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PÄÄKIRJOITUS 27.3.2018Pertti Saarela

Nuoret ovat valmiina?

Kylmä ja runsasluminen talvi ei vaikuta hellittä-
vän jäätävää otettaan, vaikka auringon säteet 
jo hieman poskia lämmittävätkin. Pitkästä ai-
kaa koko Suomi on saanut neljän vuodenajan 
veroinen ja etenkin matkailun kannalta kylmät 
ja lumiset talvet ovat äärettömän arvokkaita. 
Pohjoisen revontulia ja lumen outoa olemus-
ta saavutaan ihmettelemään matkojenkin ta-
kaa. Toisaalta varmaan aika hyvin on muistissa 
– etenkin Kainuun alueella – mitä lumi saa ai-
kaan, kun sitä tietyssä olomuodossa on liikaa.

Tykkylumen aiheuttamat, lähinnä sähkönja-
kelun häiriöt, eivät toki ole harvaan asutuilla 
Kainuun ja Koillismaan uusia ilmiöitä, vaan lu-
men aiheuttamat tuhot ovat toistuvia vitsauk-
sia. Toki nyt koettu, vuodenvaihteen aikaan si-
joittunut laaja sähkönjakelun keskeytyminen 
vaikeutti erityisen laajan joukon elämää ja ta-
pahtuneen korjaaminen oli hidasta mm. kiih-
keästä lomasesongista johtuen. Onni onnetto-
muudessa oli kuitenkin jälleen kerran Punaisen 
Ristin vapaaehtoiset, jotka ottivat enemmän tai 
vähemmän tilanteen haltuun. Samalla toistui 
myös taasen ilmiö, jossa spontaaneja vapaa-
ehtoisia tarjoutuu antamaan apuaan Punaisen 
Ristin paikallisosaston käyttöön.
 
Konkreettinen tekeminen, auttaminen, on pait-
si järjestömme perustehtävä ja kaiken toimin-
tamme päämäärä, niin myös osallistavaa ja pal-
kitsevaa tekijälleen. Ei siis ihme, että mukaan 
auttamiseen on jokseenkin helppo saada myös 
muita, kuin vain omia aktiivisia vapaaehtoisiam-
me. On selvää, että paikallisosaston tulee olla 
valmiina auttamaan, joka siis tarkoittaa myös 
sitä, että uusia toimijoita ollaan valmiita otta-
maan vastaan ja tarjoamaan heidän osaamisel-
leen ja motivaatiolleen sopia tehtäviä auttamis-
operaatiossa. Tämäkin asia on luonteva ottaa 
osaksi osaston valmiussuunnittelua.
 
Järjestömme on viime vuosina pystynyt tarjo-
amaan konkreetteja tekemisen paikkoja mm. 
turvapaikanhakijoiden kanssa enemmän kuin 
aikoihin. Mukaan uusina on tullut silmille pan-
tavan usein nuoria aktiiveja, jotka haluavat ni-
menomaan olla mukana tekemässä, mutta 
muunlainen pitkäkestoinen sitoutuminen tai 
muu järjestöllinen toiminta ei heitä puhuttele 
lainkaan. Onko järjestömme valmis joustamaan 
ja muuttamaan rakenteitaan niin, että kaikille 
löytyy oma paikka ja että saamme nuoret otet-
tua mukaan, vaikka se tarkoittaisi jossain mää-

rin perinteisten toimintamallien hylkäämistä? 
Väitän, että meillä ei ole muuta mahdollisuut-
ta, kuin muuttua. Edelleen väitän, että muutos 
on mahdollista, ilman että joudumme tinkimään 
periaatteistamme tai säännöistämme.
 
Kuluvana vuonna piirin toteuttamaa kummi-
toimintaa tullaan kehittämään, jotta se vastai-
si yhä paremmin osastojen tarpeita. Keskiös-
sä tulee olemaan mm. optimaalinen työnjako 
osaston kanssa ja toiminnan kehittämisen es-
teiden poistaminen.

Kevättä odotellen,

Pertti Saarela
Toiminnanjohtaja
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”Vau, tyttöhän käänsi  
isänsä kylkiasentoon!” 
Olin pitämässä auttajakurssia helsinkiläises-
sä voimisteluseurassa. Harjoittelimme tajut-
toman ensiapua ja kerroin, että pienikin lap-
si pystyy kääntämään aikuisen kylkiasentoon. 
Hetkeä myöhemmin kurssille osallistunut raa-
mikas mies kutsui noin 4-vuotiaan tyttärensä 
salin reunalta kokeilemaan. Eipä aikaakaan, kun 
tytär käänsi rentona maanneen isänsä kyljel-
leen. Vielä hengitystiet auki ja tarkistus, että 
ilma kulkee. Osallistujat olivat vaikuttuneita.

Auttamisessa on kysymys rohkeudesta toimia 
ja toisen välittämisestä sekä ensiavussa perus-
asioiden osaamisesta. Viime vuonna Punaisen 
Ristin vapaaehtoiset kouluttivat yli 10 000 uutta 
auttajaa auttajakursseilla. Nyt heillä on valmius 
toimia, kun joku tarvitsee apua. Punaisen Ris-
tin viikolla jatkamme auttajakurssien pitämistä 
- olettehan mukana!

Koko perhe opettelemaan auttamistaitoja
Lapsiperheissä sattuu pieniä ja joskus isompia-
kin tapaturmia. Monesti auttaa puhallus, lohdu-
tus ja ehkä haavan huuhtominen sekä laastarin 
laittaminen. Mutta jos esimerkiksi vieras esine 
tukkii hengitystiet, on osattava toimia nopeas-
ti. Punaisen Ristin viikolla haluammekin vahvis-
taa etenkin lapsiperheiden arjen turvallisuutta 
ja perheen jäsenten auttamistaitoja. Rohkai-
semme vanhempia opastamaan lapsiaan soit-
tamaan todellisen hädän hetkellä hätänume-
roon ja opettamaan lapsilleen auttamistaitoja.

Ensiavun harjoitteleminen on hauskaa koko 
perheen kanssa
Auttajakurssi antaa koko perheelle positiivisen 
kokemuksen ja hyödyllisiä taitoja. Lapset op-
pivat monesti nopeammin kuin aikuiset ja he 
eivät arastele koskea läheisiään. Lasten hyvä 
muisti auttaa myös kertaamaan asioita myö-
hemminkin. Samalla voimme käyttää hienon ti-
laisuuden ja kertoa, missä ensiapua voi harjoi-
tella lisää. Jokainen osasto voi miettiä, olisiko 
nyt hyvä hetki perustaa ReddieKids-kerho tai 
ensiapuryhmä nuorille ja onko aikuisten ensi-
apuryhmässä tilaa uusille jäsenille.

Tehdään Punaisen Ristin viikosta ikimuistoi-
nen kaikenikäisille! 

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon suunnittelija, 
valmiuden yksikkö
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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 tunnus. 
Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. 
Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet 
valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa 

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@punainenristi.fi

AJANKOHTAISTA
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Perinteistä ja koko järjestölle tärkeää Pu-
naisen Ristin viikkoa vietetään torstaista 
keskiviikkoon 3.-9.5.2018. Toukokuinen 
viikko on hyvä hetki kertoa osaston toi-
minnasta paikkakunnalla ja samalla tarjo-
ta kaikille avoimia auttajakursseja. Tämän 
vuoden kampanjassa haluamme tavoittaa 
etenkin lapsiperheet ja vahvistaa jokaisen 
auttamistaitoja ikään katsomatta.  

AJANKOHTAISTA

Punaisen Ristin viikko tulee kevään kynnyk-
sellä – olethan valmiina!
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Auttajakurssilla lapsi oppii kääntämään ikäisensä tai vanhemman kylkiasentoon. 

