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Valmiina auttamaan

Suomen Punaisen Ristin perustehtävä 
on auttaa, kun ihminen on avun  
tarpeessa. Meillä on erityinen tehtävä 
avustaa viranomaisia kriiseissä ja  
onnettomuustilanteissa. Jotta apuumme 
voi luottaa kaikkialla Suomessa,  
meidän on testattava valmiuttamme 
säännöllisesti. Kerran yleiskokous
kaudessa järjestämme valmius
harjoituksen, joka tarjoaa meille tes
taamisen lisäksi mahdollisuuden myös 
oppia ja parantaa valmiuttamme.

Tuorein testi järjestettiin aivan hetki sitten, 
lauantaina 26.10. Pisara 2019 oli valtakun-
nallinen valmiusharjoitus, jonka aiheena 
oli toiminta vesikriisissä. Puhdas vesi on 
meille kaikille elintärkeää, myös täällä 
Suomessa. Punaisen Ristin vapaaehtoiset 
ja työntekijät harjoittelivat yhdessä muun 
muassa kotitalouksien avun tarpeen kar-
toittamista, vedenjakelun ja evakuointien 
järjestämistä sekä häiriötilanteessa johta-
mista. Valtaosa osastoistamme osallistui 
yhteiseen ponnistukseen ja moni toteutti 
harjoituksen yhteistyössä paikallisten 
viranomaisten kanssa.

Kuukautta ennen Pisaraa oli ilo nähdä, 
miten runsaslukuisena punaisten liivien 
joukkona vapaaehtoiset näkyivät niin 

katukuvassa kuin kauppakeskuksissa. 
Nälkäpäivä-keräyksen aikana osoitimme, 
miten olemme läsnä ja valmiina auttamaan 
kaikkialla Suomessa. Vaikka kriiseistä tule-
vat herkästi mieleen katastrofit maailmalla, 
tapahtuu esimerkiksi vesikriisejä ja tulipa-
loja jatkuvasti myös täällä Suomessa. 

Aktiivinen näkyminen ja keräyslippaiden 
täyttäminen Nälkäpäivänä ovat erittäin 
merkityksellistä varautumista tuleviin 
kriiseihin. Katastrofirahasto luo valmiuksia 
auttaa nopeasti silloin, kun avun tarve 
tulee. Mutta lisäksi Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten näkyminen ihmisten keskuudessa 
luo turvallisuuden tunnetta ja luottamusta 
siihen, että auttava ihminen on aina hädän 
tullen lähellä. 

Lämmin kiitos mukanaolostasi niin  
Nälkäpäivässä kuin Pisarassakin!

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 581 0346, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Mar
ja Keränen, aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus:  Juha Nevalainen, Sirkka Kellokumpu  Taitto: Sirkka Kellokumpu

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 lääkintä
huollon tunnus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja 
haavoittuneita sotilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli 
Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ri
stillä 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 
osastomateriaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punai
nenristi.fi

Marja Lehtimäki
Järjestöjohtaja
Suomen Punainen Risti
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”Syksyn verkkainen vaihtuminen talveen 
ei ole ensikään hullumpaa aikaa. Se on 
turvaamisen ja huolehtimisen aikaa…”, 
kirjoittaa Tove Jansson. Muumilaakson ta-
rinoista löytyy monta ajattelemisen aihet-
ta ja viisautta. 

Järjestömme huolehtii toisista eri toimin-
tamuotojen kautta ja myös turvaa ja va-
rautuu. Tästä esimerkkinä nyt jo mennyt 
valmiusharjoitus. Pisara-valmiusharjoitus 
on onnistuneesti ohi ja Lapin piirin alueella 
osastot mukavasti päivittivät valmiushar-
joituksen yhteydessä omia valmiussuun-
nitelmiansa. Ei pelkästään vesikriisi vaan 
muukin äkillinen tapahtuma edellyttää 
valmiiksi mietittyjä suunnitelmia ja toi-
mintamalleja. Oli hienoa huomata, että 
muutama osasto myös kertasi jäsenten-
sä kanssa toimintaohjetta kotimaanapu 
-tilanteissa. Ei siis riitä, että suunnitelmat 
ja ohjeet on kertaalleen tehty. Niitä pi-
tää säännöllisesti tarkastella ja tarvitta-
essa päivittää vastaamaan osaston tämän 
hetken tilannetta.

Nälkäpäivä-keräys on myös takana 
ja odottelemme lopullisia tuloksia. 
Ennakkotietojen valossa pääsemme 
lähes viimevuotiseen tulokseen. Kiitos 
kaikille osallistumisesta.

Syksyn aikana on Karungin osaston toi-
minta lakannut ja toiminta-alue, sekä 
suurin osa jäsenistöä on liitetty Tornion 
osastoon.  Meri-Lapin alueella on mietit-
ty aktiivisten vapaaehtoisten määrän vä-
hyyttä ja osastojen, sekä toimintaryhmien 
toimintaedellytyksiä. Toivoisin että jatkos-
sakin jokaisella paikkakunnalla olisi edel-
leenkin toimiva Punaisen Ristin osasto, 
ettei yhdistymisten myötä toiminta pää-
se kuihtumaan. Tällä hetkellä Lapin piiris-
sä on 21 osastoa.

Turvaamista ja huolehtimista

PÄÄKIRJOITUS 8.11.2019

Isona ilon aiheena todettakoon, että pii-
rin jäsenmäärä on nyt yli 2000. Iso kiitos 
kuuluu siitä teille aktiiviset jäsenet. Olet-
te siirtyneet puheesta tekoihin ja se näkyy 
jäsenmäärän lisäyksenä. Otetaan uudet 
jäsenet mukaan toimintaan ja tarjotaan 
heille tehtäviä, joita he haluavat tehdä ja 
jotka vastaavat alueen tarpeisiin.
 
OMA – vapaaehtoisten tietojärjestelmä on 
osoittautunut jo nyt hyödylliseksi niin rek-
rytoinnissa kuin tiedottamisessa. Osas-
tokummit ovat käytettävissänne OMA:n 
käyttöönotossa ja hyödyntämisessä.

Huolehditaan toisistamme ja myös omas-
ta jaksamisestamme. Tavataan vapaaeh-
toisten kiitosjuhlassa Torniossa.

T. Juha N
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Hyvä Joulumieli –keräys on osastoille 
konkreettinen tapa auttaa kotimaan 
vähävaraisia lapsiperheitä. Marraskuun 
lopulla käynnistyvällä keräyksellä 
hankitaan vaikeassa tilanteessa eläville 
lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla 
he voivat ostaa ruokaa joulupöytään. 
Samalla keräyksen järjestäjät Punainen 
Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliit
to nostavat esiin lapsiperheköyhyyttä 
ja siihen liittyviä ongelmia. Vuosien 
varrella keräyksellä on tuettu jo lähes 
288 500 perhettä.

Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy avajaisilla 
Helsingin päärautatieasemalla torstaina 
21.11. Ylen aamu-tv tekee avajaisista suoran 
lähetyksen. Keräystavoite tänä vuonna on  
1 960 000 euroa, jolla voidaan jakaa yhteensä 
28 000 lahjakorttia. Lahjakortin arvo on 70 
euroa.
 Keräyksen järjestävät Mannerheimin 
Lasten suojeluliitto ja Punainen Risti yhdessä 
Ylen aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja Yle 
Radio Vegan kanssa. Keräyksen kaupallisina 
yhteistyökumppaneina ovat K-ruokakaupat, 
S-ryhmä ja Lidl. 

Kortit hyvissä ajoin perheille
Kortit on tilattu sähköisellä lomakkeella 
lokakuussa ja ne toimitetaan Punaisen Ristin 
keskustoimistolta tilauslomakkeessa ilmoitet-
tuihin osoitteisiin viikoilla 45–46.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki 
kortit yhteistyökumppaneiden eli kunnan 
sosiaalitoimen, maahanmuuttopalveluiden, 
neuvoloiden, seurakuntien diakoniatyön tai 
muun yhteistyökumppanin kautta. Jos osasto 
on tilannut kortit itselleen, on tärkeää, että 
kortit toimitetaan hyvissä ajoin kumppaneille, 
jotta kortti ei jää matkan tai muiden 
joulukiireiden vuoksi käyttämättä. Lahjakortti 
on voimassa 7.–26.12.2019.  

