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PÄÄKIRJOITUS 21.4.2021

Kaikella on aikansa

Elämän muutoskohdissa tulee usein samalla suun-
nattua katsetta menneeseen ja siihen, mitä muu-
tos tarkoittaa. Onko muutos aina mahdollisuus 
vai voiko muutos olla pelkkää valintaa huono-
jen vaihtoehtojen välillä? Jos itse on tehnyt valin-
nan muutokseen ilman ulkoista motivaatiotekijää, 
vielä enemmän päätöksen oikeellisuutta voi ky-
seenalaistaa ja potea epävarmuutta muutoksen 
välttämättömyydestä. Muutos on kuitenkin erot-
tamaton osa elämää ja sen kohtaamista voi jopa 
harjoitella. Omalla asenteella on tässäkin tapauk-
sessa valtava merkitys.

Punaisessa Ristissä muutos on osa arkea, vaik-
kakin paljon on myös sitä, joka ei muutu aikojen 
saatossakaan. Halu auttaa ja vapaaehtoisuuden 
eetos on säilynyt vahvana aatteen alkumetreiltä 
alkaen. Myös Punaisen Ristin liikkeen organisa-
torinen rakenne on pitkälle muuttumaton jo vuo-
sisadan ajan. Digitaalinen murros ja pandemian 
mukanaan tuoma suoranainen loikka on toden-
näköisesti voimakkaasti haastamassa tapojamme 
toimia ja organisoitua.

Minun tieni Punaisen Ristin yhteisössä on lop-
pusuoralla ja muutos odottaa jo kulman takana. 
Haikein mielin ja äärettömän kiitollisena kaikesta 
kokemastani, työsuhteeni SPR Oulun piirissä päät-
tyy toukokuun alussa. Tämän päätökseni taustal-
la ovat jo aiemmat muutokset elämässäni, joista 
ehkä merkittävin on lasteni aikuistuminen ja ulko-
maille muuttaminen. Yhteydet Eurooppaan ovat 
kuitenkin Helsingistä käsin merkittävästi jouhe-
vammat, kuin lähteä taivaltamaan Pohjois-Suo-
mesta. Toisekseen koen myös – kaikesta huoli-
matta – että on sekä minun että organisaation etu 
poistua vetovastuusta, antaa tilaa uusille kyvyille, 
ajatuksille ja toimintamalleille.

Viimeiset 13 vuotta Punaisen Ristin lipun alla ovat 
olleet huikeaa aikaa. Tuolla ajanjaksolla Suomi, 
Eurooppa ja koko maailma ovat kohdanneet his-
toriallisia tapahtumia, joita tullaan vielä pitkään 
tarkastelemaan ja toivottavasti jotain niistä myös 
oppien. Punainen Risti ja Oulun piiri satoine va-
paaehtoistoimijoineen on ollut näissä tapahtu-
missa mukana aktiivisena toimijana ja avun tarve 
ja viranomaisia tukeva toiminta jatkuu edelleen. 
Olen todella ylpeä etenkin vapaaehtoisistamme, 
piiriorganisaatiomme ja osastojemme toiminnasta 
näinä vaikeina ajanjaksoina!

Haluan lopuksi kiittää teitä kaikkia matkasta, jos-
sa olen saanut olla mukana. Erilaiset toimihenki-
löiden ja luottamusjohdon väliset roolijaot, moni-
tasoinen ja -tahoinen organisaatiorakenne sekä 
kaiken läpileikkaava Punaisen Ristin arvomaailma 
vapaaehtoistoimijoineen on erityislaatuinen ra-

kennelma, joka parhaimmillaan toimii kuin unel-
ma, mutta toki sisältää myös monta nivelkohtaa, 
jossa kokonaisuuden koossapysyminen on aika 
ajoin haastavaa. Punainen Risti on ainutlaatuinen 
organisaatio koko maailmassa ja tulen aina kanta-
maan sen aatetta ja arvoja sydämessäni.

Kaikkea hyvää teille kaikille, muistakaa huolehtia 
myös itsestänne ja kiitos osallisuudestanne Pu-
naisen Ristin auttamistyössä!

Pertti Saarela
Toiminnanjohtaja

Ps. Liitän vielä oheen pääkirjoitukseni Tässä ja Ny-
tissä vuodelta 2008. Olen kirjoittanut tämän en-
simmäisenä varsinaisena työpäivänäni Oulun pii-
rin vuosikokouksen jälkeen 29.4.2008.

”Suhde lähimmäisiin ja huoli kaikkein heikko-osai-
simmista luo kuvaa yhteiskunnassa vallitsevista 
arvoista ja päämääristä. Pohjoismaisessa hyvin-
vointijärjestelmässä on lähdetty liikkeelle siitä, 
että valtio ensisijaisesti takaa kansalaisilleen uni-
versaalit oikeudet sosiaaliturvaan ja huolenpi-
toon.

Mutta hyvinvointi ei rakennu pelkästään materi-
aalisen ja palvelukeskeisen tukiverkoston ehdoil-
la. Osallisuus, välittäminen ja ihmisen arvostava 
kohtaaminen leimaa kaikkien Punaisessa Ristissä 
toimivien arvomaailmaa.

Olen saanut kunnian tulla valituksi vahvan identi-
teetin omaavaan yhteisöön, jonka toiminnan kul-
makivenä on maailman laajuinen tunnettavuus ja 
luotettavuus. Yhä pirstaloituvassa maailmassam-
me usein juuri luottamus toisiin ihmisiin ja organi-
saatioihin	on	kärsinyt	vakavaa	inflaatiota.	Luotta-
muksen rakentuminen on pitkäaikainen prosessi, 
mutta se voidaan yhtä hyvin menettää silmänrä-
päyksessä. Tätä taustaa vasten kannamme maa-
ilman tunnetuimman brändin edustajina mittavaa 
vastuuta.

Tällä nimenomaisella näköalapaikalla, kuten elä-
mässä yleensäkin, tulee todennäköisesti kohda-
tuksi monenlaisia inhimillisiä tunteita: hersyvää 
naurua ja onnistumisen iloa, mutta myös surua, 
ihmisten	 tuskaa	 ja	epäuskoa	katastrofien	akuu-
teissa kriisitilanteissa. Vaikka paremman huomi-
sen aamunkoitto ei varmasti noissa tilanteissa ole 
ensimmäisenä mielessä uskon, että Punaisen Ris-
tin arvokkaat ja osaavat vapaaehtoiset sekä työn-
tekijät pystyvät toiminnallaan välittämään elä-
mässä ehkä tärkeintä tunnetta – toivoa.

Haluan tervehtiä kaikkia Oulun piirin aktiivisia toi-
mijoita ja toivottaa omasta puolestani onnistunut-
ta yleiskokousta Oulussa. Lupaan tehdä parhaani 
organisaation päämäärien ja tavoitteiden eteen.”
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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

Koronarajoitukset jatkuvat 

Opimme vuosi sitten keväällä hyvät uudet ta-
vat välttääksemme tartuntojen lisääntymistä. 
Pidimme turvavälejä, vältimme kokoontumisia, 
huolehdimme käsihygieniasta ja teimme etätöi-
tä. Vuoden mittaan opimme myös käyttämään 
kasvomaskeja yleisillä paikoilla ja julkisissa kul-
kuvälineissä.

Vaikka rokottaminen on jo aloitettu ympäri 
Suomen, meidän täytyy edelleen jaksaa nou-
dattaa terveysturvallisuusohjeita. Etenkin, kun 
koronavirus on muuntunut ja tarttuu entistä 
herkemmin. Virusmuunnoksen takia THL suo-
sitteleekin, että turvaväli on yli kaksi metriä. 
Noudatetaanhan myös tätä isompaa turvaväliä.
Valtava kiitos kaikille vapaaehtoisille, jotka sit-
keästi jatkavat toimintaa, vaikka etätyöskente-
ly uuvuttaakin.