Punaisen Ristin viikolla osastot voivat valita 
sopivimman tavan tavoittaa ihmiset ja kertoa 
järjestön toiminnasta omalla paikkakunnalla. 
Kantavana teemana on arjen turvallisuus, aut-
tamistaitojen tärkeys ja Punaisen Ristin vapaa-
ehtoistoiminnan merkitys niin paikallisesti kuin 
koko maassa. 
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AJANKOHTAISTA

Tietosuoja-asetus tuo suuria muutoksia osastojen 
toimintaan

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) as-
tuu voimaan 24.5.2018. Punainen Risti on 
käynnistänyt vuoden kestävän tietosuo-
jaohjelman, minkä aikana järjestön hen-
kilötietojen käsittely ja prosessit saadaan 
vastaamaan lakia.  Asetuksen tuomat 
muutokset organisaatioille ovat mittavat 
ja edellyttävät myös Suomen Punaiselta 
Ristiltä merkittäviä muutoksia. 

Punaisen Ristin maineen ja luotettavuuden kan-
nalta on tärkeää, että lain asettamat uudet vaa-
timukset täytetään. Sitoudumme suojaamaan 
asiakkaidemme yksityisyyttä ja heidän luotta-
muksensa on meille tärkeä. Haluamme varmis-
taa luotettavuuden ja läpinäkyvyyden kaikelle 
henkilötietojen käsittelylle.

Olemme tunnollisia, mutta yhteiset peli-
säännöt puuttuvat
SPR on konsulttiyhtiö Accenturen avustuksel-
la kartoittanut henkilötietojen käsittelyä kes-
kustoimistossa, piiritoimistoissa, laitoksissa ja 
osastoissa. Päällimmäisenä tuli ilmi työntekijöi-
den ja vapaaehtoisten tunnollisuus sekä halu 
tehdä asiat oikein. Keräämme pääsääntöisesti 
vain tarvittavaa tietoa, jota meillä on perusteet 
käsitellä. Tiedon säilyttämisessä olemme vähän 
turhankin tunnollisia ja paljon tietoa on taltioi-
tuna ”varmuuden vuoksi”. 

Suurin puute on yhteisten pelisääntöjen ja oh-
jeistuksen puuttuminen. Kartoituksen mukaan 
jokainen piiri, osasto ja laitos ovat olleet omil-
laan ja tietojenkäsittely on hoidettu parhaan 
taidon mukaan. Tämän puutteen korjaaminen 
on yksi tietosuojaohjelman päätavoitteista. 

Näin selätämme tietosuojapeikon
Osastojen käytäntöjä tietosuoja-asetus muut-
taa esimerkiksi siinä, kuinka yksilöityjä henkilö-
tietoja sisältäviä listoja osastossa käytetään ja 
kuinka ne tuhotaan käytön jälkeen. Tähän liit-
tyvää ohjeistusta on jo olemassa ja infoa löytyy 
järjestön nettisivulta osoitteesta punainenristi.
fi/tietosuoja.	

Keskustoimistossa on perustettu tietosuoja-
ryhmä,  joka rakentaa kevään 2018 aikana  
toimivan tietosuojan hallintamallin järjestölle.  

Näin varmistamme tarvittavan tietosuoja -
osaamisen koko organisaatiossa ja luotettavan 
tuen epätietoisuus- ja ongelmatapauksissa. Yh-
teiset pelisäännöt ja koulutus tulevat helpotta-
maan ja selkiyttämään niin asiakkaan, vapaa-
ehtoisen kuin työntekijänkin toimintaa kaikissa 
tietosuojaan liittyvissä asioissa. 

Jokaisessa piirissä on tietosuojasta vastaava 
yhteyshenkilö, joka on osastojen ensisijainen 
neuvoja tietosuoja-asioissa. Tiedotamme ke-
vään mittaan projektin etenemisestä ja piirien 
alueella järjestettävistä koulutuksista. 

Mikä on GDPR?

• Tietosuoja-asetus on yksi laajimmista 
lainsäädäntöuudistuksista EU:ssa viime 
vuosina.

• Asetus tuo uusia velvoitteita: tilivelvol-
lisuuden periaatteen, tietoturvalouk-
kausten ilmoitusvelvollisuuden, pa-
kollisia ehtoja toimitussopimuksiin ja 
sisäisiin käytäntöihin. 

• Asetus lisää riskejä, kuten mahdolliset 
negatiiviset vaikutukset maineeseen, 
kustannukset manuaalisesta tietojen 
hallinnasta ja sanktiot asetuksen nou-

Lisätietoja: 
CRM-päällikkö Marianna Preller 
p. 020 701 2278

Lue lisää: 
punainenristi.fi/tietosuoja
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AJANKOHTAISTA

Tervetuloa digitaalisuus ja Oma Punainen Risti!

”Niin muuttuu maailma, Eskoni” sanotaan 
Aleksis Kiven Nummisuutareissa. Lause on 
jäänyt elämään ja pitää paikkansa myös 
Punaisessa Ristissä. Maailma digitalisoi-
tuu ja emme jää kehityksen ulkopuolelle. 

Vapaaehtoisten tietojärjestelmä tulee tarjoa-
maan nykyajan vaatimuksiin vastaavia työväli-
neitä vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen ja 
johtamiseen sekä uusien toimijoiden mukaan 
pääsemiseen. 

Keskeinen osa järjestelmää on osastojen mah-
dollisuus rekrytoida vapaaehtoisia osaston ta-
pahtumiin, koulutuksiin ja pysyvään viikkotoi-
mintaan sekä kerätä ilmoittautumisia ja välittää 
viestiä omasta toiminnasta. Järjestelmä saa ni-
mekseen Oma Punainen Risti. Järjestelmän ni-
mivalinta viestittää, että se on jokaisen vapaa-
ehtoisten palvelu. 

Vuosi kehitystyötä takana
Järjestelmän kehitys käynnistyi alkuvuodesta 
2017, jolloin iso joukko vapaaehtoisia ja pii-
rien sekä keskustoimiston työntekijöitä poh-
ti järjestelmän tavoitteita ja tarpeita. Järjestel-
män kehittämisen lähtökohtana olivat selkeys 
ja helppokäyttöisyys käyttäjille. Järjestelmän ra-
kentaminen ja koodaaminen alkoi syyskuussa 
2017.

Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön pilo-
toinnilla kevään 2018 aikana Helsingin ja Uu-
denmaan ja Länsi-Suomen piirissä sekä Hä-
meen piirissä Tampereen osastossa. Pilotoinnin 

jälkeen työ jatkuu järjestelmään tarvittavien li-
säosien kehittämisellä. Käyttöönotto muissa 
osastoissa aloitetaan pilottivaiheen jälkeen. 

Oma Punainen Ristin käyttämiseen tarjotaan 
sekä koulutusta että tukimateriaaleja. Osa ma-
teriaaleista on kirjallista, mutta tuotamme myös 
videoita, joissa käydään askel askeleelta läpi 
Oma Punainen Risti -järjestelmän käyttö.  Tä-
män lisäksi eri puolelle Suomea koulutetaan va-
paaehtoisia tukihenkilöitä, jotka pystyvät aut-
tamaan järjestelmän käyttöön ottamisessa.

Oma Punainen Risti pähkinänkuoressa

• Oma Punainen Risti tarjoaa väylän oman 
vapaaehtoisen	 profiilin	 luomiseen	 ja	
muokkaamiseen, vapaaehtoisten tie-
tojen turvallisempaan hallintaan sekä 
osastojen toimintaryhmien ja tapahtu-
mien organisoimiseen ja viestintään. 

• Järjestelmä vastaa EU:n tietosuojalain-
säädännön vaatimuksiin. 

• Ensimmäisessä kehitysvaiheessa tieto-
järjestelmä tarjoaa sähköisen ystävä-
välitysjärjestelmän osastojen ystävävä-
litysten käyttöön. Oma Punainen Risti 
toimii niin tietokoneella, tabletilla kuin 
älypuhelimellakin.