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla  
näkyvyyttä paikkakunnilla  
Osastojen ja yhdistysten kannattaa järjestää 
paikkakunnallaan yhteinen Hyvä Joulumieli 
–tapahtuma, sillä tapahtuma tuo näkyvyyttä 
ja lipaskeräys varoja lahjakortteihin. 
Tapahtuman voi järjestää avajaispäivänä 
torstaina 21.11. tai myöhemmin keräysaikana 
– silloin, kun ihmisiä on liikkeellä. Myös oman 
alueen toimittajat kannattaa kutsua paikalle. 

HYVÄ JOULUMIELI

Hyvä Joulumieli –keräys käynnistyy

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen ja 
materiaalia viestintään löytyy RedNetin Hyvä 
Joulumieli -sivuilta sekä Punaisen Ristin 
aineistopankista.

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  

www.hyvajoulumieli.fi
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 
• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli
• RedNetin Hyvä Joulumieli -sivut 
• Lisätietoja piiritoimistosta ja  

joulumieli@punainenristi.fi 

Korttien jako-ohjeet löytyvät RedNetin Hyvä 
Joulumieli –sivuilta. Ne kannattaa käydä 
tarkasti läpi.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158
Viestinnän asiantuntija  
Sari Häkkinen, p. 040 581 0346

K
atja Lösön
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JOULU LÄHESTYY

Jouluna ei tarvitse olla yksin

Joulukalenteri tuo joulun odotuksen
Punaisen Ristin joulukalenteri 
on perinteinen osa joulun 
odotusta. Tänä jouluna kalen-
tereissa on Raija Riihimäen 
ja Martta Wendelinin kuvi-
tus. Kalentereita on lähetetty 
noin 130 000 kotiin. Kalenterin 

suositushinta on 12 euroa, ja sen voi ostaa myös 
verkkokaupasta punaisenristinkauppa.fi tai 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti@
punainenristi.fi.

Seinäkalenterit vuodelle 
2020 
Kalenterit ovat kuvittaneet 
Martta Wendelin ja Virpi 
Pekkala.

Ilahduta joulukortilla

Punaisen Ristin  
Vaikuttava lahja  
lahjakortti  
Ostamalla Vaikuttava 
lahja -lahjakortin annat 
konkreettista apua vaikeassa tilanteessa olevalle. 
Antamalla lahjakortin joululahjaksi viestit samalla 
välittämisestä ja halusta auttaa.

Punaisen Ristin joulukahvilat tuovat iloa ja 
lämpöä niille, jotka kaipaavat jouluna muiden 
seuraa. Tunnelmasta nauttivat myös kahvi
loita pyörittävät vapaa ehtoiset.

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestämät 
joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle toivottu 
valonpilkahdus pitkiltä tuntuvien juhlapyhien 
keskellä. Vapaaehtoisille joulutunnelman luovat 
lämpimät kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa.

Vapaaehtoiset kehuvat  
joulukahviloiden tunnelmaa
Esimerkiksi Tampereen aattokahvilassa on aiem-
pina vuosina ollut järjestäjien mukaan leppoisa 
meininki. Kahvilat ovat olleet sekä järjestäjille että 
vieraille mukava tapa olla yhdessä jouluna.

– Parasta kahvilassa on fiilis. Meillä on vapaa-
ehtoisista koostuva loistava yhteistyökykyinen 
porukka, ja kahvilassa on helppo mennä juttele-
maan ihmisten kanssa, Helka Tikkanen Suomen 
Punaisen Ristin Tampereen osastosta iloitsee.

Lohjan osaston vapaaehtoinen Pirkko Kuu
sisto on samoilla linjoilla. Toiveena on aina, että 
kenen tahansa on helppo tulla ovesta sisään.

– Parasta tietenkin on, kun toisilleen vieraat 
ihmiset uppoutuvat pitkään keskusteluun ja pois-
tuvat virkistyneinä. Puheensorinasta ja naurunre-
makasta saa itsellekin energiaa pitkäksi aikaa.

Joulukahvila pystyyn
Joulukahvilan järjestäminen on helppoa. 
Joulukahvilan voi laittaa pystyyn esimerkiksi 
osaston omiin tiloihin tai vaikka yhteistyö-
kumppanin, muun järjestön, seurakunnan 
tai paikallisen yrityksen tiloihin.  Kahvila voi 
olla auki joulu- tai tapaninpäivänä tai uutena 
vuotena. 
 Tarjoiltavaksi kannattaa varata kahvia, 
mehua ja glögiä (vapaaehtoinen maksu), 
lahjoituksena pyydettyjä tai talkoilla leivottuja 
pipareita, torttuja tai muuta pientä purtavaa. 
Joululaulut, pelit, lehdet tai muu vastaava 
ajanviete on mukava tapa olla yhdessä. 
 Ilmoituspohjat seinä- ja lehtimainontaan 
löytyvät Punaisen Ristin aineisto pankista.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257.

Suosituimmat Vaikuttavat lahjamme ovat: 

Äitiyspakkaus katastrofin 
keskelle 17 € 
Äitiyspakkaus kannustaa äitiä 
synnyttämään terveysklinikalla. 
Pakkaus sisältää huovan vauvalle, 
vaatteita, sideharsovaippoja ja 
saippuan. Tällä lahjalla annat 
lapselle turvallisemman alun elämään. 

Puhdasta vettä lapselle  
vuodeksi 15 €
Vesi on elämän edellytys. Tällä 
lahjalla autat puhdista maan 2500 
litraa vettä.

Ystävä yksinäiselle 25 € 
Tällä lahjalla Suomessa asuva 
yksinäinen saa vapaaehtoisesta 
ystävästä juttuseuraa tai kaverin 
vaikkapa elokuviin tai kauppareis-
sulle.

Tutustu muihin Vaikuttaviin lahjoihin ja osta: 
punaisenristinkauppa.fi > Vaikuttavat lahjat 
Lisätietoja: Punaisen Ristin keskus toimisto,  
p. 040 823 8141
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Ystävänpäivänä meillä on jälleen ainut
laatuinen tilaisuus yhdistää voimamme ja 
nostaa esiin ratkaisuja vakavaan yhteis
kunnalliseen ongelmaan: yksinäisyyteen. 
 Ystävänpäivän Nähdään-kampanjan myötä 
keskustelemme yksinäisyyden kokemuksista ja 
vaikutuksista, kannustamme ihmisiä näkemään 
ihmiset ympärillään sekä kutsumme ihmisiä 
mukaan Punaisen Ristin toimintaan.

Loppukiri viestintään
Tutuksi tullut Nähdään-kampanja saa tänä 
vuonna uutta ilmettä tuoreista kampanjama-
teriaaleista. Materiaaleja voi tilata Punaisen 
Ristin verkkokaupasta, ja niitä kannattaa hyö-
dyntää monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa.

Paikallismedia haluaa oikeita tarinoita 
oikeista ihmisistä, ja ne kiinnostavat myös 
suurta yleisöä. Löytyisikö paikkakunnaltanne 
vielä joku avoin ja innokas ystävätoiminnan 
vapaaehtoinen ystävineen paikallismedian 
haastateltavaksi?

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voivat 
osallistua kaikki, myös osastot, joilla ei ole 
ystävätoimintaa. Some-viestinnässä auttavat 
keskustoimiston tuottamat valmiit materiaalit.

Yhdessä voimme selättää yksinäisyyden

Tapahtumissa esitellään ystävätoimintaa 
ja houkutellaan mukaan uusia ystäviä 
Viime vuosina suosittuja ovat olleet Nähdään-
kahvilat. Lisäksi viime vuonna muutamat 
osastot järjestivät onnistuneita Tutustu tunte-
mattomaan -tapahtumia isommissa kaupun-
geissa. Tapahtuman järjestäminen kannattaa 
aina! Keskustoimisto tukee tapahtumia enintään 
150 eurolla. 