Kristiina Myllyrinne  
Terveyden ja ensiavun 
asiantuntija

N
iklas M

eltio

Kymmenet kaupungit ovat pyytäneet Punaiselta Ristiltä tukea koronarokotuksiin. Vapaaehtoiset ohjaavat rokotettavat 
oikeisiin tiloihin ja auttavat rokotteen saaneiden jälkitarkkailussa.

Kiitos myös teille sadoille vapaaehtoisille, jotka 
tukevat kaupunkeja koronarokotusten antami-
sessa. Teidän avulla terveydenhuollon ammat-
tilaiset voivat keskittyä rokottamiseen.

Jaksetaan noudattaa vielä THL:n ohjeistuksia, 
niin mahdollisesti syksyllä voimme palata kas-
vokkain toteutettavaan toimintaan!

S
akari Piippo
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Ensiaputaidoista on hyötyä kodin arjessa. 
Esimerkiksi kylkiasento auttaa tajutonta 
tai huonovointista.

Miten toimit, jos lapsi nielaisee jotain sopima-
tonta? Punaisen Ristin viikko on hyvä tilaisuus 
opetella ensiaputaitoja tai jakaa tietoa eteen-
päin, jos ensiavun antaminen jo sujuu. Lapsi-
perheille suunnatun auttajakurssin käynyt osaa 
toimia hätätilanteen sattuessa kotona. Ensi-
aputaidoista on hyötyä. -Perheessä voidaan 
välttää sairaalakäyntejä, jos pienet haaverit 
osataan hoitaa itse ensiavulla, sanoo ensiavun 
asiantuntija Kristiina Myllyrinne Punaiselta Ris-
tiltä.

Kurssi on monelle vapaaehtoiselle tuttu viime 
vuosien Punaisen Ristin viikoilta. Aikaisemmin 
ensiaputaitoja opeteltiin kasvotusten Punaisen 
Ristin viikon tapahtumissa. Ensiaputaitoja voi 
opetella koronan aikana itsenäisesti etämate-
riaalin avulla.
 
Myllyrinne kannustaa tutustumaan kotitapah-
turma.fi	-sivustoon	ja	sieltä	löytyviin	kodin	tur-
vallisuuden tarkastuslistoihin. -Kotona voi teh-
dä listan mukaisen ”turvakävelyn” ja kiertää 
paikat, joissa haavereita sattuu sekä tehdä pa-
rannuksia, Myllyrinne sanoo.

Lapsille sattuu kolhuja ja nyrjähdyksiä pomppi-
essa ja kiipeillessä, mutta eivät aikuisetkaan kol-
huitta kotona selviä. Kodista on tullut monelle 
työpaikka, mutta työturvallisuudesta ei välttä-
mättä ole osattu huolehtia yhtä hyvin kuin toi-
mistoissa. Nyrjähdyksiä sattuu myös ulkoillessa.

AJANKOHTAISTA

Punaisen Ristin viikolla opitaan  
ensiaputaitoja kotona 

Myllyrinne muistuttaa, että ensiaputaitojen opet-
telu on mukavaa tekemistä lasten kanssa. -Lap-
sista on hauskaa sitoa nyrjähdyksiä ja käännel-
lä aikuisia kylkiasentoon, Myllyrinne kertoo.

Esimerkiksi kylkiasennon osaamisesta on hyö-
tyä, jos joku menettää kotona tajuntansa tai kun 
perheenjäsen on huonovointinen ja oksentelee. 
-Ensiaputaidot voivat olla tarpeen myös silloin, 
kun tilanne ei ole kovin vakava, Myllyrinne roh-
kaisee. Punaisen Ristin viikkoa vietetään 3.-9.  
toukokuuta.

Tutustu myös:
  
Punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet,	 
kotitapaturma.fi
 
Lataa lapsen puhelimeen Suomi112-sovellus 
ja opeta hätänumero.

Joonas B
randt

Save the date - valtakunnallinen 
vapaaehtoistapahtuma on tulos-
sa jälleen!

Suunnitteilla on valtakunnallinen vapaaeh-
toistapahtuma 1.-3.4.2022. Paikkana Aulan-
ko, Hämeenlinna. Kyseessä on kaikille Suomen 
Punaisen Ristin vapaaehtoisille avoin tapahtu-
ma.  Tapahtumasta tiedotetaan lisää seuraa-
vassa lehdessä!
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LYHYESTI

Pluspisteet ovat tarjonneet matalan kyn-
nyksen hiv-testausta ja seksuaaliterveys-
neuvontaa viidellä paikkakunnalla. Ensim-
mäinen Pluspiste aloitti toimintansa 1993.

Aluksi toimintaa rahoitti Raha-automaattiyhdis-
tys ja peliyritysten yhdistymisen jälkeen Sosi-
aali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. 
STEA on kuitenkin linjannut, ettei rahoitusta 
myönnetä enää toimintaan, joka kuuluu julki-
sen terveydenhuollon tehtäviin.

Pluspisteissä hiv-testin on saanut myös ano-
nyymisti, mikä on madaltanut monen kynnystä 
hakeutua testattavaksi.

Pluspisteet lopettavat toimintansa  
huhtikuun lopulla

- Emme ole kyselleet liikaa kysymyksiä. Riittää, 
että sanoo haluavansa testin, kertoo Seinäjo-
en ja Jyväskylän Pluspisteiden vastaava Janne 
Säilä.

Pluspisteiden tarjoama tuki on enemmän, 
kuin pisto sormenpäähän

Pluspisteiden vapaaehtoiset ovat tehneet uraa-
uurtavaa, merkittävää ja pitkäjänteistä pionee-
rityötä hivin ennaltaehkäisemiseksi, hiviin lii-
tetyn stigman hälventämiseksi ja hiv-tartuntaa 
pelkäävien tueksi.

Pluspisteillä kohdattujen pelkoja ja huolia on 
lievitetty paitsi hiv-testein, myös keskustele-
malla ja tarjoamalla tietoa ja tukea seksuaali-
terveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Vaikka Pluspisteiden toiminta päättyy, jatkaa 
Punainen Risti seksuaaliterveyden edistämis-
työtä. Vapaaehtoiset tarjoavat tietoa ja tukea 
seksuaaliterveyden teemoista mm. kouluissa, 
tapahtumissa ja festareilla. 

Lämmin kiitos kaikille Pluspisteiden vapaaeh-
toisille, yhteistyökumppaneille ja toiminnan to-
teuttamisen mahdollistaneille.

Järjestö on alkuvuonna julkaissut uuden 
tietosuojalinjauksen, sekä siihen liitty-
vän kolmikantasopimuksen, jossa määri-
tellään järjestön eri rakenteiden tietosuo-
jaroolit ja -vastuut. Kolmikantasopimus 
on meidän versiomme lain edellyttämäs-
tä tietojenkäsittelysopimuksesta rekiste-
rinpitäjän ja käsittelijöiden välillä. Linjaus, 
sopimus ja lisätiedot löytyvät RedNetin 
tietosuojasivulta, alla tiivistys osaston ja 
käsittelijöiden yhteisistä velvollisuuksis-
ta.

Osaston vastuisiin kuuluu esimerkiksi henkilö-
tietojen käsittely laillisten käsittelyperusteiden 

Osastojen tietosuojalinjaus

puitteissa, osastojen tietosuojayhteyshenkilöi-
den nimeäminen ja avainhenkilöiden tietosuo-
jaosaamisen varmistaminen.

Osastojen tulee myös varmistaa muun muas-
sa se, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä 
henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan 
salassapitovelvollisuutta. Henkilötiedot, joiden 
käsittely on päättynyt, tulee myös poistaa re-
kisteristä.

Tietosuojalinjaus ja kolmikantasopimus tulee 
käsitellä osaston hallituksessa ja tällä käsitte-
lyllä sitoudutaan sopimuksen osapuoleksi.

Petteri K
ivim

äki
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LYHYESTI

Valtakunnallinen kotisivustomme punainen-
risti.fi ja rodakorset.fi ovat uudistuneet. Uu-
sia sivuja on rakennettu uutterasti noin vuo-
den verran, ja kokonaisuus on nyt julkaistu 
kahdella kielellä.