Lisätietoa: 
https://rednet.punainenristi.fi/oma
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Uusi opas tukee turvapaikanhakijoiden liikuntaa  

Lähde juoksemaan toukokuussa ja 
lahjoita Syyriaan

Punaisen Ristin keskustoimisto on koon-
nut VOK-liikunnan hyvien käytäntöjen 
oppaan. Opas on tarkoitettu vastaanot-
toyksiköissä liikuntaa järjestäville työn-
tekijöille, VOK-liikunnan yhteistyökump-
paneille sekä osastoille, jotka tarjoavat 
liikuntaa turvapaikanhakijoille. 

Punaisen Ristin vastaanottoyksiköt osallistui-
vat liikuntahankkeeseen vuosina 2016—2017. 
Hankkeella tuettiin turvapaikanhakijoiden hen-
kistä ja fyysistä hyvinvointia tarjoamalla help-
poja sekä hauskoja tapoja liikkua. Tärkeää oli 
tuoda esille liikunnan tärkeys arjen hyvinvoin-
tia ja sosiaalisuutta tukevana tekijänä. Samalla 
luotiin malleja ja hyviä käytäntöjä maahanmuut-
tajien kannustamisessa liikunnan harrastami-
seen, tavoitteelliseen urheiluun sekä paikan 
löytämiseen paikallisissa urheiluseuroissa ja 
liikuntaryhmissä. Hankkeen avulla yhdistettiin 
kantasuomalaisia ja turvapaikanhakijoita sekä 

Helsinki City Running Day 19.5. ja Naisten 
Kymppi 26.-27.5. uudistuvat. Punainen 
Risti on yksi tapahtumien neljästä pääyh-
teistyökumppanista. 

Tarjoamme juoksijoille mahdollisuuden kerä-
tä sponsoreita ja lahjoittaa Syyria-keräykseen 
”Auta heidät takaisin jaloilleen”. 

Juoksemalla Punaisen Ristin hyväksi voi kerätä 
varoja kuntoutuskeskuksille Syyriassa ja lähi-
alueilla. Pitkän sodan seurauksena terveyden-
huolto on romahtanut Syyriassa. Pulaa on lääk-
keistä, hoitolaitteista ja hoitohenkilökunnasta. 
Keskuksissa annetaan fysioterapiaa ja tarjotaan 
proteeseja sekä apuvälineitä, jotka helpottavat 
liikkumista. Liikuntakyvyn palautuminen edis-
tää henkistä toipumista ja antaa mahdollisuu-
den päästä takaisin leikkiin, opiskeluun ja työ-
elämään.

aiemmin Suomeen saapuneita maahanmuutta-
jia, mikä edisti kotoutumista. 

Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuksis-
sa asuvat turvapaikanhakijat pääsivät kokeile-
maan yli 50:ttä eri liikuntalajia. Suosituimmat la-
jit olivat uinti, jalkapallo ja kuntosali.
 
Yhteistyökumppaneina olivat Suomen Olym-
piakomitea ja lukuisat paikalliset liikuntaseurat 
sekä -toimijat. Hankkeeseen saatiin avustusta 
Veikkauksen tuotoista Etelä-Suomen aluehallin-
tovirastolta. Opas koottiin hankkeen aikana ja 
vastaanottokeskuksiin sekä yhteistyökumppa-
neille lähetetyn kyselyn perusteella.

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi julkaistu opas 
postitetaan kaikkiin Punaisen Ristin vastaanot-
toyksiköihin sekä Migrin kautta muihin yksiköi-
hin.

Kokeile maratonviestiä!
Maratonviesti on oiva tapa osallistua maratonil-
le porukalla. Kokoamalla neljän hengen joukku-
een matkan voi jakaa neljään etappiin ja pääset-
te yhdessä kokemaan liikunnan ja auttamisen 
riemua. Sponsoreiden kerääminen joukkueel-
le hyvän asian puolesta on helppoa. Jokainen 
osallistuja voi perustaa oman nettikeräyksen si-
vulla	oma.punainenristi.fi	ja	toimia	digikerääjä-
nä kykynsä sekä aktiivisuutensa mukaan. 

Lisätietoja tapahtumista:
http://www.helsinkicitymarathon.fi
http://www.naistenkymppi.fi/

Punaisen Ristin keräyssivut:
http://oma.punainenristi.fi/helsinki-city-run
http://oma.punainenristi.fi/naisten-kymppi

Lisätietoja: 
Varainhankinnan suunnittelija  
Jessica von Bonsdorff, p. 020 701 2032
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Tule mukaan Ensiavun 
SM-kisoihin!

Etsimme isoa joukkoa vapaaehtoisia tuo-
mareita ja muissa tehtävissä toimivia hen-
kilöitä ensiavun SM-kilpailuihin Turkuun. 
Turussa kilpailevat aikuiset, nuoret, Red-
die Kidsit ja ensiauttajat ympäri Suomen. 
Tulethan mukaan tuomariksi, avustajaksi 
tai kannustamaan kilpailijoita!

Minustako tuomariksi?
Sovit tuomariksi, mikäli hallitset ensiavun, si-
nulla on kannustava asenne ja olet valmis tuo-
maroimaan tasapuolisesti pitkän kisapäivän 
ajan. Sinulla on hyvät edellytykset tuomariksi, 
mikäli olet:
• Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)
• Ensivastekouluttaja
• Ensiapuryhmän kouluttaja
•  Pitkän linjan ensiapuryhmäläinen ja olet suo-

rittanut EA 3 -kurssin tai ensivastekurssin
•  Valmiustoiminnan osaaja tai henkisen tuen 

kouluttaja

Minustako muihin tehtäviin?
Etsimme erilaisiin tehtäviin henkilöitä, jotka 
ovat valmiita antamaan vapaaehtoispanoksen-
sa kisatapahtumassa. Sinulla on positiivinen 
asenne ja hyvä paineensietokyky. Lisäksi hallit-
set ainakin yhden oheisista taidoista:
• Ohjattuna osaat pystyttää/purkaa telttoja 
• Hallitset muonitusta
• Hallitset radiopuhelimen käytön
• Sinulla on ajokortti ja olet valmis ajamaan eri 
puolelle Turkua

Jokaisessa kilpailusarjassa on kymmenen kisa-
rastia. Kisapäivästä tuleekin vaativa, jännittä-
vä ja monia elämyksiä tarjoava. Tavoitteena on, 
että kilpailijat, heidän kannattajansa, tuomarit 
ja muut vapaaehtoiset saavat hyvän mielen ja 
ikimuistoisen kokemuksen Punaisen Ristin toi-
minnasta.

Lisätietoja: 
Ohjelmapäällikkö / ensiapu ja terveydenhuol-
to, Minna Rautanen p. 020 701 2404

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi: 
www.lyyti.in/EA_SM_Turku2018

A
n
tti Ku

ro
la

Vuonna 2015 Ensiavun SM-kilpailut järjestettiin Rovaniemel-
lä. Kuvassa kilpailemassa Vaasan suomalainen osasto. 

Muista ilmoittautua nuorten Kesäpäiville!

Tarjoamme vähintään 13-vuotiaille osallistujille 
mahdollisuuden kehittää omia ensiaputaitojaan 
ja tutustua Punaiseen Ristiin valmius järjestönä. 
Kesäpäivät järjestetään Turussa Ruissalon lei-
rintäalueella 15.–17.6. Luvassa on koulutuksia, 
esityksiä, harjoituksia, kaupunkisuunnistusta, 
ensiavun SM-kisojen seurantaa, pelejä, leiri-
nuotiota ja paljon muuta. 

Kun ilmoittaudut 20.4. mennessä, osallistumis-
maksu on jäsenelle 25 euroa. Myöhemmin il-
moittautuessa maksu on 35 euroa.  Jokaisesta 
mukaan rekrytoidusta kaverista (ei SPR-jäsen) 

osallistuja saa 5 euron alennuksen osallistumis-
maksustaan. 

Kesäpäiville voi tulla mukaan myös vapaaeh-
toisena. Etsimme vapaaehtoisia muun muassa 
ohjaajatehtäviin, ensiapuvastaaviksi, infopis-
teelle, ohjelmanumeroiden suunnitteluun ja 
ensiapuharjoittelun potilaiksi. Vapaaehtoiselle 
osallistumismaksu on 10 euroa. 

