS-

Osastot ovat voineet tilata Hyvä Joulu-
mieli -lahjakortit jo parin vuoden ajan 
sähköisesti ja ne on toimitettu suo-
raan kortteja jakaville kumppaneille, 
kuten sosiaalitoimistoille. Menetelmä 
on todettu erittäin toimivaksi ja sel-
keäksi myös osastojen näkökulmasta, 
koska näin toimimalla vältetään luovu-
tuslomakkeiden täyttäminen ja palaut-
taminen.

Jatkamme tänä vuonna samalla mallilla. Ta-
voitteena on, että mahdollisimman mo-
ni osasto tilaa kortit suoraan kumppaniensa 
osoitteisiin. Osasto voi liittää kortteihin oman 
tervehdyksensä. Perheille kortin ohessa lä-
hetettävä tervehdys tulee toimittaa yhteis-
työkumppanille riittävän ajoissa, jotta se 
ehtii lahjakortin matkaan.  

Osaston kannattaa tehdä yhteistyötä paikka-
kunnalla toimivien MLL:n yhdistysten kanssa 
ja sopia korttien tilaamisesta kumppaneil-
le. Näin mahdollisimman moni kumppani 
saa kortteja ja mahdollisimman moni perhe 
apua. Myös päällekkäisyyksiltä vältytään. 

Tokmanni ja Suomen Punainen Risti ovat 
aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena 
on edistää ihmisten ja yhteisöjen hyvin-
vointia sekä vähentää yksinäisyyttä ja 
syrjäytymistä. Tokmanni toimii Suomes-
sa yli sadalla paikkakunnalla ja on vah-
vasti mukana ihmisten arjessa.

Tokmanni tukee ystävätoimintaa ja osallistuu 
yksinäisyyden vastaiseen työhön. Tokmanni 
antaa tukea esimerkiksi Joulukahviloiden jär-
jestämiseen. Osasto saa avustusta kahvilan 
kulujen kattamiseen ja keskustoimisto maksaa 
raportoinnin jälkeen osastolle aiheutuneet ku-
lut. Ohjeistus Joulukahviloiden järjestämiseen 
ja raportointiin löytyy RedNetistä: Ystävätoi-
minta / Tapahtumamallit. 

Nälkäpäivä näkyy Tokmanneissa
Tokmanni on kumppanina myös Nälkäpäiväs-
sä ja yhteistyö mahdollistaa uudenlaisia koh-

Lahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille

Kauppaketju Tokmanni tukee yksinäisyyttä 
torjuvaa vapaaehtoistoimintaa

Hyvä Joulumieli -tapahtumalla 
näkyvyyttä 
Osastot ja yhdistykset voivat yhdessä järjes-
tää omalla paikkakunnallaan Hyvä Joulumieli 
-tapahtuman. Tapahtumalla saa keräykselle 
ja auttamistyölle hyvää näkyvyyttä sekä li-
sävaroja lahjakortteihin. Tarkemmat ohjeet 
ja vinkit tapahtuman järjestämiseen toimi-
tetaan osastoille syyskuussa. Tiedotepoh-
ja ja muut viestintämateriaalit tulevat jakoon 
myöhemmin syksyllä. Kaikki materiaali lisä-
tään RedNetin Hyvä Joulumieli -ryhmään. 

Hyvä Joulumieli -kampanjassa kerätään 
varoja, joiden avulla Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto ja Punainen Risti jakavat ruo-
kalahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille. 
Kampanjan kumppanina toimii Yle. 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin  
koordinaattori Maaret Alaranta,  
p. 040 358 3257  
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158

taamisia kampanjan aikana. Nälkäpäivä tulee 
näkymään Tokmannin myymälöissä ja kaup-
paketju tukee keräystä digitaalisissa lahjoitus-
kanavissa. 

Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa 
Tokmanni on lahjoittanut Punaisen Ristin kaut-
ta hygieniatarvikkeita avunsaajille ja tarjon-
nut logistista apua avustusten kuljettamisessa 
eri puolelle Suomea. Tokmanni ja Suomen Pu-
nainen Risti aloittivat kumppanuusyhteistyön 
syksyllä 2019 ja yhteistyö jatkuu ainakin 2021 
saakka.

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin  
koordinaattori Maaret Alaranta,  
p. 040 358 3257
Varainhankinnan asiantuntija  
Maija Keskinen, p. 040 675 8931
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LYHYESTI

Vapaaehtoistoiminta joutui myllerrykseen 
maaliskuun alkupuolella, kun Suomi siir-
tyi poikkeustilaan. Avun tarve ei kuitenkaan 
loppunut ja käytännössä tämä tarkoitti uu-
sia tekemisen tapoja sekä digitaalisten työ-
välineiden käyttöä ihan uudella tavalla.

Järjestössä onkin koettu nyt ennennäkemä-
tön digiloikka, joka on näkynyt myös Oma 

Voi hyvin auttaaksesi muita – ilmoittau-
du psykososiaalisen tuen seminaariin Hel-
sinkiin. Seminaari järjestetään 3.10. kello 
10-17 Forum Parkissa. Osa seminaaris-
ta striimataan ja siihen voi osallistua etä-
nä. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia 
teemoja, kuten henkistä ja fyysistä turvalli-
suutta vapaaehtoistoiminnassa. 

Ilmoittaudu:   
https://www.lyyti.fi/reg/seminaari201003

Vastaanottotoiminnasta ja kotoutumisen 
tukemisesta kiinnostuneet vapaaehtoiset 
voivat tehdä Kotoutumisen tukena -perus-
kurssin  joko lähi- tai etäkoulutuksena. Lä-
hikoulutuksena moduuli kestää 3 tuntia ja 
etänä 2,5 tuntia. Koulutuksessa käsitel-
lään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasis-

Tapaturmapäivää vietetään perjantaina 
13.11. Tapaturmapäivä herättää jokaisen 
pohtimaan, miten vähentää tapaturmien 
riskiä kotona, töissä ja liikenteessä. Kam-
panjasivustolla Kotitapaturma.fi 
on vinkkejä tapaturmien ehkäisyyn ja vaa-
ranpaikkojen kartoittamiseen. Lisäksi 
sivustolta löytyy tilastotietoa ja ilmaista ai-
neistoa, kuten kuvia ja julisteita. Kuukausit-

Oman kautta uusien auttajien aalto

Tervetuloa psykososiaalisen tuen seminaariin

Uudet materiaalit etäkoulutukseen

Kikkailut on kikkailtu! 