Uudet heti mukaan toimintaan
Vuonna 2019 saimme kampanjan myötä jopa 
2200 uutta yksinäisyyden lievittämisestä ja 
Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostunutta 
jättämään meille yhteystietonsa. Siksi tiedon ja 
kurssien tarjoaminen on erityisen tärkeää heti 
ystävänpäivän jälkeen. Kursseja voi mark-
kinoida ystävänpäivätapahtumissa. Muistakaa 
tehdä kursseista tapahtumat myös Omaan.
Lue lisää: RedNet > Tieto ja taito > Ystävänpäivä.

Lisätietoja:  
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
Viestinnän asiantuntija  
Tuuli Daavittila, p. 040 589 3414

Viime ystävänpäivänä järjestetty 
uudenlainen Tutustu tuntemattomaan 
tapahtuma oli Jyväskylässä menestys. 
Vapaaehtoiset kutsuivat ihmisiä kahville, 
keskustelut vaihtelivat säästä syvälliseen. 

Jyväskylän osaston toiminnanohjaaja Päivi 
Polvi kertoo, että järjestelyt olivat yksinkertai-
set. Tarvittiin kourallinen vapaaehtoisia ja tila 
kahvihetkelle.

– Varasimme Kävelykadun varrella olevasta 
kahvilasta tilan itsellemme. Me vapaaehtoiset 
kuljimme Kävelykadulla houkuttelemassa ihmi-
siä kahville. Joskus ohjasin kahvilaan muiden 
ihmisten pöytään, välillä istuin itse seuraksi. 
Joka pöydässä oli yksi vapaaehtoinen, Polvi 
kertoo.

Polven mukaan ihmiset lähtivät kahville 
mielellään. Erityisen hienoa oli se, miten hyviä 
keskusteluja ihmisten kesken syntyi. 

– Ihmiset olivat hyvin eri ikäisiä, mutta 
juttua riitti ihan laidasta laitaan. Puhuimme 

yksinäisyydestä ja kerroimme myös ystävätoi-
minnasta ja jäsenyydestä.

Tutustu tuntemattomaan -tapahtuma on 
hyvä keino kannustaa ihmisiä näkemään ja 
huomaamaan toiset ihmiset ympärillään. 
Lyhytkin keskustelu, pieni ele tai vain hymy 
voivat olla käänteentekeviä yksinäisen ihmisen 
elämässä. 
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Tutustu tuntemattomaan!
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VERKKOSIVUT UUDISTUVAT

Punainenristi.fi -sivuston uudistaminen etenee

Talven turvallisuuskampanjat

Ethän kikkaile,  
pysy pystyssä!

Punainenristi.fi -verkkosivusto uudistuu 
tämän vuoden aikana. 
 
Punainenristi.fi uudistettiin edellisen kerran 
vuonna 2010, ja moni asia on verkkopalvelu-
suunnittelussa muuttunut sen jälkeen. Projekti-
ssa panostetaan uuden, ajanmukaisen ilmeen 
lisäksi siihen, että sivujen sisältö ja rakenne 
palvelevat entistä paremmin sivujen käyttäjiä. 
 Valtaosa sivuston vierailijoista löytää sivuil-
lemme hakukoneen kautta ja siksi sivujen pää-
sisältö tuotetaan hakukoneoptimoidusti eli siten, 
että hakukoneet löytävät sivut hakutuloksissa. 
Samalla panostetaan siihen, että sivut toimivat 
mobiililaitteilla. 
 Koska Punaisella Ristillä on paljon viestittä-
vää, uusilla sivuilla tehostetaan myös sisällön 
tuottamisen käytäntöjä. Tavoitteena on, että 
uuden sisällön tuottaminen ja vanhan päivittä-
minen olisi mahdollisimman vaivatonta. Uuden 

Punainen Risti on vahvasti mukana 
talven valtakunnallisissa turvallisuus
kampanjoissa. Tapaturmapäivä 13.12. 
muistuttaa arjen riskien vähentämisestä 
ja Pysy pystyssä kampanja talvijalan
kulun turvallisuudesta.

Vuosina 2018-2019 Tapaturmapäivä-kampanjan 
teemana ovat eri vuodenaikoihin liittyvät tapa-
turmariskit. Kampanja on kohdistettu erityisesti 
miehille, joille tapaturmia sattuu tilastojen 
valossa ylivoimaisesti eniten. 
 Pysy pystyssä -kampanja edistää talvijalan-
kulun turvallisuutta. Varsinainen kampanja-aika 
on tammikuussa. 

Osastosi voi osallistua turvallisuus
kampanjoihin esimerkiksi näin:
• Jakakaa tarkistuslistoja, joiden avulla 

jokainen voi nopeasti kartoittaa oman kotinsa 
turvallisuusriskit. Tilaa osastollesi tapaturmien 
ehkäisymateriaalia (Turvallisesti kotona 
-juliste, Turvallisia Vuosia -opas, lasten ja 
iäkkään turvallisuuden tarkistuslistat, Pysy 
pystyssä -kampanjamateriaali) Punaisen 

punainenristi.fi:n alustaksi on valittu Episerver, 
joka on ollut pitkään Punaisen Ristin käytössä 
muun muassa Ruotsissa ja Norjassa.
 Uuden verkkopalvelun konseptia on suunni-
teltu alkuvuoden ajan yhdessä kumppanimme 
Digian kanssa. Tällä hetkellä työskennellään 
muun muassa tarvittavien integraatioiden eli eri 
järjestelmien välisten yhteyksien parissa. Myös 
uusien sisältöjen suunnittelu ja tuotanto on 
käynnistetty syksyn aikana.
 Punainenristi.fi:n uudistaminen ei vielä 
toistaiseksi vaikuta RedNetiin ja osastojen ja 
piirien verkkosivuihin. Projektin etenemisestä 
kerrotaan lisää loppuvuoden aikana Rednetissä 
sekä Tässä ja Nytissä. 
 
Lisätietoja:  
Verkkotuottaja  
Sari Keskinen, p. 040 540 3804

Ristin verkkokaupasta:  
punaisenristinkauppa.fi. 

• Kampanjamateriaali on ladattavissa sivulta 
tapaturmapäivä.fi ja pysypystyssä.fi 

• Viestikää tapaturmien ehkäisemisestä 
Tapaturmapäivänä hashtageilla 
#ethänkikkaile sekä #tapaturmapäivä 
ja Pysy pystyssä -kampanjan aikana 
hashtagilla #pysypystyssä 

• Pitäkää tapaturmainfo tai osastoilta 
tapaturmien ehkäisystä. Ohjeet löytyvät 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
node/56561 

• Järjestäkää tapahtuma kaatumistapaturmien 
ehkäisemiseksi. Ohjeet kaatumisriskin 
kartoittamiseen löydät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/55140

Tapaturmapäivän ja Pysy pystyssä -kampan-
jan suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa 
tapaturmien ehkäisyverkosto. Punainen Risti 
koordinoi verkostoa ja vastaa toteutuksesta 
yhteistyössä muiden verkoston toimijoiden 
kanssa.
 
Lisätietoja: 
Terveyden edistämisen suunnittelija 
Saara Aakko, p. 040 480 6973
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Kutsu yleiskokoukseen
Suomen Punainen Risti järjestää seuraavan 
yleiskokouksen 6.-7.6.2020 Botnia-hallissa 
Vaasassa. 
 Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mu-
kaan hallituksen on ilmoitettava varsinaisen 
yleiskokouksen ajankohta ja paikka viimeis-
tään neljä kuukautta ennen kokousta. 
 Yleiskokouksessa jokaisella osastolla on 
yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 
200 jäsentä kohden. Edustajien määrä 
perustuu edellisen vuoden henkilöjäsenten 
määrään. Lisäksi jokaisella piirillä on yksi 
piirihallituksen valitsema äänivaltainen 
edustaja, joka on yleiskokouksen vaalitoimi-
kunnan jäsen. 
 Yleiskokoukseen valmistauduttaessa on 
otettava huomioon seuraavat asetuksen 
määräämät asiat:
• Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet tulee 

jättää hallitukselle viimeistään kaksi 
kuukautta ennen kokousta eli 10.4.2020 
mennessä.

• Ehdokkaiden esittämisaika vaalitoimikun-
nalle päättyy 24.4.2020. 