Punainenristi.fi palvelee monia

Punainenristi.fi	on	suunniteltu	palvelemaan	eri-
tyisesti lahjoittajia sekä ihmisiä, jotka ovat kiin-
nostuneita vapaaehtoistoiminnasta.

Uudet vapaaehtoiset ohjataan sivustolta Oma-
palveluun, jossa he voivat kertoa omista kiin-
nostuksen kohteistaan ja pääsevät mukaan 
vapaaehtoistoimintaan sekä koulutuksiin. Si-
vuston avulla pääsee myös liittymään jäseneksi 
ja tekemään lahjoituksen entistä sujuvammin.

Punainenristi.fi	palvelee	myös	avuntarvitsijoita,	
tiedonhakijoita, mediaa ja rahoittajia sekä jär-
jestön yhteistyökumppaneita.

Miltä	uusi	punainenristi.fi	sinusta	näyttää?	Kerro	
siitä meille!

Onko Suomen Punaisen Ristin terveyden 
edistämisen toiminta sinulle tuttua? Ha-
luatko terveyttä ja hyvinvointia tukevia 
vinkkejä, tietoja ja taitoja hyödynnettä-
väksi vapaaehtoistehtävissäsi ja omassa 
elämässäsi yleisesti? Tule suorittamaan 
terveyden edistämisen verkkoperehdytys!

Terveyden edistämisen verkkoperehdytys on 
Punaisen Ristin vapaaehtoiskoulutus. Se on tar-
koitettu kaikille terveyden edistämisestä ja sii-
hen liittyvistä Punaisen Ristin vapaaehtoistoi-
minnoista kiinnostuneille. Verkkoperehdytys 
tarjoaa kattavan kokonaiskuvan Punaisen Ristin 
terveyden edistämisen toiminnasta, johon kuu-
luvat päihdetyö, seksuaaliterveystyö, tapatur-
mien ehkäisytyö ja Terveyspisteiden tarjoama 
terveysneuvonta. Opintokokonaisuus tarjoaa li-
säksi tietoja, taitoja ja valmiuksia, joita voi hyö-
dyntää toimiessaan Punaisen Ristin terveyden 
edistämisen vapaaehtoisena, muissa Punaisen 
Ristin vapaaehtoistehtävissä ja tietysti omassa 
elämässä.

Terveyden edistämisen verkkoperehdytys

Verkkoperehdytyksen suorittamiseen on hyvä 
varata	2−3	tuntia	ja	voit	suorittaa	kurssin	oman	
aikataulusi mukaisesti. Suorittamisesta saa to-
distuksen.

Verkkoperehdytyksen suoritettuasi voit osallis-
tua toimintamuotokohtaisille perus- ja jatko-
kursseille sekä etsiä sopivia ja juuri sinua itseäsi 
kiinnostavia toiminnan paikkoja monipuolisesta 
Punaisen Ristin terveyden edistämisen vapaa-
ehtoiskentästä Suomessa.

Tervetuloa mukaan suorittamaan  
verkkoperehdytystä osoitteeseen:  
bit.ly/TEverkkoperehdytys

Uusi sivusto on suunniteltu niin, että se olisi 
helppokäyttöinen ja saavutettava mahdollisim-
man monelle käyttäjälle – myös älypuhelimella.

Mitä seuraavaksi?

Verkkosivustojen luonteeseen kuuluu, että ne 
eivät koskaan tule täysin valmiiksi, vaan sivus-
to siirtyy nyt kehittämisvaiheeseen. Osana jat-
kuvaa kehittämistä sivustolla tehdään pienke-
hitystä, ja sinne tuodaan vuoden 2021 aikana 
englanninkielistä sisältöä. Siihen saakka kaikki 
aiemmin julkaistu englanninkielinen materiaali 
pysyy	ennallaan	osoitteessa	redcross.fi.

Jatkuvan kehittämisen mukaisesti otamme 
myös mielellämme vastaan palautetta kaikkeen 
sivustoon liittyvästä. Missä voisimme parantaa? 
Palautetta voi lähettää verkkosivulomakkeella: 
punainenristi.fi/palaute
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NÄLKÄPÄIVÄ

Espoon ruotsinkielisen osaston puheenjohtaja Lisa Fordell ja varapuheenjohtaja Anders Helsing ovat kokeneita lipaskerää-
jiä ja saaneet upeita tuloksia myös MobilePaylla, iZettlellä ja nettilippaalla. Onnistumisen resepti on yksinkertainen: lahjoi-
tuksia pitää pyytää ahkerasti! 

Nälkäpäivänä varmistetaan,  
että Punainen Risti on valmiina auttamaan joka hetki, 
kaikkialla maailmassa

H
eidi Juslin-S

andin

Nälkäpäivänä haluamme tuoda esiin ih-
misen katastrofin keskellä. Kuka tahansa 
meistä voi olla auttaja tai joutua tilantee-
seen, jossa tarvitseekin apua itse. Hädän 
keskellä tarpeemme ovat samanlaisia ja 
varsin yksinkertaisia: tarvitsemme ruokaa, 
vettä ja suojaa. Tehdään yhdessä toiveikas 
kampanja, ja varmistetaan, että Punainen 
Risti on valmiina auttamaan joka päivä - 
tarvittiin apua sitten täällä Suomessa tai 
kauempana.

Lipaskeräys toteutetaan 23.-25.9.

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään tuttuun 
tapaan syyskuun viimeisellä kokonaisella vii-
kolla torstaista lauantaihin 23.-25.9. Tuolloin 
toivomme, että punaliiviset lipaskerääjät täyt-
tävät katukuvan näyttävästi, tarvittaessa mas-
kein varustettuna ja turvavälit huomioiden. Täs-

tähän meillä on jo viime syksyltä kokemusta, 
jolloin turvallisuusohjeiden noudattamisessa 
onnistuttiin loistavasti! 

Lipaskerääjien rekrytointi kannattaa aloit-
taa jo keväällä
 
Lipaskerääjät ovat kampanjan toiseksi tehok-
kain mainosmuoto heti televisiomainonnan jäl-
keen, jonka lisäksi keräys on myös tuottoisa 
tapa kerätä varoja. Jos tuottoa suhteutetaan 
kävijämäärään, lahjoitettiin viime vuonna lipas-
kerääjille jopa hieman enemmän käteistä, kuin 
vuonna 2019. 

Lipaskerääjien näkyminen runsaslukuisina ka-
tukuvassa antaa myös tärkeän viestin siitä, että 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat paikalla ja 
valmiina auttamaan. Paikallisen auttamisval-
miuden varmistamisen kannalta onkin olennai-
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NÄLKÄPÄIVÄ

Nälkäpäivän valtakunnallisten 
etäkoulutusten aikataulu

Toukokuu

Nälkäpäivän suunnittelu  
ti 18.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 25.5. klo 17.30-19

Syväsukellus kerääjärekrytointiin  
ke 19.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ke 26.5. klo 17.30-19

Tutustuminen eri keräystapoihin   
to 20.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi to 27.5. klo 17.30-19

Elokuu

Nälkäpäivä 2021 yleisesittely  
ma 16.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ma 23.8. klo 17.30-19

Uudet keräystavat tuottaviksi  
ti 17.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 24.8. klo 17.30-19

Näkyvästi kadulla ja somessa  
ke 18.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ke 25.8. klo 17.30-19

Koulut mukaan Nälkäpäivään  
to 19.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi to 26.8. klo 17.30-19

Syyskuu

Tilannekatsaus ja pikapalaute  
to 30.9. klo 17.30-19,  
ruotsiksi ti 5.10. klo 17.30-19

Nälkäpäivän kaksikielinen kuuma linja  
torstaisin 2., 9. ja 16.9. klo 17-18 

Lokakuu

Lopputyöt ja raportointi  
ti 19.10. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 26.10. klo 17.30-19

Marraskuu

Tulokset ja opit  
ti 23.11. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 30.11. klo 17.30-19

sen tärkeää, että osastoissa satsataan kerääjä-
rekrytointiin, mieluiten jo hyvissä ajoin keväällä.