Punaisen Ristin käyttäjämäärissä. Maalis-
kuun alun jälkeen Omaan on luotu yli 2 000 
profiilia. Luku kertoo sekä lisääntyneestä 
Oman käyttöönotosta järjestön sisällä että 
isosta määrästä aivan uusia auttajia. Kai-
ken kaikkiaan Omaan on luonut profiilinsa 
jo lähes 10 800 vapaaehtoista.

Joonas B
randt

mia sekä esitellään kotoutumista tukevaa 
vapaaehtoistoimintaa. Koulutus antaa val-
miudet toimia kotoutumista tukevassa va-
paaehtoistoiminnassa. Kouluttajina toimivat 
Punaisen Ristin monikulttuurisuuskoulutta-
jat ja koulutusmateriaalit löytyvät RedNetin 
monikulttuurisuuskouluttajien sivuilta. 

tain julkaistaan ajankohtaisia artikkeleita. 

Materiaalia tapaturmien ehkäisemiseen 
liittyen voi tilata ilmaiseksi Punaisen Ristin 
verkkokaupasta: Punaisenristinkauppa.fi. 

Seuraa kampanjaa ja tule osallistumaan: 
www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/
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OIL SPILL -HANKE

Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoisi-
aan osallistujiksi laajoihin ja pitkäkes-
toisiin auttamistilanteisiin, kuten öl-
jyonnettomuuksiin Itämeren alueella. 

Turun yliopiston koordinoimaan OIL SPILL 
-hankkeeseen kuuluu yhteensä 13 kumppa-
nia Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Viros-
ta, Latviasta ja Liettuasta. Punaisen Ristin 
lisäksi Suomesta mukana ovat Varsinais-
Suomen pelastuslaitos, Neste ja Suomen 
ympäristökeskus. Lisäksi yhteistyötä teh-
dään erityisesti WWF Suomen ja Suomen Pa-
lopäällystöliiton kanssa.

Punaisen Ristin tehtäviin kuuluu koulutusten 
ja harjoitusten suunnittelu sekä yhteistyön 
edistäminen alueellisten pelastuslaitos-
ten kanssa. Hyviä käytäntöjä jaetaan hank-
keessa toimijoiden kesken ja hankkeessa 
luotavaa toimintamallia voidaan jatkossa 
hyödyntää rantaöljyntorjunnan lisäksi myös 
muissa laajoissa ja pitkäkestoisissa tilan-
teissa.

Uudet öljyntorjunnan ja johtamisen 
koulutukset vapaaehtoisille
Hankkeen aikana on järjestetty joukkueen-
johtajakoulutusta vapaaehtoisille. Syksyllä 
2020 hankkeessa pilotoidaan WWF:lle öljyn-
torjunnan kouluttajakoulutus sekä Punaiselle 

Valmius öljyonnettomuuksiin paranee

Ristille Ensiapu ja öljyntorjunta -kokonai-
suus, jonka kautta ensiapuryhmät ovat val-
miudessa öljyntorjuntatilanteisiin.

Hankkeessa ovat mukana Vapepan öljyntor-
junnan yhteistyöryhmät Varsinais-Suomes-
sa (pilottialue) sekä Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Kainuussa. Uusien ryhmien perustamis-
ta muille alueille tuetaan kiinnostuksen mu-
kaan. Hanke kestää 30.6.2021 saakka.

Tule mukaan koulutuksiin ja 
harjoituksiin!
WWF:n öljyntorjuntajoukkojen tueksi tarvi-
taan useiden muiden toimialojen vapaaehtoi-
sia, jotka saavat peruskoulutuksensa omissa 
järjestöissään. Kaikille öljyntorjunnas-
ta kiinnostuneille suositellaan öljyntorjun-
nan peruskurssin käymistä, vaikka toimisikin 
rannan puhdistuksen sijaan johto- tai tuki-
tehtävissä. WWF:n kursseista saa lisätietoa 
öljyntorjuntajoukkojen sivuilta: wwf.fi/va-
paaehtoistyo/oljyntorjuntajoukot

Vapaaehtoisten muista koulutuksista ja har-
joituksista tiedotetaan Vapepan tapahtuma-
kalenterissa: vapepa.fi/tapahtumakalenteri

Lisätietoa: Hankesuunnittelija  
Heta Hyvärinen, p. 040 191 3393

Joonas B
randt
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ENSIAPUTOIMINTA

Heippa kaikille ja mukavaa syk-
syn alkua! 
Alamme palaamaan taas ”uuteen normaaliin” ar-
keen kesän jäljiltä.

Olen Heli, Punaisen Ristin Sodankylän osaston 
ensiapuryhmän jäsen. Ammatiltani olen sairaan-
hoitaja, mutta tämän hetkinen kokopäivätyöni on 
olla kahden pienen lapsen äiti. Muutimme So-
dankylään reilu neljä vuotta sitten ja sain kuulla 
ensiapuryhmästä työkaveriltani. Olin ajatellut jo 
aiemmin, että haluaisin saada jonkin kivan harras-
tuksen ja tehdä jotain hyödyllistä ja yhteisöllistä. 
Päätin mennä ryhmäiltaan tutustumaan ja katso-
maan, millaista toiminta on. Onneksi menin, en 
ole katunut hetkeäkään! 

Olen ollut ensiapuryhmän toiminnassa mukana 
Sodankylässä nyt neljä vuotta ja aktiivisesti osal-
listunut erilaisiin ensiapupäivystyksiin ja muihin 
tapahtumiin. Kävin myös vuosi sitten Punaisen 
Ristin ensivastekouluttajakoulutuksen ja olen yksi 
Lapin kolmesta ensivastekouluttajasta. 

Pidän siitä, että toiminta on täysin vapaaehtoista. 
Voi osallistua niin paljon, kuin itselle senhetkiseen 
elämäntilanteeseen sopii. Kahden pienen lapsen 
äitinä, olen saanut sen oman hetken arjen keskel-
le ja todella hyvin on onnistunut olla toiminnassa 
mukana. Vastuutakin saa, jos sitä haluaa ja on 
valmis sitä ottamaan. 