Ilmoittaudu ja lue lisää: 
rednet.punainenristi.fi/kesapaivat2018



10

LYHYESTI

Tervetuloa risteilemään marras-
kuussa! 

Vapaaehtoisten Auttajat ulapalla -koulutusris-
teily järjestetään marraskuussa. Ilmoittautumi-
nen risteilylle alkaa toukokuussa.

Risteilyä valmistellaan teemalla Vapaaehtois-
ten hyvinvointi ja hyvä vapaaehtoisjohtami-
nen sen mahdollistajana. Tarkkaa ohjelmaa 
vielä tehdään, mutta muutamat teemat ovat jo 
varmoja. Niitä ovat: 

•  Uudet tavat tehdä vapaaehtoistoimintaa – 
vaikutteita meiltä ja muualta

• Sosiaalinen media viestinnän välineenä
•  Kokonaisvalmius vapaaehtoistoiminnassa
• Vuorovaikutustaidot 
•  Vapaaehtoisten/ jäsenten rekrytointi 

Lue lisää ja katso risteilyn hinnat: 
https://rednet.punainenristi.fi/ulapalla

Festaripäivystykset lähestyvät  
– näin toimit!

Punainen Risti on haluttu yhteistyökumppani 
festivaalien järjestäjille. Tarjoamme tapahtu-
miin ensiapuryhmiä ja päihdetyöhön sekä hiv/
seksuaaliterveyteen perehtyneitä vapaaehtoi-
sia.

•  Ensiapuryhmät käyttävät RedNetistä löyty-
vää sopimuspohjaa ja luvat kysytään kaikille 
toimijoille	yhtä	aikaa:	rednet.punainenristi.fi/
node/6210

•  Päivystys- ja lupatilanteet ilmoitetaan hyvis-
sä ajoin valtakunnalliselle festarilistalle. Ter-
veyden edistämisen ohjelmien vapaaehtoiset 
voivat ilmoittautua samalle listalle, joka löytyy 
ea-ryhmien, festarityön, hiv-työn ja päihde-
työn RedNet-sivuilta.

•  Päivystysluvan kysyminen voidaan ohjata 
myös festarikoordinaattorille. Hän yhdistää 
kaikki tapahtumaan tulevat toimijat.

•  Osaston alueelle tulevista terveyden edistä-
misen toimijoista ilmoitetaan ensiapuryhmäl-
le tai puheenjohtajalle, jos ensiapuryhmä ei 
päivystä.

Lisätietoja:  
festarit@punainenristi.fi

Kontti sisustaa talon Porin Asun-
tomessuille

Asuntomessuilla pääsee ensi kesänä vierai-
lemaan talossa, jonka huonekalut ja tuotteet 
ovat Punaisen Ristin Kontti-kierrätystavara-
taloista. Asuntomessut järjestetään Porissa 
6.7.–5.8.2018. Talon sisustuksesta vastaa si-
sustussuunnittelija Frida Steiner. Messutalon 
huonekalut ja tuotteet myydään messujen pää-
tyttyä.

Messuilla Kontti muistuttaa, että viihtyisän ko-
din voi saada edullisesti ja ekologisesti ja että 
Kontista ostamalla voi tukea Punaisen Ristin 
auttamistyötä.

Kontti halutaan tehdä valtakunnallisesti tunne-
tuksi. Kontteja on 12 ympäri Suomen ja sisus-
tajat ovat Kontille tärkeä asiakas- ja lahjoitta-
jaryhmä. Astiat, sisustustuotteet ja huonekalut 
ovat naistenvaatteiden ohella Kontin ostetuim-
pia tuotteita. 

Lisätietoja:	Kontti.punainenristi.fi

Seuraa sisustussuunnittelija  

Nuorten turvatalot saavat arvos-
tusta

Nuorten turvatalojen työtä pidetään laaduk-
kaana ja luotettavana. Tuoreen kyselyn mukaan 
turvatalolta saa avun nopeasti: yli puolelle nuo-
rista tarjottiin tukea välittömästi yhteyden oton 
jälkeen, 84 prosentille vuorokauden kuluessa.

Turvatalot selvittivät nuorten, vanhempien, va-
paaehtoisten, työntekijöiden ja yhteistyökump-
paneiden kokemuksia turvatalojen toiminnas-
ta. Nimettömänä pyydettyjä vastauksia tuli noin 
600.

Lue lisää: 
nuortenturvatalo.fi

Lisätietoja ja turvatalo-esitteen tieduste-
lut: 
Turvatalojen viestinnän suunnittelija  
Johanna Sjöholm, p. 020 701 2237
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Voit tukea Syyrian kuntoutusklinikoita tai Nuor-
ten	 turvataloja	 tekemällä	ostoksia	Regood.fi-
verkkokaupassa. Kun klikkaat ostoksille verk-
kokaupasta löytyvästä Punaisen Ristin linkistä, 
kohdennat ostoksistasi pienen siivun järjestön 
tueksi. Lahjoittajana on verkkokauppa, missä 
teet ostoksia.

Kauppojen hinnat ja alennukset ovat samat 
kuin mennessäsi ostoksille suoraan verkko-
kaupan omien sivujen kautta. Palvelu ei edel-
lytä rekisteröitymistä tai henkilötietojen anta-
mista. Hyvään tekoon riittää muutama klikkaus. 
Tuen määrä on keskimäärin seitsemän prosent-
tia ostostesi arvosta ja se vaihtelee eri verkko-

kaupoissa. Regoodissa on mukana monipuoli-
nen joukko verkkokauppoja, kuten Stockmann, 
Sportamore, Varusteleka, Cumulus-hotellit, 
Byggmax, Hemtex ja Scandinavian Outdoor. Va-
likoima kasvaa edelleen. 

Näin toimit: 
1.		Mene	osoitteeseen	www.regood.fi/kohteet/

spr.
2.  Valitse kohde, jota haluat tukea: Auta hei-

dät takaisin jaloilleen tai Nuorten turvatalot.
3.  Siirry ostoksille haluamaasi verkkokauppaan.
4.  Keräät ostoksillasi lahjoituspottia valitsemal-

lesi kohteelle.

Osta Regood-verkkokaupassa ja tee hyvää  
muutamalla klikkauksella

Oikaisu!

Terveyden edistämisen ohjelmasta kerrottiin 
edellisessä numerossa 1/2018. Valitettavasti 
jutussa oli väärä linkki nimikilpailuun.  

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 13.-15.4. ja 2.-4.11. Nynäs

Ensivastekouluttajien sisältöosa 9.-11.2. ja 2.-4.11. Nynäs

Resurssikouluttajavalmennus 8.-9.9. Helsinki

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

6.-7.4 Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” Syksy 2018 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 3.-4.11. Helsinki

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

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 14.-15.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2018

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, 
ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.

Oikea linkki on: https://www.lyyti.fi/
questions/0c7f3a80a5 
Käy vastaamassa, onko Terveyspiste hyvä nimi 
vai pitäisikö sitä muuttaa. Vastaamalla osallis-
tut lämpötyynyn arvontaan!
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Piiritoimisto esittäytyy 1. Kuka olet? 
2. Mikä on työtehtäväsi Oulun piiritoimistol-

la? Kuvaile sen sisältö enintään  
kolmella lauseella.

3. Mistä sinut löytää vapaa-ajalla? 
4. Mikä saa sinut iloiseksi? 
5. Entä vihaiseksi?

1. Jenni Moilanen, teen kahta eri tehtävää. 
Toimin 50% työajalla hallintosihteerinä ja 

50% työajalla työelämäkoordinaattorina 
valtakunnallisessa Turvapaikanhakijoiden ja 
oleskeluluvan saaneiden työelämävalmiuk-
sien tukeminen –projektissa.