• Hallitus lähettää käsiteltävät asiat sisältä-
vän kokouskutsun viimeistään kuukautta 
ennen kokousta. 

• Kaikki käsiteltävät asiat postitetaan osas-
toille ja piireille 6.5.2020. 
 

Toivomme jokaisen osaston osal
listuvan aktiivisesti yleiskokouksen 
valmisteluun ja valitsevan edusta
jansa yleiskokoukseen. Tervetuloa 
vaikuttamaan!
Suomen Punainen Risti, Hallitus

VAASAN YLEISKOKOUS 2020

Suomen Punaisen Ristin yleis
kokouksessa kokoonnumme yhdessä 
keskustelemaan ja päättämään Punai
sen Ristin tulevaisuuden suunnasta 
ja järjestön korkeimmista luottamus
henkilöistä. Seuraava yleiskokous 
järjestetään Vaasassa 6.–7.6.2020.
 
Vaasan yleiskokouksessa päätetään yhdessä seu-
raavasta toimintalinjauksesta vuosille 2021-2023 
sekä valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja ja 
luottamushenkilöt hallitukseen ja valtuustoon.
 Ilmoittautuminen yleiskokoukseen alkaa ensi 
vuoden alussa. Osaston hallitus valitsee koko-
ukseen äänivaltaiset edustajansa, joiden määrä 
perustuu jäsenmaksun maksaneiden jäsenten 
määrään 31.12.2019. Yleiskokousviikonloppu 
kokoaa yhteen vähintään 1200 Suomen Punaisen 
Ristin aktiivia, niin vapaaehtoista kuin työntekijää.

Ohjelmaa kaikille
Yleiskokous on innostava ja hyödyllinen kokoon-
tuminen myös niille jäsenille, jotka eivät ole 
osastonsa äänivaltaisia edustajia. Viikonloppuun 
rakennetaan kiinnostavaa ohjelmaa kaikille roolista 
riippumatta. Lauantai-ilta huipentuu yhteiseen 
iltajuhlaan. Paikkana on Vaasan Botnia-halli.
 Kokousjärjestelyt ovat nyt alkaneet ja Suomen 
Punaisen Ristin Pohjanmaan ruotsinkielisellä piiril-
lä, sen 37:llä osastolla ja 3850:llä jäsenellä on ilo 
isännöidä ensi vuoden yleiskokousta. 
 – Tervetuloa Vaasaan! toivottaa toiminnanjoh-
taja Ricky Berglund. 

Lisätietoja: 
rednet.punainenristi.fi/node/55992

Kohti yleiskokousta –  
nähdään Vaasassa 6.–7.6.2020!



9

 KOULUTUS

Punaisen Ristin valtakunnalliset kouluttajapäivät 
pidetään 18.-19. tammikuuta Vaaralan urheilu-
opistossa. Ohjelmaan kuuluvat mm:
• koulutuslinjakohtaiset täydennyskoulutukset
• valmennus uusien koulutusmoduulien 

vetämiseen
• yhteisiä kouluttajataitoja edistävät teemat.

Ilmoittautuminen käynnistyy lokakuun loppupuo-
lella ja loppuu loppiaisen jälkeen.

Sinustako viestinnän vapaaehtois kouluttaja?
Punainen Risti alkaa kouluttaa vapaaehtoisia 
viestinnän kouluttajia vahvistamaan osastojen 
viestintää. 
 Kouluttajan tehtävänä on kouluttaa muille 
vapaaehtoisille vapaaehtoisviestinnän moduuleja, 
joita on valmiina kaksi: osastoviestinnän perus-
teet (3 t) ja sosiaalinen media (2 t). Jatkossa 

Yhteistyöllä koulujen kanssa meillä on hieno 
mahdollisuus tavoittaa kokonaisia ikäluokkia. 
Kouluvierailijana pääset tutustumaan lapsiin 
ja nuoriin ja tekemään Punaista Ristiä tutuksi 
kouluissa ja oppilaitoksissa.

Punaisen Ristin kouluyhteistyö on vaikuttamistyötä 
parhaimmillaan: inhimillisyyden sanoman viemistä 
nuorille ja samalla osaston toiminnan tunnetuksi 
tekemistä paikkakunnalla. Jotta lapset ja nuoret 
voisivat kiinnostua toiminnastamme ja tulla siihen 
mukaan jossakin elämänsä vaiheessa, heidän tulee 
tietää, mitä Punainen Risti edustaa. Siksi yhteis
työ koulujen kanssa on aina satsaus myös 
osaston tulevaisuuteen.

Oppimateriaalit osastojen käyttöön
Olemme arvostettu toimija opettajien keskuudessa 
ja toivottu vieras koulussa. Vapaaehtoiset kou-
luvierailijat rikastuttavat koulun arkea Punaisen 
Ristin teemoilla.
Punaisella Ristillä on kouluvierailu paketteja 
kolmesta eri teemasta:
• SPR – Auttajat! -tunnilla tutustutaan Punaisen 

Ristin työhön Suomessa ja maailmalla ja 
puhutaan vapaaehtoistoiminnan merkityksestä.

• Asennetalkoot! -tunnilla haastetaan oppilaat 
pohtimaan ennakkoluuloja sekä rasismin syitä ja 
ilmenemismuotoja.

• #KivaKunHuomaat -tunnilla herätellään 
nuoria ajattelemaan toisten huomioimista 
ja nähdyksi tulemisen merkitystä. Nuoret 

haastetaan tekemään tavallisia, toiset 
huomioivia tekoja koulussa ja kotona.

Jos kouluvierailijakoulutus kiinnostaa, kannattaa 
olla yhteydessä piiritoimistoon!

Koulumateriaalit osastojen käyttöön
Haluamme olla opettajien tukena tärkeässä 
kasvatustyössä ja tarjota laadukkaita ja ilmaisia 
oppimateriaaleja opetuksen tueksi. Punaisen Ristin 
kouluille ja oppilaitoksille suunnatut materiaalit 
sisältävät tietoa elämästä eri puolilla maailmaa: 
globaaleista haasteista, sodan säännöistä, yksi-
näisyydestä, rasismista, ensiavusta, päihteistä, 
sekä erilaisista tavoista auttaa. Monia oppima
teriaaleja voi hyvin hyödyntää myös osaston 
tapahtumissa ja koulutuspäivissä. 
 Vinkkaa oppimateriaaleista yhteistyökou
luille ja tutuille opettajille!  
Löydät materiaalit helposti osoitteesta  
www.punainenristi.fi/koulusivut 

Tutustu lisää koulu- ja oppilaitosyhteistyön sekä 
kouluvierailujen materiaaleihin RedNetissä:  
rednet.punainenristi.fi/koulu

Vinkki: Tutustu uuteen humanitaarisen oikeuden 
oppimateriaaliin verkossa:  
sodassakinonsaannot.fi.  
Jos omassa osastossasi ei ole humanitaarisen 
oikeuden kouluttajaa, mutta haluaisitte järjestää 
aiheesta koulutuksen tai kouluvierailun, ota 
yhteyttä piiriin tai keskustoimiston oikeudelliseen 
neuvonantajaan Jani Leinoon, p. 040 737 4039.

Olisitko sinä hyvä kouluvierailija?

moduuleja tuotetaan lisää.
 Viestinnän kouluttajan tehtävä sopii hyvin 
vapaaehtoiselle 
• jolla on valmiiksi jonkin linjan kouluttaja-

pätevyys
• jolla on viestinnän alan työkokemusta TAI 

viestinnän alan koulutus TAI runsaasti 
kokemusta monipuolisesta ja nykyaikaisesta 
vapaaehtoisviestinnästä

• joka on innostunut vahvistamaan oman 
osastonsa lisäksi myös naapuriosastojen 
viestintää ja rohkaisemaan osastoja uusien 
viestintätapojen käyttöön.

Ensimmäinen täydennyskoulutus viestintä-
kouluttajiksi haluaville järjestetään tammikuun 
kouluttajapäivillä. Mukaan voi ilmoittautua oman 
piiritoimiston kautta. Piiri ehdottaa osallistujat ja 
keskustoimisto tekee lopulliset valinnat. 