Yksi tärkeimmistä syistä, miksi haluan olla muka-
na on se, että pääsee kouluttautumaan eri osa-
alueille (muun muassa ensiavun lisäksi henkinen 
tuki, varhainen puuttuminen, päihdetyö) ja laajen-
tamaan omaa osaamista. Voi syventää omia tieto-
ja niistä aihealueista, jotka itseä kiinnostaa sekä 
käyttää opittuja taitoja käytännössä. Toiminta on 
erittäin monipuolista, meidän ensiapuryhmästä 
osa kuuluu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Va-
pepa) Sompion hälytysryhmään, jonka myötä voi 
osallistua esimerkiksi eksyneiden etsintöihin ja 
tarvittaessa myös muihin viranomaisia avustaviin 
tehtäviin. Toinen syy on meidän ryhmän ryhmä-
henki. Oli todella helppo tulla mukaan ja päästä 
sisään toimintaan. Jokainen saa olla juuri sellai-
nen kuin on. Ilmapiiri on myös erittäin hyvä ja aina 
kannustava. Keskeisintä Punaisen Ristin toimin-
nassa on mielestäni yhteishenki. Toisia tuetaan ja 
autetaan sekä tehdään asiat oikeasti yhdessä Pu-
naisen Ristin seitsemän periaatteen mukaisesti. 

Ryhmäilloissa harjoitellaan paljon, joten ei tarvitse 
pelätä, että ei osaa tai on unohtanut. Ryhmäläi-
siä kuunnellaan, mitä aihealueita halutaan käydä 

läpi ja kerrata. Pääsääntöisesti keskitytään niihin 
aiheisiin, jotka tuntuvat vaativan harjoitusta sekä 
käydään läpi uusia hoito-ohjeita ja perehdytään 
muihin huomiotaviin asioihin. Juuri edellisessä 
ryhmäillassa kävimme yhdessä läpi oikeaoppisen 
pukeutumisen suojavarusteisiin ja suojavarus-
teista riisumisen. Juurikin nämä tietyn väliajoin 
kokoontuvat ryhmäillat ovat ihana tauko ainakin 
minun vauva-arkeeni! 

Ensiapupäivystysten osalta ei tarvitse pelätä, 
että niihin joutuisi menemään yksin. Aina huo-
lehditaan, että uudet pääsevät harjoittelemaan 
ja päivystämään kokeneiden kanssa. Sitten, kun 
kokee olevansa valmis harjoittelijan roolista ensi-
apupäivystäjäksi,  tarjolla on ensiapupäivystäjän 
peruskurssi. Lisäksi päivystyksessä on, tapahtu-
masta riippuen, aina vähintään yksi päivystyspa-
ri, koskaan ei olla yksin. Päivystykset ovat myös 
todella monipuolisia täällä Lapissa. Sodankylässä 
on useita, perinteeksi muodostuneita päivystys-
tapahtumia, joissa olemme mukana. Tapahtumat 
ovat ihan vauvasta vaariin! Näistä tulee ihania 
muistoja itselle ja samalla pääsee olemaan muka-
na näissä tapahtumissa sekä auttamaan mahdol-
lisesti apua tarvitsevia. 

Ensiapuryhmän päivystäjänä pääset auttamaan 
ihmisiä hyvässä ja luotettavassa huippuporukas-
sa. Pääset käyttämään opittuja taitoja päivystys-
tapahtumissa sekä normaalissa arjessa, mikä li-
sää arjen turvallisuutta. Kun annat vähän omasta 
ajastasi, saat takaisin paljon enemmän! Ei tarvitse 
olla terveydenhuollon ammattilainen ollakseen 
mukana, vaan toivomme nimenomaan ensiavusta 
innostuneita ja kiinnostuneita maallikkotaustaisia 
mukaan toimintaan koko Lapin alueella.

Laita sinäkin hyvä kiertämään ja tule mukaan toi-
minnalliseen ensiaputoimintaan!

Värikästä syksyä kaikille! 

Heli Kiemunki
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ENSIAPUTOIMINTA

Rahoitusta osastojen valmistoi-
minnan vahvitsamiseen
Suomen Punaisen Ristin osastojen toimin-
taryhmien ja valmiuden vahvistamiseksi 
toteutetaan vuoden 2020 aikana pilottihan-
ke. Hankkeen päämääränä on vahvistaa 
Suomen Punaisen Ristin toimintalinjauksen 
asettamia tavoitteita vapaaehtoistoimin-
nan tukemiseksi ja paikallisen valmiuden 
parantamiseksi. Hankkeessa osastojen toi-
minnan tukemiseksi myönnetty avustus on 
tarkoitettu kokonaisuudessaan SPR:n osas-
tojen toiminnan tukemiseen. 
 
Koulutuksia tukemalla Suomen Punainen 
Risti pyrkii siihen, että valtakunnallinen 
valmiutemme on tehokasta, meillä on val-
mius vastata nopeasti onnettomuuksiin ja 
erilaisiin häiriötilanteisiin, toimimme suun-
nitelmallisesti ja nopeasti koko järjestön 
voimavarojen avulla ja olemme kriisien 
jälkeen tukemassa ja vahvistamassa yhtei-
söjä. 
 
Valmiuskoulutusten tavoitteena on var-
mistaa, että osastojen aktiivisilla va-
paaehtoisilla on mahdollisuus osallistua 
erikoistumis- ja jatkokoulutuksiin sekä 
toimintaryhmissä ja järjestöyksiköiden 
johdossa toimivat voivat osallistua myös 
operatiivisen ja hallinnollisen johtamisen 
koulutuksiin. Osastot voivat saada tukea 
valmiutta ja varautumista tukeviin jatko- ja 
johtamistason koulutuksiin (esim. ryhmän-
johtaja- ja Vapepa-johtajakurssit) vuoden 
2020 ja 2021 aikana. Koulutuksen järjes-
täjänä voi toimia Keskustoimisto, Suomen 
Punaisen Ristin piiri, osasto tai Vapepa ver-
koston toimijat.