2. Hallintosihteerinä vastaan vastaanottokes-
kuksen henkilöstöhallinnosta ja palkanlas-
kennan yhteyshenkilön tehtävistä, erilai-
sista talous- ja yleishallinnon tehtävistä. 
Toisen puolikkaan projektissa olemme ra-
kentaneet vastaanottokeskusten käyttöön 
toimintamallin / työkalun varhaisen kotou-
tumisen tueksi sekä osastoille rakennamme 
uutta vapaaehtoistyön mallia, työelämä-
mentorointia, maahanmuuttajien työelämä-
valmiuksien parantamiseksi ja suomalaisen 
työkulttuurin tutuksi tuomiseksi.

3. Kotoa tekemässä käsitöitä tai touhua-
massa perheen kanssa, lenkkeilemästä 
metsäpoluilta koirien kanssa ja aika usein 
myös kirjastosta.

4. Uuden oppiminen, omien ja toisten vahvuuk-
sien löytäminen ja käyttöön valjastaminen.

5. Rasismi saa karvat nousemaan pystyyn, sa-
moin heikompien hyväksikäyttö. Oman val-
ta-aseman väärinkäyttö ja tahallaan väärin-
ymmärtäminen nostaa karvat pystyyn.

1. Pirkko-Liisa Laitinen, Pirkkis
2. Terveydenhuollon suunnittelija. Vastuu-

alueet: ensiapuryhmätoiminta, terveyspis-
teet, Lyhty-ryhmä, rinnepäivystys, päihde-
työ, seksuaaliterveys ja kummitoiminta.

3. Mökiltä Taivalkoskelta.
4. Vapaaehtoisten innostus ja motivoitumi-

nen esim. ensiapuryhmätoimintaan.
5. Jos asioista ei kerrota totuudenmukaisesti.

1. Pertti Saarela, piirin toiminnanjohtaja.
2. Vastaan Suomen Punaisen Ristin Oulun 

piirin vapaaehtoistoiminnasta sekä turva-
paikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakun-
tien alueella. Tehtäväni piiritoimistolla on 
varmistaa piirin työntekijöiden suorittama, 
mahdollisimman tarkoituksenmukainen työ 
poistamalla työntekoa mahdollisesti hait-
taavat esteet.

3. Vapaa-aikani on hieman kausittaista, mutta 
arkena mm. kiekkokaukalosta, kuntosalilta 
ja keittiöstä ruuanlaiton parista. Kesäisin 
minua kutsuvat ulkomaiset kohteet.

4. Onnistumiset työssä ja vapaa-ajalla. Kiitol-
lisuus kaikesta mitä jo on.

5. Pelkästään oman edun tavoittelijat, jot-
ka hakevat asemaansa lyttäämällä ja alis-
tamalla muita. Ylipäätään ne, jotka katso-
vat oikeudekseen toimia niin kuin haluavat 
huolimatta yhteiskunnan ja yhteisön nor-
meista samalla lisäten kaikkien muiden pa-
hoinvointia. 
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1. Riku Halttu
2. Punainen Risti Ensiapu, hallintosihteeri. En-

siapukurssien myyntiin / asiakaskontak-
teihin, koordinointiin, nettipäivitykseen / 
ilmoittautumiseen, toteuttamiseen, las-
kuttamiseen, tilastoimiseen ja raportoin-
tiin liittyvät tehtävät. Puhelin- ja sähköpos-
titiedusteluihin vastaaminen ja neuvonta. 
Asiakaspalvelu.

3. Kesällä mökiltä. Muulloin kotoa tai musii-
kin parista.

4. Positiiviset ihmiset, koirat, hyvä musiikki ja 
teatteri.

5. Ahdasmielisyys ja pahansuopuisuus.

1. Olen Marika Parkkila, monikulttuurisuustoi-
minnan kehittäjä.

2. Tuen osastoja monikulttuurisessa työssä, 
koulutan monikulttuurisuusasioista kiin-
nostuneita, vierailen kouluilla varsinkin Ra-

sisminvastaisen viikon yhteydessä ja toimin 
piirin paperittomat-yhteyshenkilönä. Lisäk-
si kummeilen Kainuussa ja istun erilaisissa 
verkostoissa, joiden tarkoitus on edistää 
kotiutumista.

3. Minut löytää leikkimästä 2-vuotiaan tyttö-
ni kanssa, lenkkipolulta tai vaikkapa mökil-
tä. Koska poden kroonista matkakuumetta, 
toivottavasti löydän itseni eri puolilta maa-
ilmaa reissusta.

4. Töissä minut saa iloiseksi ihanat kohtaami-
set erilaisten ihmisten kanssa ja se valta-
va auttamisen halu, joka SPR:n toiminnas-
sa mukana olevilla löytyy. Kotona minut saa 
iloiseksi 2-vuotiaan mahtava mielikuvitus ja 
hersyvä kikatus.

5. Vihaiseksi minut saa suvaitsemattomuus ja 
epäkunnioitus toisia kohtaan. 

1. Päivi Jurvakainen, järjestötyönsuunnitteli-
ja, kahden lapsen äiti, koiranomistaja, yh-
teisöpedagogi… 

2. Järjestötyönsuunnittelijana tehtäväni on 
tukea osastojen vapaaehtoisia sääntömää-
räisten asioiden hoidossa muun muassa 
luottamushenkilökoulutusten merkeissä. 
Vastuulleni kuuluu myös keräystoiminta. 

3. Vapaa-ajalla minut löytää pulkkamäestä liu-
ta lapsia perässä, luistelukentältä, hiihtola-
dulta, metsäpoluilta koitan kanssa ulkoile-
massa… kesäisin vedän jalkaani lenkkarit 
tai hyppään maantiepyörän sarviin. 

4. Iloiseksi minut saa yhdessä tekeminen. 
5. Vihaiseksi epäoikeudenmukaisuus.
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1. Pauliina Rasinkangas, sosiaalipalvelu-
suunnittelija. 

2. Työtehtäväni sisältö on monimuotoinen ystä-
vätoiminta, Täyttä elämää eläkkeellä- eläke-
valmennukset, Terhokerhot, Hyvä Joulumie-
li – lahjakortit, ruoka-apu ja kummitoiminta. 
Näihin sisältyy paljon mm. kouluttamistehtä-
viä. Yhdellä lauseella kuvattuna työtehtäväni 
on taata se että vapaaehtoiset saavat tehdä 
laadukasta vapaaehtoistoimintaa ja heidän 
jaksamisestaan huolehditaan. 

3. Urheiluharrasteiden parista joko mieheni, ys-
tävien tai lähisukulaisten kanssa. Talvella viih-
dyn suksilla ja lumikengillä. Kesällä menope-
li vaihtuu maastopyörään ja lenkkitossuihin.

4. Onnistumiset! Sekä omat että toisten. Hyvä 
ruoka, onnellinen arki, kun koira on kotona 
vastaanottamassa aina yhtä iloisesti vaikka 
olisit ollut viisi minuuttia poissa, kummityt-
tö, aurinko… Onhan näitä! 

5. Itsekkyys ja rasismi. 

1. Ari Haaranen
2. Valmiuspäällikkö. Vastaan Vapaaehtoisen 

pelastuspalvelun koordinoinnista, eli toi-

minnan suunnittelusta, koulutuksien ja 
valmiuspäivystysten järjestämisestä, häly-
tysryhmätietojen ylläpidosta, viranomaisyh-
teistyöstä ja alueellisesta tiedottamisesta. 
Punaisen Ristin osastojen valmius ja koti-
maan apu kuuluvat myös minulle. Kummi-
osastojani ovat Oulun seudun osastot

3. Vesiltä tai metsästä.
4. Kesän tulo.
5. Epäoikeudenmukaisuus.

1. Kuka olet? 
2. Mikä on työtehtäväsi Oulun piiritoi-

mistolla? Kuvaile sen sisältö enintään  
kolmella lauseella.