Tervetuloa mukaan vahvistamaan Punaisen Ristin 
viestintää ja näkyvyyttä!
Lisätietoja omasta piiritoimistosta tai viestinnän 
asiantuntija Noora Kerolta: p. 040 581 1063

Valtakunnalliset 
kouluttajapäivät 18.-19.1.
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JÄSENYYSKAMPANJA

Jäsenhankinta on tuonut osastoihin  
uusia tekijöitä

Vuodesta 2018 lähtien uusien jäsenten 
hankkimiseksi on tehty paljon töitä ym
päri maata. Osastojen jäsenhankinta 
ansaitsee ison kiitoksen, koska uudet 
jäsenet ja vapaaehtoiset vahvistavat 
Punaisen Ristin valmiutta koko maas
sa. Vaikka oma osastosi ei vielä olisi 
aktiivisesti mukana, mikään ei estä 
aloittamasta nyt!

Viime vuodesta alkaen tehty työ jäsen-
hankinnan puolesta on osoittautumassa 
kannattavaksi. Yli puolet osastoista on ottanut 
käyttöön Oma Punaisen Ristin, jäsenyysma-
teriaaleja on uusittu ja erilaisia koulutuksia 
järjestetty. Sen tuloksena uusia jäseniä on 
hankittu jo enemmän kuin koko viime vuonna 
yhteensä.
 Syyskuun puoleen väliin mennessä osastot 
olivat hankkineet yli 2 900 uutta jäsentä. 
Peräti 71 osastoa on jo nyt kasvattanut jäsen-
määräänsä. Yli 30 osastoa oli hankkinut yhtä 
paljon jäseniä kuin vanhoja oli jäänyt pois. 
 Aktiivinen jäsenhankinta onnistuu, kun 
vapaaehtoiset muistavat aktiivisesti tarjota jä-
senesitettä ja jäseneksi liittymistä Oma Punai-
sen Ristin kautta. Uusista jäsenistä merkittävä 
osa on tullut myös tositarkoituksella: he ovat 
tulleet mukaan myös vapaaehtoistoimintaan. 
Tästä on hyvä jatkaa loppuvuosi ja rekrytoida 
osastoon myös uusia vapaaehtoisia tulevan 
vuoden toimintaa silmällä pitäen.

Päätös hankkia uusia jäseniä vuoden 
2020 toimintasuunnitelmaan 
Osaston toimintasuunnitelmaan kannattaa 
kirjata selkeä päätös uusien jäsenten hank-
kimisesta ja jäsenmäärän kasvattamisesta. 
Konkreettiset toimenpiteet päivämäärineen 
ovat paras keino varmistua siitä, että ensi 
vuonna onnistutaan. Kirjatkaa toimintaka-
lenteriin kylä- ja kaupunginosatapahtumien 
päivämäärät ja vastuuhenkilöt. 
 Uusien jäsenten ja vapaaehtoisten määrä 
kulkevat käsi kädessä. Mitä enemmän vapaa-
ehtoisia, sitä enemmän jäseniä, ja mitä enem-
män jäseniä, sitä enemmän vapaaehtoisia.
 
Enemmän ihmisiä, enemmän apua
Moni osasto on huomannut, että uudet toimi-
jat tuovat myös uutta innostusta ja ajatuksia 
osaston toimintaan. Oma Punaisen Ristin 
avulla moni osasto on tavoittanut ihmisiä, 
joita ei muuten osaston toiminta tai viestintä 
olisi tavoittanut. 
 Valtakunnallisesti on huomattu selvästi, 
että myös perinteinen kasvotusten tapahtuva 
rekrytointi kantaa hedelmää. Se onnistuu 
helposti uudistetun jäsenflyerin avulla.
 
Tilaa Punaisen Ristin verkkokaupasta osastolle 
ilmaisia jäsenflyereita loppuvuoden tapahtu-
miin ja koulutuksiin:  
www.punaisenristinkauppa.fi.
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OMA PUNAINEN RISTI

Oma Punaisessa Ristissä jo nyt noin  
6 500 vapaaehtoista
Uudet ja jo mukana olevat vapaaehtoiset 
rekisteröityvät Oma Punaiseen Ristiin 
todella aktiivisesti. Järjestelmästä löytyy 
osastolle arvokasta tietoa muun muassa 
vapaaehtoisten kiinnostuksen kohteista 
ja saatavuudesta eri tehtäviin.

Kesän 2019 aikana ei ollut yhtä ainoaa päivää, 
jolloin joku ei olisi luonut profiilia Omaan. Kiitos 
jokaiselle vapaaehtoiselle tästä! Vauhti syyskau-
den käynnistyessä on ollut hurja. Tällä hetkellä 
saamme joka kuukausi 400–500 uutta ihmistä 
Oma Punaiseen Ristiin. 
 Aluksi vapaaehtoisprofiileja loivat osastojen 
vastuuvapaaehtoiset, kuten todennäköisesti 
myös sinä. Eikä huolta, vaikka vielä et olisi 
ehtinyt luoda itsellesi profiilia – se on nopeaa ja 
ehdit mainiosti mukaan.

Arvokasta tietoa kiinnostuksen  
kohteista ja osaamisesta
Vapaaehtoiset ovat vastanneet todella aktiivi-
sesti Oma Punaisen Ristin kysymyksiin. Lähes 
kaikki ovat kertoneet, mikä heitä erityisesti 
kiinnostaa tai mitkä asiat kuvaavat parhaiten 
heidän osaamistaan. 
 Tiedämme myös, minä ajankohtina vapaa-
ehtoiset ehtivät parhaiten osallistumaan toimin-
taan – arkena, viikonloppuna, aamulla, päivällä 
vai iltaisin. Sekin tieto löytyy Omasta. Tiesitkö, 
että 43 prosenttia profiilin luoneista, lähes 3 
000 vapaaehtoista, pääsee vapaaehtoishommiin 
parhaiten arkena päiväsaikaan?

Uuteen vapaaehtoiseen kannattaa  
olla heti yhteydessä
 Uuteen vapaaehtoiseen kannattaa olla yhte-
ydessä nopeasti. Viestin tai puhelun voi aloittaa 
kiitoksella: kiitos, että olet ilmoittautunut Oma 
Punaiseen Ristiin ja että haluat auttaa. 
 Sitten on aika kuunnella tulijan toiveita. 
Vaikka sinä tai osastosi jäsenmestari olettekin 
katsoneet, mitä uusi henkilö on Omasta kiin-
nostuksen kohteikseen ja osaamisiinsa valinnut, 
kannattaa silti kysyä, mistä uusi mahdollinen 
toimija on kiinnostunut. On hyvä antaa ihmisen 
itse kertoa toivomuksistaan omin sanoin ja 
antaa hänen esittää omia kysymyksiään.

Kiinnostavan tehtävän löytäminen  
on tärkeää
Mikä on uuden tulijan seuraava konkreettinen 
askel? Onko se kurssi, vierailu toimintaryh-
mässä vai tapaaminen sinun tai osaston jäsen-
mestarin kanssa? Tapauskohtaisesti jokin näistä 
tai jotain muuta. 
 Tärkeintä on, että jatkosta sovitaan selvästi. 
Mitä nopeammin ensimmäiset vapaaehtoisen 
polun askeleet otetaan, sitä todennäköisempää 
on, että osastosi uusi vapaaehtoinen saa muka-
van alun harrastukselleen ja auttamistyölleen.
Luo Oma vapaaehtoisprofiilisi tai kirjaudu 
Omaan katsomaan, millaisista tehtävistä oman 
osastosi vapaaehtoiset ovat kiinnostuneet: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi

Lisätietoja: Projektipäällikkö  
Tapani Tulkki, p. 0400 933 966

Vapaaehtoisten Omaan ilmoittamat  
kiinnostuksen kohteet

1  Toimiminen lasten ja nuorten parissa 
2  Toimiminen ikäihmisten parissa
3  Maahanmuuttajan tukeminen
4  Opastaminen ja opettaminen
5  Toiminnan organisoiminen
6  Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
7  Lahjoitusten kerääminen
8  Porukassa toimiminen
9  Kansainvälisyys
10 Hälytyksiin osallistuminen
11 Ensiavun antaminen

11
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Lapin piirin jäsenmäärä kääntyi kasvuun

Nälkäpäivää vietettiin tänä vuonna teemalla puhtaan veden puute meillä ja maailmalla. Teema oli joh-
datusta valtakunnalliseen valmiusharjoitus Pisaraan. Osastoilla oli mahdollisuus tilata ennakkoon Nälkä-
päivää varten vesiämpäreitä ja niihin infotarrat veden säilytyksestä. Lapin osastoista ämpäritempauksen 
toteutti 5 osastoa. Ämpärit on pääosin jaettu Pisaran aikaan. 