Piiri voi myöntää koulutustukea seuraaviin 
koulutuksiin (2020-2021): 
- Ensiapukurssi EA 3 
- Ryhmänjohtajakoulutus (RJ-kurssi) 
- Vapepa-keskuskoulutus 
- Vapepa-johtajakoulutus 
 
Huomioi hakemusta täyttäessäsi koulutuk-
siin mahdollisesti vaadittavat pohjakoulu-
tus edellytykset sekä tutustu koulutusten 
sisältöön ja laajuuteen etukäteen. 

Kukin piiri tuntee parhaiten omat osaston-
sa ja niiden tarpeet, joten piiri päättää tu-
kea saavat osastot saamiensa hakemusten 
pohjalta.

Hakemus tehdään sähköisesti. Sähköi-
sen linkin saatte lähettämällä sähköpos-
tin osoitteeseen niina.rautio@redcross.fi. 
Hakemusten tulee olla tehtynä 23.9.2020 
mennessä.

SINUSTAKO KODIN TURVAKOUTSI? 

Valmennuksesta saat käyttöösi materiaalia 
ja menetelmiä kodin turvallisuus-aiheisten 
tilaisuuksien järjestämiseen. Valmennuk-
seen osallistujan toivotaan osallistuvan ko-
din turvallisuuden edistämiseen esimerkiksi 
toteuttamalla info-ja tai tapahtumia. Tur-
vakoutsi -tilaisuuksien teemoja voivat olla 
esimerkiksi: 

• kaatumisen ehkäisy ikääntyneille 
• pysy pystyssä liukkailla keleillä 
• turvallinen koti, kodin turvavälineitä 
• hukkumistapaturmien ehkäisy 

Aika 1.9 klo 17-20.00. Valmennus toteute-
taan webinaarina, Teamsilla. 

Ilmoittautuminen 27.8. mennessä linkis-
tä: https://www.lyyti.fi/reg/Turvakoutsival-
mennus_webinaari_6716 

Kenelle Valmennus soveltuu hyvin sosiaa-
lipalvelun, terveydenedistämisen toimijoille 
ja kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. 
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. 

Lisätiedot Saara Aakko, p. 040 480 6973 
saara.aakko@punainenristi.fi

Osaamisen varmentamiset ensiapupäi-
vystäjille Lapissa. Piiri järjestää vuonna 
2020 kaikille ensiapupäivystäjille harjoi-
tuspäivän. Päivä sisältää myös osaamisen 
varmistamisen ja mukavaa yhdessä oloa. 
Samalla kaikki saavat uudet päivystyskortit.

La 5.9.2020 klo 10-14.30, Sodankylä 

Ke 23.9.2020 klo 17-21, Rovaniemi 

La 3.10.2020 klo 12-16, RovaniemiTo 

15.10.2020 klo 17-21, TornioLa 

14.11 klo 12-16, Ivalo
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ENSIAPUTOIMINTA

Ilmoittaudu 

Voit valita vapaasti yllä olevista ajoista mis-
sä ja milloin tulet osaamisen varmentami-
seen. Ilmoittaudu tapahtumaan Niina Rautiolle 
sähköpostitse osoitteeseen niina.rautio@
redcross.fi viimeistään 1 viikkoa ennen ta-
pahtumaa.

Ensiapuryhmänjohtajien tapaaminen 
teamsin välityksellä kerran kuukaudes-
sa. 

Tapaamisissa jaetaan kuulumisia ja ajan-
kohtaisia asioita ensiapuryhmänjohtajien 
kesken. Seuraava ryhmän tapaaminen 
on 14.9.2020 klo 17.15-18.45. Kutsut 
lähetetään sähköpostitse. Jos haluat liit-
tyä tapaamiseen niin olethan yhteydessä 
sähköpostitse niina.rautio@redcross.fi 

Varpu-koulutus 24-25.10 Rovaniemel-
lä. Tarkemmat tiedot ja aikataulu tarkentu-
vat myöhemmin. Kurssin löytää Oma Punai-
nen Risti-sivustolta. 

Koronaviruse ei ole hävinnyt
Olemme eläneet poikkeuksellisen kevään 
koronan vuoksi. Korona on vaikuttanut 
kaikkien suomalaisten arkeen tavalla tai 
toisella ja on osaltaan vaikuttanut myös 
meihin, järjestöpuolella toimiviin työnteki-
jöihin ja vapaaehtoisiin.  Lappi ei säästynyt 
keväällä koronalta vaan tartunnan saaneita 
esiintyi myös Lapissa ja vaikutti toiminta-
ryhmiemme toimintaan. Tapahtumia, toi-
mintoja ja koulutuksia jouduttiin perumaan 
tai siirtämään keväällä. Hienoa on, että osa 
koulutuksista ja tapaamisista kuitenkin to-
teutui, etäyhteyksin. On ollut hienoa huo-
mata kuinka suuren ”digiloikan” olemme 
tehneet kuluvan kevään aikana! Olemme 
hyvin lyhyen ajan sisällä oppineet paljon 
uutta tukien toinen toistamme! Vaikkakin 
toiminnat jouduttiin keskeyttämään ko-
ronan vuoksi jatkui osa avustustoiminta 
eri paikkakunnilla ruoka-avun ja auttavan 
puhelimen muodossa. Tästä suurin ja isoin 
kiitos kuuluu teille, vapaaehtoisille!

On kuitenkin tärkeää muistaa, että ko-
ronavirus ei ole hävinnyt Suomesta vaikka 
koronaepidemian vuoksi tehdyt varotoimet 
ovat hidastaneet sen leviämistä. Korona-
tartuntojen määrä on lähtenyt lievään nou-
suun vaikkakin valtakunnallisesti uusien 
tartuntojen määrä on edelleen kohtalaisen 
pieni, mutta tapausmäärät ja ilmaantuvuus 
ovat nousseet heinäkuun alun mataliin 
lukuihin verrattuna (Terveyden ja hyvin-
voinninlaitos). Lähitulevaisuus tulee näyt-
tämään mihin tilanne etenee Suomessa ja 
toiminta-alueellamme Lapissa. Me kaikki 
voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa 
tähän tilanteeseen. On hyvin tärkeää, että 
jokainen muistaa ja noudattaa toiminnas-
saan valtakunnallisia yleisiä hygieniaohjeis-
tuksia.