3. Mistä sinut löytää vapaa-ajalla? 
4. Mikä saa sinut iloiseksi? 
5. Entä vihaiseksi?

1. Olen Riikka Kesonen, järjestökehittäjä.
2. Järjestökehittäjänä pyrin kehittämään uu-

sia keinoja, joilla innostamme uusia vapaa-
ehtoisia mukaan toimintaan. Vastaan myös 
viestinnästä ja käytännössä tämä tarkoit-
taa mm. Tässä ja Nytin taittamista, sosiaa-
lisen median päivittämista, mediatiedottei-
den lähettmistä sekä osastokirjeen koontia 
ja lähettämistä. Vastaan myös piirimme eri-
tyisesti nuorille suunnatusta toiminnasta, 
kuten Reddie Kids -kerhoista sekä oppilai-
tosyhteistyöstä.

3. Ulkoilemasta koirani kanssa, juoksupolulta 
ja ystävien luota. 

4. Ystävälliset ihmiset ja tasa-arvo kaikissa 
asioissa. Ystävät.

5. Epätasa-arvo, itsekkyys ja kapeakatseisuus. 
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YSTÄVÄTOIMINTAPauliina Rasinkangas

Arvoisa Punaisen Ristin  
ystävätoiminnan vapaaehtoinen,

Kutsumme sinut Kajaaniin Oulun piirin ys-
tävien virkistystapahtumaan lounaalle ja 
sen jälkeen Kajaanin kaupunginteatteriin 
lauantaina 5.5.2018. Ohjelmassa on Mei-
dän isä, haikea komedia isästä, tyttärestä 
ja siitä kun kaikki alkaa jatkuvasti alusta. 

Tarjoamme lounaan ja teatteriesityksen kiitok-
seksi Sinulle panoksestasi Punaisen Ristin ystä-
vätoiminnan vapaaehtoisena. Mukaan mahtuu 
20 ensiksi ilmoittautunutta. Aloitamme lounaal-
la klo 12 jonka jälkeen esitys alkaa klo. 14.

Ilmoittautuminen 12.4. mennessä pauliina.ra-
sinkangas@punainenristi.fi	tai	p.	040	486	2885.	
Lippuvaraus on sitova ja peruuttamattomat li-
put laskutamme ilmoittautuneelta. 

Sairaslomatodistuksella välttää laskuttamisen, 
mikäli jättääkin tulematta paikalle.

Ilmoittautuessasi ilmoitathan seuraavat tiedot:
• Nimi
• Osasto
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Oletko oikeutettu eläkeläis- tai opiskelijalippuun
• Onko sinulla ruoka-aineallergiaa
• Jos tarvitset tai voit tarjota kimppakyydin

Lämpimästi tervetuloa!
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PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ Päivi Jurvakainen

Kutsu keräysvalmennukseen 
sekä viestintäkoulutukseen
28.4. klo 10-16

Kutsumme kaikki Oulun piirin osastojen kerä-
ystoiminnan organisointiin osallistuvat vapaa-
ehtoiset keräysvalmennukseen Ouluun 28.4. 
Päivän aikana käymme läpi Suomen Punaisen 
Ristin	 katastrofi-	 ja	 kotimaa-apua,	 keräyksen	
suunnittelua, vapaaehtoisten rekrytointia, ke-
räystapahtumien järjestämistä, keräykseen 
liittyvää viestintää ja näkyvyyttä. Lisäksi pe-
rehdymme keräysturvallisuuteen ja uusiin kerä-
ystapoihin.

Ilmoittautumiset keräysvalmennukseen viimeis-
tään 22.4. osoitteessa www.lyyti.in/Keraysval-
mennus_4213. 

Keräysvalmennuksen kanssa samaan aikaan 
järjestetään myös viestintäkoulutus osas-
tojen viestinnän yhdyshenkilöille sekä muil-
le osaston viestinnästä kiinnostuneille.

Viestintäkoulutuksen pääteemoina ovat
• Viestintä ja tiedottaminen osastojen näkö-

kulmasta 
• Konkreettisia työkaluja viestinnän toteutta-

miseen, mm. viestintäsuunnitelman ja me-
diatiedotteen laatiminen

• Sosiaalisen median hyödyntäminen
• Vapaaehtoisten tietojärjestelmä

Viestintäkoulutukseen ilmoittautumiset viim. 
22.4. osoitteessa www.lyyti.in/Viestintakoulu-
tus_5829.

Tervetuloa Oulun piirin järjestö- 
seminaari- ja vuosikokousviikon-
loppuun Raaheen 21.-22.4.

Tervetuloa Raaheen virkistäytymään, oppimaan 
ja innostumaan sekä tapaamaan muita vapaa-
ehtoisia! Tämän vuotisen järjestöseminaarin 
teemoina ovat auttajana jaksaminen, sääntö-
uudistus, toiminnan suunnittelu ja alueellinen 
valmiussuunnittelu, virkistäytymistä unohta-
matta! Valmiusharjoitusta varten jokaisen osal-
listuvan osaston tulee ottaa mukaan tälle vuo-
delle päivitetty valmiussuunnitelma.
 
Lauantaina tutustumme vanhaan Raaheen 
opastetulla kummituskierroksella. Kierrosta 
varten tulee varata mukaan säänmukaiset ul-
koiluvaatteet ja kengät. Lauantain illallisjuhlas-
sa muistetaan perinteisesti Punaisen Ristin va-
paaehtoistoimijoita huomionosoituksin.
 
Sunnuntain vuosikokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat ja tehdään tarvittavat luotta-
mushenkilövalinnat piirihallitukseen.

Piirin kokouksessa osastolla on yksi äänival-
tainen edustaja kutakin alkavaa 100 jäsentä 
kohden. Äänivaltaisen edustajien määrän pe-
rusteena on edellisen vuoden (31.12.2017 ti-
lanteen mukaan) jäsenmaksun suorittaneiden 
osaston henkilöjäsenten määrä. Osaston edus-
tajat piirin kokoukseen valitsee osaston hallitus 
osaston kirjoilla olevista jäsenistä.
 
Virallisen edustajan on esitettävä valtakirja ko-
koukseen saapuessa. Valtakirjan ja äänival-
taisten edustajien määrän löydät RedNetis-
tä	 osoitteesta	 https://rednet.punainenristi.fi/
node/49453
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Lähde: Suomen Punainen Risti
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LAUANTAI 21.4.

9.30 Tulokahvit 
10.00 Ajankohtaispuolituntiset
•  Leader-rahoitus, Riikka Hautala  

 Nouseva rannikkoseutu
•  Työntekijänä vastaanottokeskuksessa,  

 Tuukka Pasanen Ruukin vok
•  Oma Punainen Risti, vapaaehtoisten  

 tieto- ja ystävänvälitys-järjestelmä,   
 Riikka Kesonen ja Pauliina Rasinkangas 

• Jäsenhankintakilpailu 2018,  
 Päivi Jurvakainen                                                                                               
12.00 Lounas
13.00 Valmiusharjoitus ja alueellinen  
 valmiussuunnittelu (osastojen  
 päivitetyt valmiussuunnitelmat  
 mukaan!)
15.00 Kummituskierros vanhassa Raahessa  
 / Eväitä toiminnan ja talouden  
 suunnitteluun sekä raportointiin,   
 Pertti Saarela
16.00 Kahvit
16.30 Kummituskierros vanhassa Raahessa  
 / Eväitä toiminnan ja talouden  
 suunnitteluun sekä raportointiin,   
 Pertti Saarela
19.00 Juhlaillallinen ja huomionosoitusten jako                                        

SUNNUNTAI 22.4.

8.00 Aamiainen
9.00 Auttajan hyvinvointi, Tuula Luoma
10.30 Sääntöuudistus                                                 
11.30 Kahvit ja valtakirjojen tarkistus
12.00 Vuosikokous
14.00 Lounas ja hyvää kotimatkaa!