Keräystulos ei tänä vuonna yltänyt viime vuosien tasolle. Lapin piirin 11.11. päivitetty kokonaiskeräystulos 
on 24554,61 €. Tarkempi osastokohtainen tulos ilmoitetaan, kun kaikkien osastojen rahat ovat kirjautu-
neet Nälkäpäivän tilille. Nälkäpäivä on ennen kaikkea Punaisen Ristin näkyvin ja tunnetuin kampanja. 
Vaikka keräystulos jää pieneksi, paikallinen näkyvyys on tärkeää. Tänä vuonna katastrofirahastosta koti-
maan apua Lappiin on tarvittu jo 15 kertaa. Tämä tarkoittaa sitä, että paljon Lapissa lahjoitetuista rahoista 
päätyy myös takaisin. 

Nälkäpäiväkeräys tuotti Lapissa noin 24 500 €

Voimme sanoa, että teimme sen. Ja samalla osoitimme, että hiukan panostamalla, uusia 
jäseniä saadaan liittymään Punaiseen Ristiin. Suuret kiitokset jokaiselle osastolle aktiivises-
ta osallistumisesta. Tätä kirjoittaessani piirin jäsenmäärä on 2011 jäsentä.

Uusia jäseniä on liittynyt 139. Piirin osastoista 19 hankki uusia ja vain 2 osasto ei vielä tä-
hän mennessä ole saanut yhtään uutta jäsentä. Jäsenmääräänsä on kasvattanut 7 osastoa 
ja kolme osastoa on pitänyt sen samana kuin viime vuonna. Jäsenhankinnassa ovat erityi-
sesti onnistuneet Sodankylän ja Rovaniemen osastot. Sodankylä on hankkinut jo 17 ja Ro-
vaniemi 46 uutta jäsentä.

Valtakunnallisestikin tulos on loistava, sillä vain kolme piiriä on kasvattanut jäsenmäärään-
sä. Toivottavasti olette myös muistaneet toivottaa kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi mu-
kaan tukemaan toimintaamme.

Jäsenkilpailun lopullisiin tuloksiin palaamme sitten heti ensi vuoden alussa. Nyt on tärkeää, 
että myös ensi vuonna jatkamme samaan tahtiin ja samalla pidämme tänä vuonna hankitut 
jäsenet mukana.
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Kemin osaston Nälkäpäiväkeräyksessä oli iloi
nen tunnelma. Pirkko ja Ahmad ovat osaston 
aktiivisia vapaaehtoisia.  

Napapiirin ja Rovaniemen Nälkäpäiväkeräyksen keräystä vauhdi
tettiin elävällä musiikilla. Rovaniemen kamariorkesterin kvartetti 
musisoi jo toisena peräkkäisenä Nälkäpäivänä Sampokeskuk
sessa.

Lapin yliopiston Lyhty ainejärjestön ämpäri
installaatio yliopistolla Nälkäpäivänä. 

Lordiaukiolla tarjottiin 
Nälkäpäivän hernekeit
toa. Piirillä on oma sop
patykki jota voi hyödyn
tää tapahtumissa. 

Savukosken osastolla oli lipaskeräyksen lisäksi 
myynnissä leivonnaisia. Heillä oli myös ämpäri-
installaatio jota hyödynnettiin myöhemmin Pi
saraharjoituksessa.

JÄRJESTÖTOIMINTA
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Ensi vuonna Nälkäpäivää vietetään 40. kerran. Ihmiset haluavat auttaa heikommassa asemassa olevia 
ja pitkä historia keräyksistä takaa luottamuksen järjestömme järjestämiin keräyksiin. Kiitos siitä kuuluu 
vapaaehtoisillemme! 
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SOSIAALINEN HYVINVOINTI

Punainen Risti mukana Välittämisen yössä 
17.10. vietetään joka vuosi YK:n kan
sainvälistä köyhyyden ja syrjäytymisen 
ehkäisyn päivää, jota on vietetty 
vuodesta 1993 asti. Äärimmäisessä 
köyhyydessä maailmalla elää edelleen 
yli 790 miljoonaa ihmistä. Suomessakin 
köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa 
on 890 000 ihmistä. Se tarkoittaa noin 
joka kuudetta suomalaista eli 16,4% 
väestöstä. Samana päivänä vuodesta 
2002 saakka on vietetty myös valtakun
nallisesti Asunnottomien yötä. Asun
nottomien yön tapahtumia järjestetään 
17.10. ympäri Suomen muistuttamaan, 
että myöskään Suomessa kaikilla ei ole 
asuntoa eikä kattoa pään päällä. 

Tänä vuonna teemana oli ”Varjojen naiset” 
ja teemalla haluttiin nostaa esiin naisten 
asunnottomuutta ja heidän tarvitsemiaan 
erityispalveluita. Erityisesti naisten asun-
nottomuutta leimaa turvattomuus, häpeä 
ja piiloasunnottomuus. Rovaniemellä asun-
nottomien yön tapahtuma kulkee nimel-
lä Välittämisen yö.  Kävijöitä tämän vuoden 
tapahtumassa oli noin 250 ja tapahtuma oli 
lämminhenkinen ja rento. Tarjolla oli her-
nekeittoa ja makkaraa, villasukkia, talvitak-
keja ja hygieniatarvikkeita ja illan aikana 
Päiväkeskuksen tiloissa kuultiin monta mu-
siikkiesitystä. Vaikka terveyspiste oli ulko-
na teltassa ja lunta satoi, niin rohkeimmat 
kävijät uskaltautuivat ottamaan käsivar-

ren paljaaksi ja mittauttamaan verenpai-
neen. Mukana Rovaniemen tapahtumassa 
olivat Rovaniemen osastosta ystävätoimin-
nan, ruokajakelun ja terveyspisteen vapaa-
ehtoiset ja Napapiirin osasto oli mukana 
päivystysauton kanssa. SPR:n vapaaehtoisia 
oli mukana tapahtumassa yhteensä 15. Li-
säksi tapahtumaa oli järjestämässä Kansa-
laistalon tupa, Kela, Lapin poliisilaitos, Lapin 
sairaanhoitopiiri/A-klinikka, Nuorisoasunto-
jen liitto (NAL) ry, Oodi-hanke, Pohjois-Suo-
men syöpäyhdistys ry, Rikosseuraamuslaitos, 
Rovaniemen ev.lut seurakunta, Erityisryhmi-
en asumispalvelut, Rovaniemen kaupungin 
aikuissosiaalityö ja Rovaniemen Päiväkeskus. 

”Osallistuin ensimmäistä kertaa kyseiseen tap-
ahtumaan ja oli hieno päästä mukaan auttamaan. 
Päällimmäisenä jäi mieleen, kuinka ”pienillä” asioilla 
voi auttaa ja miten hyvä fiilis siitä tuli kun ihmiset 
kiitti kovasti, kun jaettiin hygieniatuotteita ja villa-
sukkia. Ihmiset oli tosi hyvällä tuulella ja oli ihana 
nähdä miten kaikki osallistui yhteislauluihin ja pöy-
dissä aktiivisesti keskusteluihin, siellä oli sellainen 
yhteisöllinen tunnelma! Oli myös mielenkiintoista 
kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia 
ihmisiä.” Sosiaalityön opiskelija Aada Urpilainen, 
Lapin yliopisto

”Oli mukava päästä kohtaamaan sekä juttelemaan 
eri taustoista tuleville ihmisille. Parasta oli tap-
ahtumassa vallitseva yhteisöllinen sekä positiivinen 
ilmapiiri. Ihanaa oli nähdä miten erilaiset keskus-
telut, musiikkiesitykset sekä yhteislaulut yhdistivät 
ihmisiä.” Sosiaalityönopiskelija Sofia Luukkonen, 
Lapin yliopisto 

Välittämisen yössä oli lämmin tunnelma pienestä räntäsateesta huolimatta. Makkarakojulle riitti jo
noa pitkin iltaa. Paistajina Punaisen Ristin vapaaehtoiset yhdessä A-klinikan työntekijöiden kanssa.
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Järjestimme ystävävälittäjille ja ys
tävätoiminnan vastuuvapaaehtoisille 
yhteisen vertaistapaamisen ja vapaaeh
toistyönohjauksen piiritoimistolla 14.9. 
Yhteistä tapaamista on kovasti toivottu, 
koska monesti erityisesti ystävävälittäjät 
toimivat tehtävässään osastoissa melko 
yksin. Mukaan päivään ilmoittautui 15 
vapaaehtoista eri puolilta Lapin piiriä. 
Tilaisuutta oli tukemassa LähiTapiola 
Lappi.