Pidetään huolta toisistamme! 
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MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA

Kauppakeskus Revontuli ja Hanne 
Martimo saivat SPR Lapin piirin myön-
tämän Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustuksen 

Punaisen Ristin koordinoimaa valtakunnal-
lista Rasisminvastaista viikkoa vietetään 
vuosittain maaliskuussa viikolla 12, ja sen 
tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin niin, 
että rasismi vähenee yhteiskunnassa. Suo-
men Punainen Risti myöntää Rasisminvas-
taisella viikolla Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustuksen henkilölle, yhteisölle, työn-
antajalle tai yhdistykselle, joka on omassa 
toiminnassaan rohkeasti ja ennakkoluulotto-
masti edistänyt kaikkien ihmisten arvosta-
vaa ja yhdenvertaista kohtelua sekä pääsyä 
osalliseksi suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Lapin piirissä vuoden 2020 Ennakkoluu-
loton edelläkävijä -tunnustus myönnettiin 
Kauppakeskus Revontulelle Rovaniemellä ja 
kauppakeskuspäällikkönä 2013-2020 toimi-
neelle Hanne Martimolle.

”Arvostan tätä tunnustusta todella paljon 
ja olen iloinen, että pystyin roolissani te-
kemään valintoja, jotka ovat vaikuttaneet 
yhteisöön positiivisesti. Kannustan muitakin 
miettimään, olisiko omassa työtehtävässä 
mahdollisuuksia edistää yhteisten, tärkeiden 
arvojen toteutumista. Uskon ja toivon, että 
seuraajani tulee jatkamaan Revontulessa 
avointa linjaa” kommentoi Hanne Martimo.

Kauppakeskus on ollut aktiivisesti mukana 
useana vuotena Rasisminvastaisen viikon 
suunnittelussa ja tukenut viestin viemistä 
eteenpäin paikalliselle yhteisölle. Tunnus-
tuksen saajat ovat toiminnallaan edistäneet 
esimerkillisesti syrjinnänvastaista asennetta 
paikkakunnalla.

Tunnustuksen luovuttaa Kauppakeskus Re-
vontulelle SPR Lapin piirin toiminnanjohtaja 
Juha Nevalainen. Ajankohtaisesta koronavi-
rus-tilanteesta johtuen juhlatilaisuus järjes-
tetään myöhemmin syksyllä.

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Mervi 
Hyötylä kommentoi ”On harmillista, että jul-
kiset Rasisminvastaisen viikon tapahtumat 
jouduttiin perumaan, mutta tärkeintä on 
kuitenkin noudattaa viranomaisten ohjeis-
tuksia ja suojella ihmisten terveyttä. 

Tahdomme sydämemme pohjasta kiittää 
kauppakeskus Revontulea sen tekemäs-
tä yhteistyöstä kanssamme. Kiitos kuuluu 
myös kaikille kampanjaan osallistuneille 
yhteistyökumppaneille ja vapaaehtoisille 
Lapissa. Olette tehneet tärkeää työtä yh-
denvertaisuuden edistämiseksi!”. 
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NUORISOTOIMINTA

Nuorisotoimikunnan haku on 
käynnissä
Nuorisotoimikunta hakee seuraavalle 
kaksivuotiskaudelle (2020-2022) uusia 
13-29-vuotiaita nuoria mukaan. Nuorisotoi-
mikunta koostuu 10 nuoresta Lapin piirin 
alueella ja toimii piirin hallituksen alaisuu-
dessa. Nuorisotoimikunnan tehtävä on tuo-
da piirin alueella näkyväksi nuorten ääntä 
ja kehittää alueella Punaisen Ristin nuori-
sotoimintaa. Piirin nuorisotoimikunta ko-
koontuu noin neljä kertaa vuodessa, minkä 
lisäksi se tekee muuta vaikuttamistyötä 
vuoden aikana. Toimikunta tukee osastojen 
nuorisotoimintaa ja on mukana piirin nuo-
risotoiminnan kehittämisessä. Nuorisotoi-
mikunta tekee yhteistyötä muiden piirien 
toimikuntien ja valtakunnallisen nuorisotoi-
mikunnan kanssa sekä toimii yhdessä piirin 
hallituksen ja työntekijöiden kanssa. 

Nuorisotoimikunta järjestää rekrytointipäi-
vän lauantaina 12.9. Rovaniemellä. Päivän 
aikana tutustutaan nuorisotoimikunnan toi-
mintaan. Lisäksi valitaan nuorisotoimikun-
nan uudet jäsenet sekä virkistäydytään. 
Tapahtuma järjestetään Lapin piirin tiloissa 
Rovaniemellä (Lähteentie 10) ja Seikkailu-
puisto Huimassa. Rekrytointipäivään kutsu-
taan mukaan kaikki Lapin piirin osastojen 
13-29 -vuotiaat jäsenet, jotka voivat myös 
asettua ehdolle ja tulla valituksi piirin nuo-
risotoimikuntaan. Päivä alkaa klo 10.00 
piiritoimistolla, jossa ohjelmaa ja ruokailu. 
Piiritoimistolta siirrymme seikkailupuisto 
Huimaan ja päivä päättyy klo 16.00. Päivä 
on osallistujille maksuton. 

Uudet jäsenet perehdytetään tehtävään 
ja heille tarjotaan tukea koko kauden ajan 
tehtävien hoitamisessa. Nuorisotoimikunta 
pääsee itse vaikuttamaan mihin teemoihin 
se tahtoo toimintakautensa aikana panos-
taa ja mitä asioita se tahtoo kehittää. Toi-
mikunnan jäsenyydessä tärkeintä on oppia 
uutta ja päästä vaikuttamaan itselle tärkei-
siin asioihin.

Lisätietoja vapaaehtoistoiminnanke-
hittäjä Satu Vainiolta p. 0400352770 
tai satu.vainio@redcross.fi
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PIIRINHALLITUKSEN JÄSENTEN EAITTELY

Anneli Hermanoff
Osallistuin ensiapu 2 kurssille piiritoimistolla vuonna 1992 ja 
siellä Hannu Patjas sai minut ylipuhutuksi tulemaan mukaan 
Punaisen Ristin toimintaan.