Sanansaattaja vauhdittamaan Nälkäpäivä-
heijastimen myyntiä

Käteisen käytön väheneminen on tosiasia, joka 
pakottaa meidät uudistamaan varainhankinnan 
tapoja. Tänä vuonna uusi avaus on Nälkäpäivä-
heijastin, joka lanseerataan jo elokuun puolel-
la. Heijastinta myydään yhteistyökumppaneiden 
toimipisteissä ja Punaisen Ristin verkkokaupas-
sa. Tarkat myyntipaikat selviävät kevään ede-
tessä. Heijastimen kasvoksi on lupautunut upea 
eturivin suomalaisnäyttelijä. Elokuussa selviää 
kuka on kyseessä!

Nälkäpäivänä kampanjoidaan syyskuun alus-
ta lokakuun loppuun

Vaikka lipaskeräys kestää edelleen kolme päi-
vää syyskuun lopulla, pyrimme innostamaan 
ihmisiä lahjoittamaan Nälkäpäivään eri kanavia 
pitkin koko syys- ja lokakuun ajan. Osastojen 
kohdalla tämä tarkoittaa mm. sitä, että nettike-
räämiselle on aikaa peräti kaksi kuukautta. Vii-
me vuonna uusilla maksutavoilla kerättiin vielä 
aika pieniä summia, mutta muutamat osastot 
onnistuivat kasvattamaan tuottoja oikein mu-
kavasti. Näitä oppeja ja kokemuksia on nyt ke-
rätty talteen ja jaetaan kaikkien hyödynnettä-
viksi tulevissa koulutuksissa. 

Koulutuksista vertaistukea, vinkkejä ja uu-
tuutena Nälkäpäivän kuuma linja

Viime vuonna suositut Nälkäpäivän etäkou-
lutukset saavat jatkoa ja täydennystä. Ilmoit-
taudu koulutuksiin Nälkäpäivän Rednet-sivuilla 
olevien ilmoittautumislinkkien kautta. Syys-
kuussa on lisäksi tarjolla Nälkäpäivän kuuma 
Teams-linja kolmena lipaskeräystä edeltävänä 
torstai-iltana. Siellä voi pyytää apua vaikkapa 
teknisiin ongelmiin tai vaikka ihan vaan jutella 
ja inspiroitua muiden paikalla olevien vapaaeh-
toisten Nälkäpäivä-suunnitelmista. Nälkäpäivä 
tehdään yhdessä, koko maassa! 
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AJANKOHTAISTA

Suomen valtion pakolaiskiintiö on 1050 
henkilöä vuodelle 2021. Suomi ottaa kaik-
kein haavoittuvimmassa asemassa olevia 
pakolaisia, ja pakolaiskiintiössä painote-
taan perheiden sekä vaikeassa asemas-
sa olevien naisten ja lasten valintaa.

Suomen Punainen Risti on ollut uudelleensijoi-
tettujen pakolaisten tukena jo 1970-luvulta läh-
tien. Olemme vastassa jokaista Suomen kiinti-
össä valittua pakolaista jo maahan saapumisen 
yhteydessä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Pakolaisten uusilla kotipaikkakunnilla Punaisen 
Ristin osastot ovat järjestäneet aktiivisesti esi-
merkiksi ystäväkursseja, joiden avulla uudet tu-
lijat saavat paikallisia ystäviä tukemaan kotou-
tumista. Vapaaehtoiset ovat myös toimineet 
kuntien työntekijöiden tukena pakolaisten vas-
taanotossa.

Uudelleensijoitetut ja Punainen Risti -koulutus-
moduuli on tarkoitettu pakolaisten parissa toi-
miville vapaaehtoisille. Koulutuksen tavoitteena 
on muun muassa lisätä vapaaehtoisten tunte-

Koulutuksilla lisää vapaaehtoisia 
uudelleensijoitettujen tueksi

musta uudelleensijoitetuista eli kiintiöpakolai-
sista. Koulutuksen avulla vapaaehtoiset saavat 
valmiuksia toimia pakolaisten tukena Punaisen 
Ristin periaatteiden mukaisesti.

Tämän koulutuksen lähtövaatimuksena on 
Tervetuloa yhteiseen tarinaan -verkkokou-
lutus. Kiintiöpakolaisten ystävätoiminnas-
ta kiinnostuneille suositellaan lisäksi maa-
hanmuuttotoiminnan ns. peruskurssia eli  
Kotoutumisen tukena –koulutusta (3h) ja  
Ystävätoiminnan peruskurssia (3h).

Uudelleensijoitetut ja Punainen Risti -moduuli 
on kahden tunnin mittainen koulutus, jota mo-
nikulttuurisuuskouluttajat voivat kouluttaa.
Ajankohtaisia koulutuksia voi etsiä Oma Punai-
nen Risti -sivuilta, jossa kannattaa myös mark-
kinoida tulevia koulutuksia!

H
arri M

äenpää
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LYHYESTI

Kevätkalenteri 2021 on syntynyt halus-
ta tukea Suomen Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisia ja aktiiveja stressaavina aikoina. 
SPR ei olisi mitään ilman motivoituneita 
ja hyvinvoivia vapaaehtoisiaan. Haluamme 
siis kevätkalenterin kautta kertoa, kuinka 
te olette meille tärkeitä! 

Tove Jansson oli innokas lukija jo pienestä 
pitäen. Kun muut olivat jo menneet nukku-
maan, hän luki taskulampun valossa pei-
ton alla, sillä hän ei malttanut jättää kieh-
tovia tarinoita kesken. Tämä uteliaisuus ja 
intohimo lukemista kohtaan ovat innos-
taneet ”A:sta Ö:hön Muumien matkassa” 
-hankkeen perustamiseen, jonka tarkoi-
tuksena on sytyttää lukemisen ja kirjoit-
tamisen kipinä kaikenikäisissä ihmisissä 
ympäri maailmaa.
 

Myös Suomen Punainen Risti on aloittanut yh-
teistyön Moomin Charactersin kanssa ja liittynyt 
mukaan tähän monivuotiseen ja kansainväli-
seen hankkeeseen. Muumien avulla edistäm-
me kaikenikäisten ihmisten luku- ja kirjoitus-
taitoa, jotka ovat tärkeitä taitoja itseilmaisun 
kannalta ja ne laajentavat ihmisten ymmärrystä 
maailmasta. Lisäksi jo varhaisessa iässä synty-

Lempeyttä, iloa ja itseymmärrystä kevääseen kevät-
kalenterista! 

Punainen Risti matkassa Muumien kanssa

Kalenterin luukut kannustavat ottamaan het-
ken aikaa itselle ja omalle hyvinvoinnilleen. 
Tilaaja saa tilaamispäivästä lähtien viikoittain 
yhden sähköpostiluukun, jossa on jokin terve-
yttä ja hyvinvointia edistävä vinkki, harjoitus 
tai lahja. Kalenteri kestää tilaamispäivästä kol-
me kuukautta eli kahdentoista viestin verran.

Ensimmäinen viesti lähtee aikaisintaan helmi-
kuun ensimmäisellä viikolla. Kalenterin voi kui-
tenkin tilata huhtikuun loppuun asti.

Kalenterin voi tilata tästä linkistä:  
spr.punainenristi.fi/kevatkalenteri
Kaikki harjoitukset julkaistaan helmikuun alus-
sa kootusti osoitteessa www.sproppimateriaa-
lit.fi	otsikolla	“Sinulle:	hyvinvointia	ja	jaksamis-
ta tukevia harjoituksia”. Kevätkalenteri 2021 on 
toteutettu LähiTapiolan rahoittamana.

lloisin terveisin, 
Suomen Punaisen Ristin kevättontut

nyt rakkaus sanoihin kasvattaa ihmisten empa-
tiaa, uteliaisuutta ja inhimillisyyttä maailmassa.
 