Osasto 31.12.2017
Alavieska    32 
Haapajärvi    62 
Haapavesi    69 
Hailuoto    57 
Haukipudas    106 
Hyrynsalmi    48 
Ii     96 
Kajaani     250 
Kalajoki    94 
Kempele    98 
Kiiminki    91 
Kuhmo     100 
Kuusamo    155 
Kärsämäki    49 
Liminka    67 
Merijärvi    23 
Muhos     113 
Nivala     86 
Oulainen    80 
Oulu     1147 
Oulunsalo    81 
Ouluntulli    33 
Pudasjärvi    115 
Puolanka    56 
Pyhäjoki    104 
Pyhäjärvi    114 
Pyhäntä    19 
Raahe     151 
Reisjärvi    39 
Sievi     34 
Siikajoki     62 
Siikalatva    72 
Sotkamo    97 
Suomussalmi    107 
Taivalkoski    92 
Tyrnävä    91 
Utajärvi    34 
Vaala     39 
Vihanti     58 
Yli-Ii     105 
Ylikiiminki    43 
Ylivieska    116 
Yhteensä               4485 

Raudaskylä    13  
Yhdistyy Ylivieskaan
Ristijärvi    34  
yhdistyy Hyrynsalmeen

Oulun piirin osastojen  
jäsenmäärät 31.12.2017 

Punaisen Ristin Oulun piirin  
järjestöseminaari- ja vuosikokous-
viikonloppu

PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄPäivi Jurvakainen
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Terveydenhuollon kuulumisia

Ollaan kovaa vauhtia kesää kohti menos-
sa vaikka ulos katsoessa ei oikein uskoi-
si. Ensiapuryhmissä on täysi tohina päällä. 
Puolangan osaston rekrytointi-illassa Puo-
lanka sai toistakymmentä uutta vapaaeh-
toista ensiapuryhmäänsä.

 
Suomussalmen ja Pyhäjoen päivystysensiapu-
kurssin suoritti 40 ensiapuryhmäläistä. Tämän 
kevään viimeinen päivystysensiapukurssi pide-
tään Pudasjärvellä.

Ensiapuryhmäläisistä suurin osa on suorittanut 
päivystäjän osaamisen varmistamisen. Vuosi-
tarrat päivystyskortteihin vihdoinkin saapuivat, 
laitan ne pikimmiten ryhmänjohtajille postitse. 
Ensiapuryhmien laatukoulutukset siirtyvät syk-
sylle koska uudet laatuohjeet eivät ole vielä tul-
leet.

Ensiapuryhmäläisten ea-kurssit

Osastojen vapaaehtoiset, jotka ovat menossa 
päivystysensiapukurssille voivat osallistua Pu-
nainen Risti Ensiavun järjestämille EA1- tai EA2-
yleisökurssille alennettuun hintaan 50 € + alv. 
24 % = 62 €/kurssi.

Piirin ensiapuryhmätoiminnan vastuuhenkilö on 
yhteydessä sähköpostilla kurssipaikan hallinto/
kurssisihteeriin ja ilmoittaa osallistujan yhteys-
tiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnume-
ro) sekä mahdollisen laskutusosoitteen mikäli 
piiri/osasto maksavat osallistumismaksun. Mi-
käli osallistuja itse maksaa kurssin, kurssisih-
teeri antaa tarkemmat maksuohjeet hänelle. 
Yhteydenotot:	pirkko-liisa.laitinen@redcross.fi

Koulutuksia:

• Päivystysensiapukurssi, Pudasjärvi 7.4. 
ja 26.-27.5.2018. Ilmoittautumiset 2.4. 
mennessä:	 https://rednet.punainenristi.fi/
node/49780

• Ensiapu-3 -kurssi, Vaala 6.-10.6.2018. Il-
moittautuminen RedNetin kautta

Pyhäjoen päivystysensiapukurssi.

ENSIAPURYHMÄTOIMINTA Pirkko-Liisa Laitinen
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Lähde: Suomen Punainen Risti
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Terveyspisteiden vapaaehtoisten 
koulutuspäivät Oulu-Lappi  
28.-29.4.2018, Ranua

Ennakkotietoa tulevasta Ou-La terveyspistei-
den vapaaehtoisten koulutuspäivistä. Valitet-
tavasti jouduimme luopumaan Hailuodosta, 
koska hotelli aukeaa vasta 1.5. 2018. Mutta ta-
paammehan Ranualla :)

Koulutuspäivämme ja majoituksen järjestämme 
Lomakylä Gulo Gulossa (Rovaniementie 29, Ra-
nua),	lisätietoja:	http://www.gulo.fi/	

Koulutukseen ilmoittautuminen 16.4. mennes-
sä tämän linkin kautta: 
https://www.lyyti.in/Terveyspisteiden_vapaa-
ehtoisten_koulutuspaivat_1746

Koulutuspäivien hinta: 50€/hlö, sisältää yöpy-
miset ja ruokailut

Tutustumismatka logistiikkakeskus 
Kalkkuun Tampereelle, 4.-5.5.

Oulun piiri järjestää tutustumismatkan logistiik-
kakeskukseemme Tampereelle.

Kenelle: Kaikille Oulun piirin vapaaehtoisille
Matkareitti: Oulaisten ja Ylivieskan kautta 
kohti Tamperetta
Osallistujamäärä: Väh. 25 henkilöä, jotta mat-
ka toteutuu
Hinta: 70€/hklö, joka sisältää majoituksen ja 
ilta- ja aamupalan

Ilmoittautumiset viimeistään 15.4. mennessä:
https://rednet.punainenristi.fi/node/49721

Matkasuunnitelma:

Perjantai 4.5.

14.00 Lähtö Oulusta piiritoimistolta linja-au- 
 tolla kohti Nokiaa, jossa yövymme
21.00 Saapuminen Urhatun leirikeskukseen  
 Nokialle
 Majoittuminen (omat  liinavaatteet ja  
 pyyhkeet mukaan)
 Tuhti iltapala

Lauantai 5.5.

8.00  Aamupala
9.00  Kalkkuun
10.00-12.00 Kalkun esittely ja tutustuminen  
  logistiikkakeskukseen
12.00  Ruokailu (omakustanteinen) ja  
  shoppailua Tampereella
14.30  Kohti Oulua
22.00  Oulussa
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Lähde: Suomen Punainen Risti

ENSIAPURYHMÄTOIMINTAPirkko-Liisa Laitinen
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MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA Marika Parkkila

"Ennakkoluuloton edelläkävijä" – 
tunnustus myönnettiin paperit-
tomien puolestapuhujalle, pappi  
Árpád Kovácsille

Kovács on vuosien ajan auttanut maahan-
muuttajataustaisia ihmisiä statuksesta 
riippumatta. Hän on rohkeasti ja ennak-
koluulottomasti osoittanut omalla toi-
minnallaan sen, kuinka yksikin ihminen 
voi saada paljon aikaan. Lisäksi Kovacs on 
mm. toiminut paperittomien ihmisten ää-
nenä yhteiskuntaan päin.

 
Punainen Risti jakaa rasisminvastaisella viikol-
la tunnustuksia yhteisöille ja yksittäisille henki-
löille, jotka ovat edistäneet ihmisten yhdenver-
taista kohtelua.

Árpád Kovács vastaanotti Ennakkoluuloton 
edelläkävijä -tunnustuksen perjantaina 16.3. 
kauppakeskus Valkeassa Oulu loves me – ta-
pahtuman yhteydessä. Tunnustuksen ojensivat 
SPR Oulun piirin toiminnanjohtaja Pertti Saare-
la ja monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Ma-
rika Parkkila.

Oulu loves me-tapahtuma järjestettiin jo seit-
semännen kerran Rasisminvastaisen viikon aloi-
tustapahtumana. Tapahtuman tarkoituksena 
on nostaa esiin ja keskustelun aiheeksi toisten 
ihmisten kunnioittaminen ja rasismiin puuttumi-
nen. Tapahtuman ohjelmassa on tanssi- ja mu-
siikkiesityksiä sekä iloista yhdessäoloa. Tapah-
tuma tavoitti noin 500 ihmistä. 

Rasisminvastaista viikkoa vietettiin 19.–
25.3.2018.