Kävimme päivän aikana läpi ajankohtaisia asi-
oita ystävätoiminnan näkökulmasta. Ison osan 
aamupäivästä vei työpaja, jossa käytiin läpi 
toiminnan haasteita, tuen tarvetta ja toimi-
via kokemuksia. Varmasti parasta oli huoma-
ta, että samat haasteet löytyvät myös muilta 
paikkakunnilta ja päästä jakamaan omia on-
nistumisen kokemuksia. Oli mahtava huoma-
ta, kuinka samat teemat toistuivat monella ja 
moni sai varmasti kaipaamaansa vertaisuutta.

Maittavan ruokailun jälkeen meille tuli pitä-
mään vapaaehtoistyönohjauksen Riikka Wik-
ström Rovaniemen Neuvokkaasta. Riikka 
käytti metodina keskustelevaa työnohjausta, 
jossa osallistujat keskustelun kautta avaavat 

SOSIAALINEN HYVINVOINTI

MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

Monikulttuurisuustoiminnan terveiset
Kuten moni jo tietääkin, aloitin SPR Lapin pii-
rin Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjänä 
elokuun lopulla. Lapin piirin monikulttuuri-
suustoiminta on käynnistynyt vauhdikkaasti 
syksyn aikana. Olen päässyt tutustumaan 
järjestön monimuotoisuuteen, näkemään lä-
heltä monen osaston toimintaa, nälkäpäivän 
kampanjointia sekä verkostoitumaan aktii-
visesti. Olemme keskittyneet loppuvuonna 
kiintiöpakolaiskuntiin sekä monikulttuurista 
toimintaa järjestävien osastojen tukemi-
seen paperittomien verkostoja unohtamat-
ta. Työnsarkaa ja monimuotoista tekemistä 
on riittänyt. 

Olen ilokseni saanut huomata, että moni-
kulttuurisessa toimintakentässä on aktiivisia 

Ystävätoiminnan vertaistukipäivä 14.9.

kokemuksiaan vapaaehtoistoiminnasta. Työn-
ohjauksessa hurahti nopeasti kaksi tuntia kes-
kustellen.

Ystävätoiminnan kiitoskoru 

Päivän aikana ystävätoiminnan vastuuvapaa-
ehtoiset saivat itse ja ottivat osastojen muille 
vapaaehtoisille ystävätoiminnan 60-vuotisjuh-
lakoruja. Mikäli vielä joltakin ystävätoiminnan 
vapaaehtoiselta puuttuu kiitospinssi tai halu-
atte minut ystävätoimintaanne tutustumaan 
niin olkaa yhteydessä. 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä 
Satu Sirviö p. 0400 352 770 tai satu.sirvio@
redcross.fi

toimijoita, jotka ovat innolla monessa muka-
na. Rovaniemen osaston toimintaryhmässä 
on kehitetty loistavia ideoita ja yhtenä näis-
tä toteutamme SPR:n Kansainvälisen klubin 
avoimen joulujuhlan maanantaina 16.12. 
klo 18-20, paikka tarkentuu myöhemmin. 
Toisena hehkutuksen arvoisena asiana on 
Tornion osaston Henkan enkelit, monikult-
tuurinen naistenkerho. Henkan enkelit ovat 
aloittaneet toimintansa uudelleen, kerho ko-
koontuu joka torstai klo 17 Tornion osaston 
tiloissa. Tervetuloa tutustumaan monikult-
tuuriseen toimintaan!

Ystävällisin terveisin: Hanna-Leena Martin, 
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
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Tulevia koulutuksia monikulttuurisuudesta kiinnostuneille: 

Rasisminvastainen viikko on viikolla 12. Siitä 
saatte lisätietoa lähempänä ajankohtaa.
Kuvassa Janette Grönfors Keskustoimistol-
ta ja Hanna-Leena Martin Lapin piiriltä. Taka-
na tiukkaa tutustumista rasismin vastaiseen 
työhön. 

Muistathan Rasismin vastaisen viikon maaliskuussa 2020
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Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa

Paikka: SPR Lapin piiri, koulutustila, 2.krs. 
Lähteentie 10, 96400 Rovaniemi. 

Kurssi on maksuton. 

lmoittautumisaika on mennyt, mutta va-
paita paikkoja voi tiedustella: hanna-leena.
martin@redcross.fi 

La-su 16. - 17.11. 2019

Humanitaarisen oikeuden peruskurssi

Paikka: SPR Lapin piiri, koulutustila, 2.krs., 
Lähteentie 10, 96400 Rovaniemi. 

Kurssi on maksullinen: 10 € jäsenet, 25€ 
ei-jäsenet (sisältää lounaan, kahvit ja mate-
riaalin). 

Ilmoittautumisaika on mennyt, mutta va-
paita paikkoja voi tiedustella: hanna-leena.
martin@redcross.fi 

Kotimaan avun pilotti

Punainen Risti on aloittanut kotimaan 
avun pilotin henkilöille, joilla ei ole oi
keutta perustoimeentuloon. Käytän
nössä näillä henkilöillä tarkoitetaan 
paperittomia eli henkilöitä, joilla ei ole 
oikeutta oleskella maassa tai oleske
luoikeus on tulkinnanvarainen tai epä
varma ja joka tästä syystä ei saa perus
toimeentuloa. Apua voidaan kuitenkin 
antaa tarpeen perusteella myös muille 
kriteerit täyttävälle kansalaisuudesta 
riippumatta. Pilottikokeilu on käynnis
tetty pääsihteerin päätöksellä ja kestää 
20192020. 

Viranomaisen velvollisuus on huolenpidon tur-
vaaminen ja ensisijaisesti näissä tilanteissa on 
selvitettävä viranomaisavun saatavuus ja edel-
lytykset. Avun tarvekartoitusta tehtäessä on 
huomioitava, että vastaanottopalveluiden pii-
rissä olevat henkilöt ohjataan vastaanottokes-

kukseen ja muiden kohdalla kunnan sosiaali-
huollosta tai -päivystyksestä selvitetään kunnan 
tuki. Tässä erityisen tärkeää on saada henkilön 
suostumus, jos ollaan yhteydessä viranomaisiin 
tai muihin toimijoihin. Henkilön omaa näkemys-
tä ja kokemusta on kunnioitettava.  Käytännös-
sä piiri koordinoi avun antamista ja osasto on 
piiriin yhteydessä avun tarpeen havaittuaan. 
Piirin paperittomat-yhteyshenkilöt ja neuvonta-
sähköposti paperittomat@punainenristi.fi neu-
vovat paperittomien avustamisessa. Pilottiin so-
velletaan kotimaan avustustoiminnan ohjeita, 
jotka löytyvät osoitteesta: 
https://rednet.punainenristi.fi/kotimaanapu

Aineellista apua voidaan antaa yksityisluon-
toisesti akuuttiin tarpeeseen esim. hygienia-
tarvikkeita, ruokaa, vaatteita tai kodintar-
vikkeita. Pilotissa voi myös antaa pieniä alle 
50€ avustuksia kevennetyllä menetelmällä, 
jolloin riittää, että merkitään nimi, annettu 

Ti 12.11.2019 kello 17-20
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Rovaniemen vastaanottokeskuksen kuulumisia
Hopeaa vastaanottokeskusten jalkapallon SM-turnauksesta 

Maahanmuuttovirasto ja Jalkapallon Pelaajayhdistys ovat jo vuodesta 2013 vieneet 
maailman suosituimman urheilulajin elävöittämään turvapaikanhakijoiden arkea 
vastaanottokeskuksissa. Joka vuosi järjestetään jalkapallon SM-turnaus Eerikkilän 
Urheiluopistolla Tammelassa, johon osallistuu 12 eri vastaanottokeskusta ympäri 
Suomea. Tänä vuona turnaus oli 4-5. syyskuuta.