”A:sta Ö:hön Muumien matkassa” -hanke ko-
koaa yhteen yrityksiä ja järjestöjä ympäri maa-
ilman. Yhdessä eri yhteistyökumppaneiden 
kanssa Moomin Characters -yhtiö tulee tarjo-
amaan työkaluja ja inspiraatiota lukemisen ja 
kirjoittamisen ilon levittämiseen. Kyseessä on 
monivuotinen yhteistyö, joten Muumit tulevat 
edistämään myös Punaisen Ristin työtä pitkä-
kestoisesti ja näkymään erilaisissa yhteyksissä. 
Kerromme yhteistyön etenemisestä myöhem-
min lisää.

Joonas B
randt
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KAVERITAITO-OHJELMA

Punainen Risti on kehittänyt Kaveritaito-
ja -ohjelman nuorten ystäväparitoiminnan 
tueksi. Verkkopohjainen ohjelma löytyy 
osoitteesta punainenristi.fi/kaveritaito-
ja. Ohjelmassa ystäväpari tutustuu kave-
ritaitojen eri teemoihin animaatiovideoi-
den sekä monipuolisten tehtävien avulla 
yhteensä kuuden tapaamiskerran ajan. 
Kaveritaitoja -ohjelmaa voi toteuttaa ys-
täväparitoiminnan lisäksi itsenäisesti, 
ryhmätoiminnassa tai oppilaitoksissa.
 

Koulutus Kaveritaitoja -ohjelman 
hyödyntämisessä ystävätoiminnassa 6.5. klo 
17-19:30; ilmoittautumiset:  vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/10459
 
Lisäkoulutusmateriaaliksi nuorten ystävinä toi-
miville vapaaehtoisille on valmistumassa nuor-
ten mielenterveysteemainen itseopiskeluma-
teriaali. Koulutusmateriaali ja Kaveritaitoja 
-ohjelma on kehitetty yhteistyössä MIELI Suo-

Uusia työkaluja ja koulutuksia ystävävälityksiin nuorten 
ystävätoiminnan edistämiseksi

men Mielenterveys ry:n kanssa. Materiaalien 
ruotsinkieliset versiot ilmestyvät kevään 2021 
aikana.

Kaveritaitoja nuorille -hanke järjestää kaikille 
osastoille avoimen ystävävälittäjäkoulutuksen. 
Koulutus on suunnattu uusille ystävävälittäjil-
le, jotka tulevat osaksi osaston ystävävälitys-
tiimiä vastaamaan nimenomaan nuorista ystä-
väpareista. Koulutuksessa käydään läpi nuorille 
ystäväpareille tyypillisiä haasteita ja keinoja ta-
voittaa nuoria ystävää tarvitsevia ja vapaaeh-
toisia. 

Koulutus järjestetään 27. ja 29.4.  
klo 17-19. Ilmoittautumiset:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10460	

V
ilm

a S
appinen



13

Harjoittelijana Oulun piirissä

Sosonomiopintoihin kuuluva toinen ammatti-
harjoittelujakso pyörähti käyntiin helmikuussa. 
Aiempi tutkintoni on Oulun yliopistolta kulttuu-
riantropologian puolelta, joten Punaisen Ristin 
monikulttuurisuuspuolella työskentely tuntui 
alusta asti omalta jutulta. Tähtäimessä oli toi-
mia rasisminvastaisella viikolla monissa erilai-
sissa tehtävissä, mutta Pohjois-Pohjanmaan 
hälyttävä koronatilanne muutti kampanjaviik-
koa ja ylipäänsä harjoittelun sisältöä melkoi-
sesti.

Rasisminvastaista viikkoa vietettiin tänä vuon-
na 15.-21.3. Kampanjassa olin yhteydessä Ou-
lun piirin osastoihin ja kannustin heitä vaikut-
tamaan sosiaalisessa mediassa, sekä jakamaan 
rasisminvastaista tietoa paikallisesti. Kaikkiaan 
Oulun piiristä kampanjaan osallistui 13 osastoa. 
Suurkiitos jokaiselle mukana olleelle! Kampan-
javiikko on ohi, mutta muistetaan ettei tasa-ar-
vo- ja yhdenvertaisuustyö rajaudu vain rasis-
minvastaiseen viikkoon, vaan sitä tulee meidän 
tehdä vuoden jokaisena päivänä!

Rasisminvastaisen viikon jälkeen olen pääs-
syt työskentelemään maahanmuuttajien asu-
misapu ohjelmassa, paperittomien päiväkes-
kuksessa, sekä läksypajaohjaajana. Erityisesti 
asumisavun parissa tehty työ on syventänyt 
omaa ymmärrystä kotoutumisesta ja pakolais-
uudesta Suomessa. Monikulttuurisuustoimin-
nan lisäksi olen seurannut NOY-hankeen toi-
mintaa ja toiminut ohjaajana nuorten ryhmissä. 
Kevääseen mahtuu monenlaisia mielenkiintoi-
sia koulutuksia, ystävänpäivä kampanjaa, iha-
nista persoonista tehtyjä haastatteluja ja sy-
väluotaavampaa kehitystyötä. Toisin sanoen 
harjoittelujakso on ollut erittäin monipuolinen 
ja antanut laajan kuvan Suomen Punaisen Ris-
tin toiminnasta.

Jo ennestään olemassa oleva kiinnostus mo-
nikulttuurisuustyötä kohtaan on kasvanut ja 
aikani järjestö- ja hanketyön kentällä on vah-
vistanut sitä tunnetta, että olen ihan oikeassa 
paikassa. Iso kiitos kaikille piirin ohjaajille ja va-
paaehtoisiille, joiden kanssa olen saanut työs-
kennellä sekä kerryttää osaamistani! Erityiskii-
tos ohjaajalleni Marika Parkkilalle!

Aino Peltokoski

M
aria T Leh

tm
an

MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA
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VALMIUS Ari Haaranen

Valmiuspäivystykseen  
muutoksia kesäkuun alussa
 
SPR:n Oulun piirin ja alueemme Vapepan val-
miuspäivystys muuttuu kesäkuun alussa. Tähän 
asti päivystäjiä on ollut 1-3  henkilöä kerrallaan 
vuorossa. Vuorot ovat kestäneet viikosta jopa 
kuukauteen. Päivystäjien vaihdon yhteydessä 
on siirretty myös päivystyssalkkuja. Viime vuo-
sina aktiivisten päivystäjien määrä on vähenty-
nyt, vaikka koulutuksen käyneitä on kirjoillam-
me useita kymmeniä. 

Muutamissa piireissä on jo aiemmin siirrytty 
Krista-päivystysvaihteen käyttöön. Erona ai-
empaan tässä on se, että jatkossa ei ole enää 
erillisiä päivystyspuhelimia. Viranomainen te-
kee hälytyksen soittamalla päivystysvaihteen 
numeroon ja puhelin soi kaikilla päivystäjillä. 
Puhelun voi poimia kuka tahansa päivystäjis-
tä, mutta oletettavasti tulemme tekemään vii-
kon vuorot, jolloin aina joku on ’ykköspäivystä-
jä’. Mikäli hän ei satu vastaamaan, kuka tahansa 
päivystäjistä voi ottaa puhelun omaan puheli-
meensa. Vastatusta puhelusta tulee tieto teks-
tiviestillä kaikille päivystäjille. Samoin soittajalle 
tulee tieto siitä kuka vastasi, sekä päivystäjän 

suora numero. Mikäli soittoon ei vastata, se siir-
tyy varapäivystäjien ryhmään, jossa on mm. val-
miuspäällikkö. Tarkemmat tiedot järjestelmästä 
ja toimintatavoista käydään läpi koulutuksissa. 

Aloitamme perehdyttämisen uuteen järjestel-
mään huhtikuussa ja 8.5. pidämme koulutuk-
sen kaikille päivystäjille. Toukokuussa harjoit-
telemme järjestelmän käyttöä. Uusia päivystäjiä 
koulutamme lisää syksyllä.  

Päivystäjän tehtävä on mielenkiintoinen ja vas-
tuullinen. Siinä ollaan aktiivisesti mukana valmi-
uden tehtävissä. Tehtävä sopii myös niille, jotka 
haluavat mukaan toimintaan, mutta eivät jos-
takin syystä voi esimerkiksi toimia maastossa 
etsijöinä. Uuden järjestelmän myötä tehtävä ei 
myöskään edellytä sitä, että sinun tulisi vuo-
rollasi olla 24/7 vastaamassa, koska hälytys soi 
muillakin.  