Olin kiinnostunut ennen kaikkea ensiapuryhmä toiminnasta, 
mutta aika nopeasti huomasin, että myös järjestötyö ja osas-
ton ja piirin  luottamustoimet alkoivat kutsua.

Olen Rovaniemen osaston jäsen ja olen toiminut osastossa 
puheenjohtajana, sihteerinä, ensiapuryhmänjohtajana, ensi-
apupäivystäjänä ja nyt myös osaston keräysjohtajana.  Va-
paaehtoisuudella on moninaiset kasvot ja uudet haasteet te-
kevät vapaaehtoisuudesta mielekästä.

Piirihallitukseen minut on valittu ensimmäisen kerran 1990-lu-
vulla ja sen jälkeen olen saanut olla mukana kolmen eri toi-
minnanjohtajan aikana. Piirihallituksen rooli on ollut kasva 
yhä muuttuneessa tilanteessa sekä yhteiskunnallisesti että 
myös järjestötasolla.  Sähköiset tietojärjestelmät ja SKYPE-
kokoukset ovat siirtäneet myös piirihallitusten kokoukset 
uudelle aikakaudelle. 

Tämä vuosi on meille monella tapaa juhlavuosi. Nälkäpäivä-
keräys täyttää 40 vuotta ja osastomme täyttävät 70 vuotta. 
Ei ole syytä unohtaa Vaasassa pidettävää yleiskokousta.

Maailma ei ole täydellinen, eikä läheskään valmis.  Me vapaa-
ehtoiset olemme punaisen ristin ydin ja siitä meidän on syytä 
olla ylpeitä.

Ainomaija Rantaniemi
Olen toiminut Rovaniemen osastossa aktiivisesti vuodesta 
1994 jolloin ensiapuryhmätoiminta vei minut mennessään ja 
sama innostus jatkuu edelleen. 

Toimin Rovaniemen osastossa varapuheenjohtajana,  ensi-
apuryhmänjohtajana sekä ensiavun- ja terveystiedon kou-
luttajana. Olen vuosien mittaan ehtinyt toimia myös pariin 
otteeseen Lapin piirin terveydenhuollon suunnittelijana. 

Piirin hallitukseen minut valittiin keväällä 2019. Vaikka oma 
osaamiseni keskittyy paljolti ensiapuasioihin, pidän tärkeänä 
osastojen toiminnan monimuotoisuutta. Sen myötä voimme 
tarjota erilaisista asioista kiinnostuneille ihmisille mahdolli-
suuden tulla mukaan toimintaamme ja vahvistaa omia toi-
mintamahdollisuuksiamme ihmisten auttamiseksi. 

Piirin hallituksessa tahdon olla pitämässä huolta Lapin piirin 
toiminnasta ja edistää vapaaehtoisten toimintamahdollisuuk-
sia omissa osastoissaan.
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PIIRINHALLITUKSEN JÄSENTEN EAITTELY

Tarja Tenhunen
Tarja Tenhunen, kohta eläkkeelle jäävä sote lehtori  KM, Rova-
niemen koulutusyhtymäkonsernista Porokadun toimipaikasta. 
Vastuullani nyt mielenterveys ja päihdetyö  sekä Ikääntyvien 
koutusalueet sekä tietysti ensiapu, ETK vuodesta 2004 sekä 
lähes kaikki SPR:n kouluttajakoulutukset käyneenä niin järjes-
tö, sosiaali kuin päihde ja  henkinen tukikin.

SPR jäsen vuodesta 1982. Innostuksen toi nyt edesmennyt 
Ritva Oja Muonion osastosta. Silloin osasto tarvitsi päivystäjiä 
ACR tapahtumaan.

Olin pitkään Muonion osaston jäsen, silloinkin, kun piipahdin 
nykyisen Savo-Karjalan osaston alueella Joensuussa. Siellä in-
nostuin rinnepäivystyksestä eli sitäkin on tullut touhuttua.

Rovaniemen osastoon siirsin jäsenyyteni, kun tuli ’uupelo’ 
luottamushenkilöistä 2000-luvun loppupuolella. Sitten onkin 
näitä luottamushommia piisannut niin osaston puheenjohtaja-
na kuin piirin toimi elimissäkin. Olenpa saanut edustaa Lapin 
piiriä SPR valtuustotasolla varajäsenenä.

SPR Rovaniemen osasto haukkaa vapaa ajasta suuren osan 
samoin piirin luottamushenkilönä toimiminen, mutta vielä jää 
aikaa lastenlapsille, lasten koirille, mummolle ja tädille sekä 
ystäville ja avantouinnille sekä melonnalle.

http://melontaalapivuosikymmenten.blogspot.com/2012/02/acr-eli-
artic-canoe-race-1983-2000.html



19

KOHDATAAN KYLILLÄ JA KESKUKSISSA

Kohdataan kylillä ja keskuksissa 
hankkeen kuulumisia
Korona on luonnollisesti tuonut muutoksia 
myös kohtaamispaikkatoimintaan.  Olemme 
miettineet hankepaikkakuntien vapaaeh-
toisten kanssa keinoja kuinka tukea ikään-
tyneitä mikäli kasvokkaista kohtaamista 
saati ryhmätoimintaa ei voi toteuttaa.  Digi-
taitojen vahvistaminen ja niissä tukeminen 
on yksi osa-alue johon mietimme keinoja. 
Olemme mukana etänä järjestettävässä Di-
gikaverivalmennuksessa joka on syyskuun 
alussa. Tavoitteena on saada vapaaehtoisia 
digikavereita auttamaan halukkaita digitai-
doissa.  Toinen osa-alue,  johon panostam-
me syksyn ja kevään aikana on saada tietoa 
siitä, kuinka koronan eristämät ikääntyneet 
ovat kokeneet kuluneen kevään ja millais-
ta apua he kaipaisivat. Tätä tietoa voimme 
hyödyntää oman toimintamme kehittämi-
sessä ja järjestönä edesauttaa ikääntynei-
den hyvinvointia. Järjestämme 12.9. piiritoi-
mistolla pilottina kahden kohtaamispaikan 
vetäjille  ”Kunnon eväät hyvinvointiin” ko-
konaisuuden, jossa hyödynnämme Ikäins-
tituutin materiaaleja.  Kokonaisuus sisältää 
eväitä ikääntyneen fyysisen ja henkisen 
kunnon ylläpitämiseen. Kokeilemme tätä 
uutta mallia käytännössä ja tarjoamme sitä  
muillekin asiasta kiinnostuneille vapaaeh-
toisille. 