Rasisiminvastainen viikko

Rasisminvastainen viikko haastaa yksittäiset ihmiset, 
järjestöt, viranomaiset, koulut, oppilaitokset, yhteisöt 
ja urheiluseurat mukaan kampanjaan. Asia on kaikki-
en yhteinen.

Urheiluseurat voivat osallistua esimerkiksi järjestämäl-
lä rasisminvastaisia teemaotteluita, nuorisotalot peli-
iltoja, koulut ja oppilaitokset aamunavauksia, kunnat 
ja yhteisöt seminaareja ja paneelikeskusteluita. 

Punainen Risti jakaa rasisminvastaisella viikolla tun-
nustuksia yhteisöille, yrityksille ja yksittäisille henki-
löille, jotka toiminnallaan vähentävät ihmisten välisiä 
ennakkoluuloja sekä edistävät yhdenvertaisuutta.

Tunnustuksen ojensi toiminnanjohtaja Pertti Saarela.
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Harjoitteluni Suomen Punaisella Ristillä

Viime kerralla kerroin itsestäni ja harjoitteluni 
odotuksista, joten nyt on aika laittaa homma 
pakettiin. Yhdeksän viikkoa ovat menneet no-
peammin kuin olisin voinut odottaa ja sisältä-
neet asioita laidasta laitaan.

Minun täytyy avata kalenterini ja alkaa tarkas-
telemaan, mitä näihin viikkoihin on sisältynyt. 
Ensimmäiset viikot olivat normaaliin tapaan tu-
tustumista ja sen jälkeen alkoikin jo Suomen 
Punaisen Ristin ystävänpäiväkampanjaan liitty-
vä suunnittelu ja tekeminen.
 
Sitten alkoivatkin kouluvierailut ja kummikäyn-
nit osastoissa.  Kouluvierailut ja kummikäynnit 
ovat olleet suuri osa harjoitteluani. Kouluvierai-
luihin on sisältänyt aina suunnittelu ja tietenkin 
itse toteuttaminen. Jokaiselle kouluvierailulle 
olen yrittänyt miettiä, onko mitään parannet-
tavaa ja mikä meni hyvin. Kummikäyntien aika-
na on ollut mahtavaa tutustua uusiin ihmisiin ja 
kuulla heidän kuulumisiaan. Koskaan Kainuussa 
käyneenä, voin nyt sanoa, että maisemat ovat 
tulleet aika tutuiksi.

Harjoitteluni aikana olen saanut käydä tutus-
tumassa myös moneen erilaiseen Suomen Pu-
naisen Ristin järjestämään monikulttuurisuus-
toimintaan. Vierailuihini kuuluivat KV-klubi, 

kielikahvila, suomen kielen kerho, asumisapu, 
ruoka-apu sekä Ruukin vastaanottokeskus. 
Näin monessa ja erilaisissa toiminnoissa käy-
minen on opettanut minulle paljon ja antanut 
kokemusta toimia erilaisissa ympäristöissä.
Toimistollani ollessani olen saanut työskennellä 
ja nähdä jokaisen työntekijän työtehtäviä, vaik-
ka painotukseni onkin monikulttuurisuudessa. 
Sain myös osallistua Avainvapaaehtois-koulu-
tukseen. Parhaimpina puolina harjoittelussani 
on ehdottomasti ollut sen monipuolisuus ja laa-
juus.
 
Suurimpana vastuualueenani on ollut rasis-
minvastainen viikko. Rasisminvastaisen viikon 
tehtäviini on kuulunut tietenkin kouluvierailut 
sekä osastojen tiedottaminen ja kannustami-
nen osallistumaan kyseisellä viikolla. Harjoitte-
luni päättyykin Valkeassa järjestettävään Oulu 
loves me – tapahtumaan, joka käynnistää rasis-
minvastaisen viikon.

Viimeinen viikkoni on lähtenyt hyvin käyntiin ja 
kyllä koulunpenkillekin on mukava palata. En-
simmäiseltä harjoittelultani en olisi voinut toi-
voa parempaa paikkaa. Lopuksi haluan sanoa 
kiitokset kaikille työkavereille ja varsinkin oh-
jaajalleni, joiden kanssa olen saanut työsken-
nellä nämä yhdeksän viikkoa. Opiskelija kiittää 
ja kuittaa.

Sosionomiopiskelija Laura

MONIKULTTUURISUUSTOIMINTAMarika Parkkila
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NUORISOTOIMINTA Riikka Kesonen

Päiväleiri 7-10 -vuotiaille 
 
Paikka: Punaisen Ristin koulutus- ja kurssikes-
kus Hietalinna, Vaaskiventie 10, 90510 Oulu
Aika: 18.-21.6. 
 
Punainen Risti Oulun piiri järjestää 18.-22.6. 
(joka päivä klo 9-16) lasten päiväleirin Oulun 
Hietasaaressa. Leirillä muun muassa liikutaan 
yhdessä ulkona pelien ja leikkien merkeissä, 
opetellaan ensiavun alkeita sekä nautitaan ke-
sästä! Leirille ovat tervetulleita 7-10 -vuotiaat 
lapset. Osallistumismaksu 10 euroa. Lounas si-
sältyy hintaan.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset viimeistään 
31.5.2018	riikka.kesonen@punainenristi.fi.	Ole	
nopea, paikkoja on rajoitetusti! 

Leiri järjestetään yhteistyössä Pelastakaa Lap-
set ry:n ehkäisevän lastensuojelutyön toimin-
tojen kanssa.

16-23 -vuotiaita nuoria haetaan leirille 
Itävaltaan

Suomen Punainen Risti hakee kahta 16-23-vuo-
tiasta osallistujaa Itävallan Punaisen Ristin jär-
jestämälle kansainväliselle nuorisoleirille Lan-
genloisissa 9.-23.7.2018. 

Tänä vuonna leirin painopiste on kulttuurivaih-
dossa, verkostoitumisessa ja mielenkiintoisissa 
vierailuissa. Leirillä järjestetään myös työpajoja, 
jotka keskittyvät terveysnäkökulmiin vapaaeh-
toisjohtajana toimiessa sekä vapaaehtoistiimin 
hyvinvoinnin lisäämiseen. 

Suomen Punainen Risti korvaa kaikki matkakus-
tannukset. Hakemuksen deadline sunnuntaina 
22.4.2018. Lisätietoja, hakuohjeet ja hakemus-
pohja Rednetissä osoitteessa https://rednet.
punainenristi.fi/node/50038

Lähde: Suomen Punainen Risti
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HUHTIKUU  4.4.  Ystävätoiminnan peruskurssi 3h, Siikajoki (Ruukin vok) 
   9.4  Ystävätoiminnan peruskurssi 3h, Siikalatva
   21.-22.4. Oulun piirin vuosikokous, Raahe
   28.4.  Keräysvalmennus, Oulu
   28.4.  Viestintäkoulutus, Oulu
   28.-29.4. Terveyspistepäivät Ou-La, Hailuoto
  
  
  
  
  
TOUKOKUU  5.5.  Ystävien virkistyspäivä, Kajaani 
   4.-6.5.  Yhdistetty päihdeneuvoja- ja varhaisen puuttumisen  
     koulutus, Oulu
   8.5.  Ystävätoiminnan peruskurssi 3h, Pyhäjoki 
   19.5.  Ensiaputoiminnan avainvapaaehtoiskoulutus, Oulu
   19.-20.5. Humanitaarisen oikeuden jatkokurssi, Oulu
  
  
  
  
  
KESÄKUU  6.-10.6. Ea-3 kurssi, paikka avoin
   15.-17.6. Valtakunnalliset ensiapukilpailut, Turku*
   15.-17.6. Valtakunnalliset nuorten kesäpäivät 15.-17.6., Turku*
  
  

                   

                    *-merkityt valtakunnallisia tapahtumia

TOIMINTAKALENTERI
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Näe pidemmälle
paraspaikkaelaa.fi  #paraspaikka

TEHDÄÄN  
SUOMESTA PARAS  

PAIKKA ELÄÄ