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan päivystäjä-
nä, ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen. 
Katsotaan yhdessä, miten sinun urasi päivystä-
jänä voisi alkaa. 

Ari Haaranen 
Valmiuspäällikkö 

Ju
ssi V

ierim
aa
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Riikka Kesonen VIESTINTÄ

Oma Punainen Risti - onhan 
osastonne jo järjestelmässä? 

Viimeistään nyt kaikkien osastojen tulee ottaa 
vapaaehtoisten tietojärjestelmä käyttöön! Ku-
ten alla olevasta kuvasta näkyy, järjestelmään 
luodaan	alueellamme	uusia	profiileja	kiihtyväl-
lä	tahdilla	-	uudet	profiilin	luoneet	ovat	juurikin	
niitä uusia vapaaehtoisia, joita toiminnan jatku-
vuuden turvaamiseksi tarvitsemme. 

Mitä järjestelmästä tulee ainakin ottaa hal-
tuun?

• Ihan ensimmäiseksi tulee huolehtia, että 
kaikilla osaston vapaaehtoisilla on profiili 
luotu järjestelmään. Tämä helpottaa osas-
toa muun muassa tilastoinnissa.

• Ilmoitus uusista vapaaehtoisista. Osas-
ton vapaaehtoisten tulee käydä muokkaa-
massa tämä tieto järjestelmään (etusivulta 
hallinta-näkymästä). Huom! Kohtaan voi li-
sätä useamman sähköpostiosoitteen. Tieto 
uudesta alueellanne järjestelmään kirjautu-
neesta tulee teille heti, kun valitsette vaih-
toehdoista ”päivittäin”-kohdan. 

• Tapahtumien luonti järjestelmässä. Tätä 

Oma Punaisen Ristin lukuja Oulun piiristä. TIlanne 16.4.2021.

kautta järjestelmää selaava näkee mitä toi-
mintaa ja tapahtumia alueellanne on tu-
lossa. Tapahtumat ovat myös helppo tapa 
osaston toimijoille mainostaa tulevaa toi-
mintaa ja tapahtumaa.

• Järjestelmässä on myös vaivatonta etsiä uu-
sia vapaaehtoisia luomalla sinne vapaaeh-
toistehtävän. Etsiikö osastonne esimerkik-
si uutta ystävänvälittäjää tai lastenkerhon 
ohjaajaa? Luokaa vapaaehtoistehtävä jär-
jestelmään! Näin uusi, toimintaa etsivä nä-
kee heti minkälaiselle vapaaehtoistoimin-
nalle olisi tarvetta.

Oma Punaisen Ristin perehdytyksiä järjestetään 
kuukausittain. Oulun piirin seuraava Oma Pu-
naisen Ristin perehdytys 18.5: https://vapaaeh-
toiset.punainenristi.fi/event/10777.	

Valtakunnallinen perehdytys käy myös katta-
vasti läpi järjestelmän perustoiminnallisuudet 
ja seuraava valtakunnallinen perehdytys järjes-
tetään 24.5.: https://vapaaehtoiset.punainen-
risti.fi/event/10609.

Tervetuloa mukaan! Jos järjestelmästä herää 
kysyttävää, voit olla yhteydessä piirin Oma-
pääkäyttäjiin Riikka Kesoseen ja Teemu Alape-
teriin. 
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MONIMUOTOINEN YSTÄVÄTOIMINTA

Voimavarakahvilasta intoa ja  
palautumista koronavuoden jäl-
keen

Tuntevatko osastosi vapaaehtoiset väsy-
mystä koronakevään jälkeen? Kaipaatteko 
iloa, innostusta ja palauttavaa toimintaa? 
 
Koronaepidemia on muuttanut vapaaehtois-
toiminnan luonnetta ja ohjannut vapaaehtoi-
set uudenlaiseen toimintakulttuuriin. Tilanne 
voi kuormittaa vapaaehtoisia uusilla tavoilla. 
Tämän takia vapaaehtoisten hyvinvointiin ja 
jaksamiseen samoin kuin innostukseen ja mo-
tivaation säilyttämiseen on tärkeää kiinnittää 
erityistä huomiota. 

LähiTapiola on antanut avustusta erityisesti va-
paaehtoisten hyvinvoinnin tukemiseen. Osas-
tosi voi hakea LähiTapiolan tuesta 300 euron 
avustusta esimerkiksi voimavarakahvilan toteu-
tukseen. Tukea voi hakea 30.9. asti tai niin kau-
an kuin tälle allogoidut varat riittävät. Tapahtu-
mat on toteutettava vuoden 2021 aikana. 

Osastoille avustusta vapaaehtoisten hyvin-
voinnin tukemiseksi 
 
Osaston voimavarakahvila on vapaaehtoisten 
hyvinvointiin ja innostamiseen keskittynyt ker-
taluontoinen tapahtuma, jonka tarkoituksena 
on purkaa koronakevään kokemuksia ja innos-
taa tuleviin vapaaehtoistehtäviin. Voitte jär-
jestää voimavarakahvilan hyvin osana yhtä jo 
suunniteltua toimintaryhmä- tai osastokohtais-
ta kokoontumista tai erillisenä uutena tapah-
tumana. 

Voimavarakahvilan materiaalit sopivat sekä etä- 
että lähitapahtumaan sovellettaviksi. Jos pidät-
te voimavarakahvilan etänä, sitä ennen on hyvä 
toteuttaa vastuuvapaaehtoisen tai työntekijän 
vetämä Digirohkaiseva paja, jotta kynnys netin 
välityksellä osallistumiseen olisi mahdollisim-
man matala. 

Voimavarakahvilamateriaalin löydät RedNetistä 
osoitteesta	https://rednet.punainenristi.fi/Voi-
mavarakahvila 

Hyväpäivä-avustusta osastoille 

Osastot voivat hakea tukea toiminnan kehittä-
miseen, uuden toiminnan aloittamiseen, kehit-
tämiseen ja projekteihin. Tukion kertaluonteita 
ja haettavana ympäri vuoden seuraaviin toimin-
toihin: 

• Ensiapuryhmätoimintaan 
• Monikulttuurisuustoimintaan 
• Nuorisotoimintaan (sis. lasten päiväleiritoi-

minta) 
• Terveyden edistämisen toimintaan 
• Ystävätoimintaan 

Kertaluontoista avustusta myönnetään vuosit-
tain samalle toiminnalle enintään 300 euroa. 
Avustusten haku on jatkuva ja se tulee tehdä 
sähköisellä lomakkeella ennakkoon. Myönnet-
ty avustus maksetaan jälkikäteen raportointia 
ja kuluerittelyä vastaan. 

Kuluvan vuoden toimintaan myönnetyn avus-
tuksen raportti ja kuluerittely tulee toimittaa 
sähköisellä lomakkeella seuraavan vuoden 
tammikuun 15. päivään mennessä. Hakemuk-
set ja raportit käsitellään kahden kuukauden si-
sällä niiden toimittamisesta. Sähköisen halku-
lomakkeen löydät RedNetin osastotoimistosta 
osoitteesta	 	https://rednet.punainenristi.fi/hy-
vapaiva 
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Ruoka-aputoimintaan  
etsitään uusia mukaan 
lähteviä osastoja

Hoito ja huolenpito kotona -  
webinaarisarja omaistaan tai  
läheistään hoitaville sekä kaikille 
asiasta kiinnostuneille

Kevään 2021 hoito ja huolenpito kotona  
-webinaarit:

• 11.5. klo 11-13 Liikkumisen / siirtymi-
sen turvallisuus, apuvälineet arjessa  
Kakkostyypin diabetes – hyvää hoitoa kotona

• 12.5. klo 14-15 Ravitsemus ja liikunta  
hyvän arjen tukena

• 19.5. klo 14-15 Oireita ja ohjeita  
aivoverenkiertohäiriössä

• 26.5. klo 14-15 Ensiapuvinkkejä kesän varalle
• 2.6. klo 14-15 Turvaa arkesi kesällä
• 15.6. klo 14-15 Mielen hyvinvointi – kuinka 

jaksan omaishoitajana

Hoito ja huolenpito webinaareihin ilmoittau-
tuminen ja lisätiedot: https://vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/10937	 tai	 Pia	 Jylänki,	 
p.		040	147	9350,	pia.jylanki@redcross.fi.