Vuoden 2020 kohdepaikkakunnilla ehdimme 
aloittaa neuvottelut toiminnan käynnistämi-
sestä. Pellon osaston vapaaehtoisten kans-
sa pidimme hankkeeseen liittyvän kokouk-
sen alkuvuodesta. Tapaamisessa nousi esiin 
tarve yhteistyön tiivistämiseen Länsi-Pohjan 
Omaishoitajat ry ja Lapin Muistiyhdistyksen 
kanssa. Kaikkien kolmen kohderyhmissä on 
ikääntyneitä ja yhteistyö nähtiin tarpeellise-
na. Asia on nyt edennyt mukavasti.  Panos-
tamme yhteistyössä digitaalisten välineiden 
hyödyntämiseen kunkin toimijatahon koh-
deryhmiin kuuluville.  SPR ystävätoiminta 
keskittyy palvelutaloissa asuviin,  omaishoi-
tajatoiminta luonnollisesti omaishoitajaper-
heisiin ja muistiyhdistys Muistikavereihin 
jotka tukevat muistisairaita. Asia on valmis-
teluvaiheessa ja arvio sen toteutukselle on 
vuoden loppuun mennessä.  Varsinaiselle 
kohtaamispaikkatoiminnalle ei keskustassa 
koettu olevan tarvetta.  Hankkeen tavoit-
teen mukaisia ajankohtaisia tietoiskuja ja 

koulutuspaketteja tarjotaan sivukylillä kun-
nan organisoimissa tapaamisissa. Savukos-
kella päädyttiin tarjoamaan samankaltaisia 
toimintaa kohtaamispaikkatoiminnan sijas-
ta. Ylitorniolla neuvotteluita jatketaan koh-
taamispaikkatoiminnasta.

Tällä hetkellä voimme käynnistää kohtaa-
mispaikkatoiminnan rajoitukset huomi-
oiden.  Sallassa , Kemijärvellä ja Posiolla 
kohtaamispaikat alkavat kesätauon jälkeen. 
Sallassa näitä on kaksi aikaisempaa, Hau-
tajärvi sekä kiertävä Kelloselkä-Naruska ja 
yksi uusi, Salmivaarassa, on aloittamassa. 
Kemijärvellä suunnitelmissa on aloittaa syk-
syn mittaan   kohtaamispaikat keskustassa 
ja Tapionniemessä. Syyskuussa myös Posi-
olla keskustassa, Hyvän mielen paikassa, 
aloitellaan  toimintaa. 

Lisätietoa hankkeen toiminnasta saatte pii-
ritoimistolta Sirkka Kellokummulta ja Mari-
anne Sarrelta. 

Pellossa kokoonnuttiin ideoimaan SPR vapaaehtoisten, 
Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry sekä Lapin Muistiyhdistyk-
sen kanssa yhteistyön tiivistämistä. Kuvassa vas. muisti-
yhdistyksestä  Sirkku Rauma, SPR Jouko Granath, pj Erkki 
Kitkiöjoki, Hanna-Maria Koivumaa, Marjatta Granath, Pirk-
ko Turunen sekä Kristiina Koskenniemi ja omaishoitajista 
Satu Uusimaa. 
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Piirin jäsenhankintakilpailu 2020

Piirin hallitus on päättänyt toteuttaa tä-
näkin vuonna jäsenhankintakilpailun. 
Kilpailussa on kaksi vaihetta viime vuoti-
seen tapaan.

Ensimmäinen vaihe päättyi 30.6. 
2020. Siinä katsotaan mikä osasto saa 
hankittua eniten uusia jäseniä kesäkuun 
loppuun mennessä osaston jäsenmäärään 
31.12.2019 suhteutettuna. Piiri palkitsee 
kolme parhainta osastoa. Voittajalle mak-
setaan jokaisesta uudesta jäsenestä 20€/ 
jäsen. Toiseksi tulleelle 10€/ uusi jäsen ja 
kolmannelle 5€/ uusi jäsen.

Jäsenkilpailu jatkuu vielä vuoden lop-
puun saakka, jollin palkitaan kaikkein eni-
ten jäseniä tänä vuonna hankkinut osasto. 

Viime vuonna jäsenkilpialun ensimmäisen 
vaiheen voitti Ranuan osasto joka uusien 
jäsenten kasvu oli 24% ( 7 uutta jäsentä) 
toiseksi tuli Ylitornio 13% ( 10 uutta jäsen-
tä) ja kolmanneksi Sodankylän osasto 11% 
(9 uutta jäsentä).

Kaikkien eniten jäseniä koko vuonna hank-
ki Rovaniemen osasto 49 uutta jäsentä.

Kilpailun voittajat piti palkita piirin vuosi-
kokouksen yhteydessä Jerisjärvellä. Koro-
na kuitenkin muutti tätäkin suunnitelmaa. 
Olemme siirtäneet palkitsemisen marras-
kuun järjestötapaamiseen. Palaamme tä-
hän myöhemmin.

Viime vuoden aikana saimme piirin jäsen-
määrän laskun melkein pysähdytettyä. 
Virallinen jäsenmäärä 31.12.2019 oli 2018 
jäsentä,  mikä on kaksi vähemmän kuin 
edellisenä vuotena. Tällä hetkellä olemme 
jälleen laskevan jäsenmäärän tiellä. Eli vie-
lä on kirittävää.