Eerikkilän Urheiluopisto on koko suomalaisen jalkapallon yhteinen koulutuskeskus.  Eerikki-
lässä harjoittelevat kaikki Suomen jalkapallon maajoukkueet, mukana on myös paljon ulko-
maalaistaustaisia joukkueita. Vastaanottokeskuksien asiakkaat pääsevät pelaamaan samas-
sa ympäristössä missä suomalaiset tähtipelaajat leireilevät. Tällainen kaksipäiväinen tapahtuma 
on virkistävää vastapainoa vastaanottokeskusten arkeen. Turnauksella on joka vuosi jokin motto, 
tämän vuoden motto oli fair play periaate.

Rovaniemen vastaanottokeskus oli mukana myös tällä keralla ja saimme hopeaa.  Vaikka 
meillä oli epäonnistunut aloitus, jossa meille tuli tappio ensimmäisessä pelissä kaksi nolla, 
onnistuimme keräämään seuraavissa lohkopeleissä tarvittavan määrän pisteitä jatkoon pää-
semiseksi. Voitimme selvästi kaikki välieräpelit mutta finaalipelissä meillä ei ollut tarpeeksi 
onnea. 

Meillä on ollut joka vuosi tosi hyvä joukkue kuten tulokset kertovat. Vuonna 2016 hopeaa, 
vuonna 2017 hopeaa, vuonna 2018 neljäs sija ja nyt hopeaa!             

Teksti ja kuvat: Tayeb Mekki Rovanie
men vastaanottokeskus, ohjaaja

apu, päivämäärä ja kustannukset, lomak-
keen saa piiriltä. Tässä tapauksessa tarve-
kartoitukseksi riittää suullinen arvio. Suu-
remmille avustuksille sovelletaan kotimaan 
avun ohjetta. Tärkeää lomakkeita täyttäessä 
on muistaa tunnus P, jolloin tiedetään, että 
kyse on kotimaan pilotista. Noudatamme 
tietosuojaa, tarkemmat tiedot löytyvät tieto-
suojaselosteesta osoitteesta www.punainen-
risti.fi/tietosuoja.

Piiri koordinoi avun antamista ja auttaa 
osastoja asiassa. 

SPR Lapin piirin paperittomat yhteys
henkilöinä toimivat:

Hanna-Leena Martin, sposti hanna-leena.
martin@redcross.fi  puh 040 170 1955

Niina Pulli, sposti niina.pulli@redcross.fi  
puh 0400 703 287 
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TERVEYSPALVELUTOIMINTA JA VALMIUSTOIMINTA

Kemin osaston toimintasuunnitelmassa on 
tavoitteena vuodelle 2020 elvyttää ensiapu-
ryhmän toimintaa. Houkuttimena päätettiin  
käyttää maksutonta ensiapukoulutusta niil-
le, jotka sitoutuvat päivystysryhmään. Ensi-
apu 1:llä olikin ilahduttava määrä osallistujia 
ja osa heistä on jo lupautunut jatkokoulutuk-
seen. 

Puheenjohtaja Sisko Korrensalo yhdessä hal-
lituksen kanssa odottaa tammikuussa jär-
jestettävään  EA 2 ja päivystyskoulutukseen 

Lapin piirillä on nyt kolme ensivastekouluttajaa. 
Vas. Heli Kiemunki Sodankylän osastosta,  Ville 
Autti  Rovaniemen osastosta ja Kirsi Pääkkö Sodan
kylän osastosta. 

Lapin piirin ensivastetoiminnan pilotti

Poliisin hopeinen ansiomitali

Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin valmi-
uspäällikkö Annikki von Pandy on palkittu 
poliisin hopeisella ansiomitalilla. Ansiomita-
li luovutettiin 30.10.2019 pelastuspalveluse-
minaarin yhteydessä Luostolla. 

Yhtenä mitalin myöntämisen perusteena on 
hyvä yhteistyö poliisin kanssa.  

Hopeinen ansiomitali myönnetään harvoin 
siviilihenkilöille. 

SPR Lapin piirissä alkaa muutamassa osastos-
sa pilottina ensivastetoiminta. Rovaniemen ja 
Sodankylän osastoihin on koulutettu syys-
kuussa ensivastekouluttajia ja ainakin nämä 
osastot ovat mukana pilotissa. Ensivastekou-
lutus alkaa tammikuussa 2020 ja itse toiminta 
päästään aloittamaan saman vuoden helmi-
kuussa. 

Mitä ensivastetoiminta tarkoittaa ja miten se 
näkyy osaston ensiapuryhmän toiminnassa?
Ensivastetoiminta tulee toimimaan vapaaeh-
toisen ensiapuryhmätoiminnan rinnalla ja an-
taa ensiapuryhmäläisille enemmän valmiuksia 
auttaa apua tarvitsevia henkilöitä. Ensivas-
teessa on esim. käytössä ensihoidosta tuttuja 
tutkimus- ja mittausvälineitä sekä muutamia 

Valmiustoiminta

lääkkeitä. Toiminnan pääpaino on henkeä pe-
lastavassa ensiavussa, eli juuri siinä, jonka 
avulla ihmisen henki voidaan usein pelastaa.

tulijoita. Meri-Lapin alueelle on kysyntää ea-
päivystäjistä.  Alueella on isoja tapahtumia 
niin lähetysjuhlista rockkonsertteihin ja  yh-
dessä Tornion osaston kanssa voitaisiin vas-
tata tarpeeseen. 

Jos innostut asiasta ja olet valmis mielen-
kiintoiseen ja kehittävään toimintaan SPR:n 
Kemin osastossa niin ota yhteyttä Sisko Kor-
rensaloon tai hallituksen jäseniin. Yhteys-
tiedot löytyvät osoitteesta https://rednet.
punainenristi.fi/kemi  t. Sisko Korrensalo

Ensiaputoiminta
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Kemin osastolla tavoitteena käynnistää ensiaputoiminta
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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 

Kemi    0404 806 084
Rovaniemi   016 365 701

Kontti    0207 012 970

Veripalvelu   0800 0 5801

Ensiapukoulutus

Suomen Punainen Risti Ensiapu Oy
Aluepäällikkö, Pohjoinen alue
Sari Anttila   0405 460 341

Hallintosihteeri, kurssimyynti, laskutus
Riku Halttu    0405 355 954
riku.halttu@redcross.fi

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 10.1.2020. Osastot voivat lähettää omat piiritiedo-
tejuttunsa aineistopäivään mennessä osoitteeseen sprlappi@punainenristi.fi  Seuraava Tässä ja Nyt  
ilmestyy viikolla 4.

Piiritoimisto 

Toiminnanjohtaja
Juha Nevalainen  0400 397 910

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Pulli    0400 703 287 
(Tiia Ingetin sijainen 31.3.2020 saakka)

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä 
Satu Sirviö   0400 352 770

Valmiuspäällikkö
Annikki von Pandy  0400 391 868

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Hanna-Leena Martin   0401 701 955
(Katja Junnilan sijainen 31.12. saakka)  
           
Taloussihteeri
Eija Metsäkallio            0401 388 425

Pärjätään yhdessä  
hankekoordinaattori ja Ruoka-apu
Veli-Matti Ahtiainen           0400 398 217 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa
hankesuunnittelija
Sirkka Kellokumpu  0400 703 289

Ruokaa & Kohtaamisia
Oulun ja Lapin piiri, 
hankesuunnittelija
Tiina Parkkinen   0401 637 622
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Kuva: S
allan Poropuisto/Tim

o Tuuha

Rauhallista joulun odotusta! 
Lapin piirin henkilökunta