Lisäksi:

• 4.5. klo 14-15 Muistisairaan arvokas koh-
taaminen. Ilmoittautuminen 4.5. webinaa-
riin:	https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/10868 

Opintokeskus Sivis ja Veikkaus tukevat webi-
naareja.

Suomen Punainen Risti jakaa ruoka-apua useis-
sa eri muodoissa. Suurin yksittäinen ruuan toi-
mittaja on EU:n ruoka-apuohjelma. Lisäksi 
osastot ympäri maata järjestävät tehokkaasti 
ja itsenäisesti ruoanjakoa yhteistyössä paikal-
listen tahojen, kuten kauppojen, koulujen, kes-
kuskeittiöiden ja lounasravintoloiden kanssa. 
Ylijäämäruokaa jaetaan tällä hetkellä noin 30 
paikkakunnalla ja EU-ruoka-avun jakamiseen 
osallistuu 51 osastoa. 

Punaisen Ristin Oulun piiri on mukana toteut-
tamassa 2020-2021 STM:n tukemaa ruoka-
avun hanketta. Hankkeessa päätavoitteena on 
varmistaa ruoka-avun jatkuminen SPR:n jär-
jestämänä valtakunnallisena toimintana, kun 
avuntarvitsijoiden määrä kasvaa Covid-19-epi-
demian ja sen pitkäkestoisten vaikutusten myö-
tä.  

Hankkeella laajennetaan ja kehitetään ruo-
ka-aputoimintaa ja siihen liittyvää vapaaeh-
toistyötä sekä tiivistetään verkostotoimintaa 
paikkakunnilla alueellisen tarpeen mukaisesti. 
Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä mui-
den paikallisten ruoka-apua tarjoavien tahojen 
ja eri palveluntuottajien sekä kuntien kanssa. 

Etsimme hankkeeseen ruoka-apu toiminnan 
aloittamisesta tai laajentamisesta  kiinnostu-
nutta osastoa. Hanke tukee osastoja vapaaeh-
toisten kouluttamisessa, ruoka-avun organisoi-
misessa sekä kalustehankinnoissa. 

Ruoka-apua voidaan toteuttaa esimerkiksi:

• Kauppojen ja elintarviketeollisuuden hävik-
kiruuan jakona

• Yhteisöruokailuna
• Koulujen ja kuntien laitoskeittiöiden ylijää-

mälounasruuan jakona 
• Hävikkikaappi ja yhteinen pöytä -mallilla 

Kiinnostuitko? Lisätietoa saat Oulun piiritoi-
mistosta Päivi Jurvakaiselta, p. 040 522 4696, 
paivi.jurvakainen@punainenristi.fi
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Ruoka-apu rakentuu  
tarpeeseen 

	“Aamu	alkaa	puurolautasella	ja	illalla	kulhossa	
poikia odottaa jälleen paljas makaroni. Ketsup-
piakin saa - joskus”, kuvaili äiti perheen arkea 
minulle jonossa muutama vuosi sitten. Samaan 
hengen vetoon hän kiitti päivän kassista ja to-
tesi, että pojat saisivat makkarasta huomisel-
le kastikkeen. Rahaa ruokaan jäi nelihenkiselle 
perheelle	20e	viikossa.	“Onneksi	on	koululou-
nas”, lisäsi nainen vielä ja lähti kassi oikeassa 
kädessä kotimatkalle. 

On kulunut lähes 9 vuotta siitä, kun Meri-Top-
pilan huolestunut asukas otti osastoomme 
yhteyttä ja kertoi perheiden kasvavasta huo-
no-osaisuudesta. Olisiko Punaisella Ristillä 
mahdollisuutta tulla alueelle avuksi ja miten? 
Keskustelu oli rakentavaa ja ajatuksia herättä-
vää. Avunpyynnöstä irtosi pian askel ja toinen-
kin sekä osaston hallituksen luvan myötä pieni 
vapaaehtoistiimi pääsi aloittamaan ruoka-avun 
valmistelut Oulun pohjoispuolelle. 

Ensimmäisenä tehtävänä oli löydettävä se oi-
kea yhteistyökumppani, jonka  arvopohja ja ta-
voitteet olisivat yhtenäisiä kanssamme ja jolla 
olisi tilaa ruoka-avun kalusteille. Etsintä ei ollut 

helppo - puheluita ja sähköpostitiedusteluita 
jatkettiin viikko toisensa jälkeen. Onneksemme 
Toppilaan vastikään avattu Helluntaiseurakun-
nan Toppila-Center hyväksyi kädenojennuk-
semme. Yhteistyösopimus ja käytänteet neu-
voteltiin hyvässä hengessä. Meidän oma pieni 
ruoka-avun pakkaamohuone Toppila-Centeris-
sä ei ole tavallista olohuonetta suurempi - sen 
läpi on pienuudestaan huolimatta kulkenut jo 
yli 200 000kg hävikkiruokaa. 

Tyhjä huone tuntui uudelle alulle. Sen täyttämi-
nen jääkaapeilla, leipähyllyillä ja kylmäkuljetus-
laukuilla antoi huoneelle tarkoituksen. Koska 
toimintamme sisälsi ruoan kuljettamista sekä 
pakkaamista, täytyi meidän ennen aloittamista 
saada myös viranomaiselta lupa. Ilmoitus elin-
tarvikehuoneistosta valmisteltiin huolellisesti ja 
suunnitelluista tavoista tehtiin myös omaval-
vontasuunnitelma. Päädyimme jakamaan vain 
pakattuja tuotteita, jotta pystyimme takaa-
maan elintarvikkeiden turvallisuuden. 

Emme aluksi osanneet arvioida kuinka paljon 
hävikkiruokaa alueellamme muodostui. Han-
kimme jääkaappeja lisää sitä mukaa, kun uu-
sia kauppoja, leipomoita ja keskusvarastoja teki 
kanssamme yhteistyösopimuksen. Huomasim-
me pian, että osa liikkeistä haluaa asioida kes-
kitetysti ketjun kautta ja osa suoraan kauppiaan 
toimesta. Tavoitteenamme oli 1-2 leipomoa hä-

Ruoka-avun koordinaattori Jonna Laakso.
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vikkileivän lahjoittajaksi ja 5 kauppaa hävikiksi 
jääneiden liha- sekä einestuotteiden lahjoitta-
jaksi. Leipomoissa pystyimme käymään jo en-
nen jakelupäivää, sillä parasta ennen -päiväystä 
oli usein 1-3 päivää jäljellä. Viimeisen käyttö-
päivän einestuotteet haimme aina jakelupäivä-
nä, sillä niitä emme voineet säilöä pidempään. 
Maitotaloustuotteet päädyimme saamaan pää-
asiassa paikalliselta keskusvarastolta jakelupäi-
vän aamuna. 

Kaikille avointa 

“Olisiko	 teillä	 ruoka-avussa	koululuokallemme	
tehtäviä	yhdeksi	päiväksi?”,	“Saisimmeko	opis-
kelijakaverini kanssa tulla tutustumaan toimin-
taanne	 ensi	 kuussa?”,	 “Olen	 katsellut	 täällä	
jonossa, että teillä on pakkaamossa mukava 
pöhinä,	voisinko	minäkin	auttaa?”,	 “I	am	 loo-
king for voluntary work and I noticed you have 
a food donation in Toppila..”, lista on loputon. 
Iloksemme pieni pakkaamomme on saanut sel-
laisen julkisuuskuvan, että vapaaehtoisia on 
vuosien varrella ollut eläkeläisistä pikkunas-
sikoihin! Toimintamme on ollut kielirikasta ja 
olemme käyttäneet joka viikko vähintään kol-
mea eri kieltä; suomea, englantia ja kehon kiel-
tä. Ruoka yhdistää ihmisiä.  