Yhtä tärkeää kuin uusien jäsenten hankki-
minen on viime vuonna mukaan liittynei-
den jäsenten mukana pysymisen varmis-
taminen. Tällä hetkellä meillä on edelleen 
108 jäsenmaksun maksamatonta jäsentä. 
Mikäli kaikki maksaisivat pääsisimme 
hienosti plussalle. Ollaan heihin yhteydessä 
jotta jäsenmaksu ei jää kertaluonteiseksi 
tukemiseksi
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Viestintäkoulutusta
Viestinnällä on entistä suurempi rooli osas-
ton toiminnan kehittämisessä ja uusien 
toimijoiden sekä jäsenten hankkimisessa. 
Olemmekin yhteisesti nostaneet tämän 
vuoden yhdeksi tärkeimmäksi painopis-
teeksi on osastojen viestinnän kehittä-
minen. Myös uusi toimintalinjaus vuosille 
2021-2023 tuo vahvasti esille viestinnän 
tärkeyden.

Piiri on kouluttanut  kaksi viestinnän kou-
luttajaa: Birgitta Brusila Kittilästä ja Elina 
Melamies Sodankylästä

Korona hieman muutti meidän suunnitel-
mia viestintä koulutusten osalta, mutta 
olemme nyt suunnittelemassa syksyllä 
järjestettäviä  koulutuksia, mihin saamme 
myös keskustoimiston tukea. 

On olemassa kaksi uutta viestinnän kou-
lutuskokonaisuutta: Osastoviestinnän pe-
rusteet ja somen käyttö osastoissa. Näiden 
runkojen pohjalle koulutukset rakentuvat.

Tiedustelemme teiltä mahdollisia koulutus-
päivä syyskuun aikana ja suunnittelemme 
koulutukset yhdessä vastaamaan parhaiten 
teidän tarpeita.

Kummitapaamiset
Kummitapaamiset jatkuvat jälleen nor-
maalisti syksyllä Nälkäpäivän jälkeen loka- 
marraskuussa. Kummit tulevat ottamaan 
teihin yhteyttä osastotapaamisen sopimi-
seksi. 

Tulevassa toimintalinjauksessa kummi-
toiminta on yksi keskeinen toimintamalli 
osastojen toiminnan tukemiseksi. Palaam-
me niihin kummi-illoissa ja heti ensi vuo-
den alussa.

Kummitoiminalle on luotu koko valtakun-
taa koskevat yhteiset toimintakriteerit ja 
tavoitteet, joiden pohjalta uskon meidän 
pääsevän vielä parempaan osastojen toi-
minnan tukemiseen. Peruslähtökohtana 
on osastojen tarpeista lähtevä ja yhdessä 
suunniteltu toiminta.
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UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ

Marianne Sarre

Olen Marianne Sarre. Aloitin työt Suomen 
Punaisella Ristillä Lapin piirissä hanke-
työntekijänä kahdessa hankkeessa. Toinen 
hanke on ikäihmisille suunnattu Kohdataan 
kylillä ja keskuksissa -hanke ja toinen ruo-
ka-avun hanke. Työt olen aloittanut maalis-
kuun alussa. 

Pohjakoulutukseni on perushoitaja  ja li-
säksi olen hankkinut Geronomi (AMK) ja 
sosionomi(AMK)-diakonin tutkinnot. Olen 
tehnyt ihmisten parissa töitä koko työ-
historiani. Olen työskennellyt viimeksi 
pitkään yksityisellä palveluntuottajalla eri 
tehtävissä. Varhaisempi työhistoriani on 
hoitotehtävissä kaupungin perusterveyden-
huollosta, erikoisairaanhoidosta ja asumis-
palveluista yksityisillä palveluntuottajilla.

Lähipiirini koostuu aviopuolisosta ja aikui-
sista lapsista sekä heidän perheistä. Vasti-
netta arjelle ja työlle saan vesiliikunnasta, 
käsitöistä, ulkoilusta ja perheen kanssa 
vietetystä ajasta. On suuri ilo ja kunnia 
saada työskennellä Suomen Punaisella Ris-
tillä! Odotan innolla tulevaa syksyä ja sen 
mukanaan tuomia haasteita!
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Suomen Punainen Risti 
Lapin piiri
Lähteentie 10
96400 Rovaniemi
puh. 020701 2560
Fax. 016 314 002

sähköposti: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
www.punainenristi.fi 
Facebook: Punainen Risti Lapin piiri

Laskutus:
Verkkolaskuosoite: 00370243078425 
Välittäjätunnus: BAWCFI22 

Laskuihin tulee lisätä osoitetiedot: 
Suomen Punainen Risti – Lapin Piiri ++25++ 
PL 120 
00026 Basware

Vastaanottokeskus 

Vastaanottokeskuksen johtaja 
Ritva Metsälampi   0407 709 793
Kemi    0404 806 084
Rovaniemi   0405 032 732

Kontti    0207 012 970

Veripalvelu   0800 0 5801

Ensiapukoulutus

Suomen Punainen Risti Ensiapu Oy
    0400 112 113

YHTEYSTIEDOT

Tässä ja Nyt piiritiedote  ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 

Jakelu: piirin ja osastojen hallitusten jäsenet, kouluttajat (ei etk), osaston avainvapaaehtoiset sekä 
piirin luottamushenkilöt. Sähköinen versio on luettavissa://rednet.punainenristi.fi/lappi

Piiritiedotteen seuraava aineistopäivä on 23.10.2020. Osastot voivat lähettää omat piiritiedo-
tejuttunsa aineistopäivään mennessä osoitteeseen sprlappi@punainenristi.fi  Seuraava Tässä ja Nyt  
ilmestyy viikolla 45.

Piiritoimisto 

Toiminnanjohtaja
Juha Nevalainen  0400 397 910

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Pulli    0400 703 287 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä 
Satu Sirviö   0400 352 770

Valmiuspäällikkö
Annikki von Pandy  0400 391 868

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Mervi Hyötylä   0401 701 955
(Katja Junnilan sijainen 31.12.2020)
             
Taloussihteeri
Eija Metsäkallio            0401 388 425

Järjestöpäällikkö
Veli-Matti Ahtiainen           0400 398 217 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa
hankesuunnittelija
Sirkka Kellokumpu  0400 703 289

Ruoka-apu/hanketyöntekijä
Marianne Sarre  040 778 4541

Ruokaa & Kohtaamisia
Oulun ja Lapin piiri, 
hankesuunnittelija
Tiina Parkkinen   0401 637 622
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