Ruoka-avun viikkoon kuuluu useita eri tehtäviä. 
Leipähyllyjen ja jääkaappien puhtaanapito on 
hyvin tärkeää elintarvikkeiden turvallisuuden 
kannalta. Leipomosta noudetut leivät pinotaan 
avohyllyihin odottelemaan jakelua - muovisä-

keissä ne alkaisivat käymään. Kylmäkuljetusta 
vaativat tuotteet noudetaan sovittuina aikoi-
na kauppojen takahuoneista puhtailla kylmä-
kuljetuslaukuilla. Jokaiseen laukkuun on syytä 
toki tiputtaa myös kylmäkalle. Ruokia pakates-
sa niiden turvallisuutta tarkastellaan päivämää-
rän lisäksi myös kolhujen ja hajun perusteella. 
Mitään pilalle mennyttä ei voi jakaa. Kuskit ja 
apukuskit koulutetaan tehtäviin ennakkoon. 

Kun kaikki ruoka on paikan päällä, voidaan ja-
kelun valmistelut aloittaa. Lattiat ja pakkaamon 
tasot on syytä pestä sekä harjaten, että mopa-
ten. Jokainen vapaaehtoinen ohjeistetaan hy-
vään hygieniaan ja illan koordinaattori aloittaa 
työnjaon. Tuotteiden määrä on arvioitu ja kolme 
pakkaajaa saa oman määränsä tiedoksi. Hävik-
kikassi liikkuu jääkaapin edestä seuraavaan ja 
pakkaajat pysyttelevät omalla kohdallaan. Näin 
taataan kaikille avunsaajille mahdollisimman 
samankokoinen kassi. Ovimies ja jonon ohjaaja 
valmistautuvat omaan rooliinsa. 

Kehittyvä yhteisö 

Kun katsoo toimintaa läheltä, vaikuttaa vii-
kot toistavan samaa. Näin ei kuitenkaan ole, 
vaan ruoka-apu on alati muuntunut tarpeiden 
ja resurssien mukaan. Muutoksen tahti on ollut 
hyvä pitää tasaisena, jotta avuntarvitsijat löytä-
vät meidät ja tietävät toimintatavat. Isot muu-
tokset on tehty harkiten ja oikea-aikaisesti jo-
nossa kertoen. 

MONIMUOTOINEN YSTÄVÄTOIMINTA

Ruoka-avun vapaaehtoinen M. Saranya.
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Toimimme pitkään Meri-Toppilassa ainoana Ou-
lun osaston jakeluna. Viiden jakeluvuoden jäl-
keen aloimme tarkastella kuinka kaukaa apua 
haetaan. Avuntarvitsijoita tuli paljon myös Ou-
lun eteläpuolelta. Lisäksi hakijoita saapui jopa 
Ylikiimingistä, Haukiputaalta sekä Oulunsalos-
ta. Tämä huomio asetti yllemme uuden tavoit-
teen - voitaisiinko ruokajakelu monistaa myös 
Oulun eteläpuolelle? Tilanteeseen löytyi luon-
teva ratkaisu, kun nelihenkinen opiskelijaryh-
mä otti yhteyttä ja tiedusteli ruoka-avun in-
nokkuutta opinnäytetyön aiheeseen. Yhteisistä 
palavereista lähti liikkeelle uuden ruokajakelun 
aloittaminen; Kastellin ruoka-apu on toiminut 
nyt 2 vuotta ja sitä koordinoi edelleen yksi näis-
tä opiskelijoista. 

Ruoka-apumme on tuonut kummankin jakelun 
kautta materiaalisen avun lisäksi yhteisöllisyy-
den tunnetta. Se, että vuodesta toiseen jonoi-
himme on saapunut ihmisiä jopa tunteja ennen 
jakelua, on kertonut meille sosiaalisen kokoon-
tumisen tarpeesta ja ilosta. Puheensorina siel-
lä täällä - kahvilatoiminta jonon äärellä, vierai-
levat asiantuntijat aiheilla aina talousasioista 
elvyttämiseen saakka sekä useat perinteeksi 
muodostuneet juhlat ovat kaikki pitäneet yh-
teisöämme kehittymässä. Pienet lapset ovat 

kasvaneet aikuisiksi kanssamme ja tuntuu hy-
vältä, että heillä on ollut kerran viikossa tur-
vallinen Punaisen Ristin vapaaehtoinen lähellä.  

Kulunut vuosi on ollut ruoka-apu toiminnal-
le ravisteleva. Korona on tuonut meille paljon 
kysymyksiä ja ennen pitkää myös vastauksia. 
Olemme muokanneet sääntöjämme useamman 
kerran Suomen viranomaisten ja Punaisen Ris-
tin linjausten mukaisesti. Toiminta on taipunut 
ja joustanut, turvallisuudesta tinkimättä. Tänä 
päivänä emme näe lapsia jonossa. Jaamme ruo-
at ennakkovarauksella ja vain yksi henkilö per-
heestä saapuu paikalle. Turvavälit, maskit, de-
sinfiointi	sekä	porrastetut	noudot	ovat	tulleet	
tutuksi. Kuka tietää, milloin puheensorina voi 
alkaa taas? Kuka tietää milloin voimme hala-
ta huolettomasti ja hymyillä silmien lisäksi koko 
kasvoilla? 

Koronan myötä ruoka-avun tarve on myös mo-
ninkertaistunut. Juuri nyt on ruoka-avulle erityi-
nen tarve ympäri Suomea. Toivotamme teidät-
kin mukaan avun ketjuun! 

Sanna Visuri 
Ruoka-avun koordinaattori / vapaaehtoinen 
Punaisen Ristin Oulun osasto 

MONIMUOTOINEN YSTÄVÄTOIMINTA

Jonna ja Saranya pakkaamossa.
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OMAISHOIDON TUKITOIMINTA

Terveyssiskon jäljillä
 
Sodan jälkeisessä Suomessa apua kaivattiin ki-
peästi koteihin syrjäkylille. Oli tärkeää koulut-
taa ihmisiä huolehtimaan sekä itsestään että 
läheisistään. Kotona hoidettiin sekä lapset, että 
vanhukset eikä omaishoitaja-käsitettä tuntenut 
vielä kukaan. SPR:N vapaaehtoinen Rva Fanny 
Vesterinen alkoi tarmokkaasti hoitaa koulutta-
jan tehtävää Kainuussa ja hänen jalanjäljissään 
jatkaa Kajaanin osastolla nyt Pirjo Kontio. Ot-
teet ovat Kajaanin osastolla olevasta muisto-
albumista.  

Vuonna 1952  Kajaanin osastossa puuhattiin 
kotisairaanhoidon opetuksen aloittamista kan-
sakoulun jatkoluokkien oppilaille. Opetukseen 
kuuluisi 10 tuntia luentoja, 10 tuntia käytännön 
harjoittelua ja 5 tuntia lastenhoitoa. Syrjäkyliin 
puolestaan oltiin järjestelemässä sairaanhoito-
välineiden lainausvarastoja. Nämä olivat aika 
kalliita, noin 14 000 markkaa, joten piirihallitus 
oli luvannut avustaa vähävaraisia osastoja han-
kinnassa. Kurssitoimintaa haluttiin tehostaa ja 
osaston vapaaehtoinen, rouva Fanny Vesteri-
nen olikin suunnittelemassa kotisairaanhoidon 
opetusta Kainuuseen. Vastaavia kursseja oli jo 
keretty Suomussalmella järjestääkin. 

Vuotta myöhemmin Kajaanin osastolle perus-
tettiin terveyssisaren toimi. Tähän saakka rouva 
Vesterinen oli kiertänyt eri paikkakunnilla mm 
Hyrynsalmella, Paltamossa ja Vuolijoella pitä-
mässä kotisairaanhoidon kursseja. Yhteistyötä 
aloiteltiin Kajaanissa Martta-yhdistyksen kans-
sa, suunnitelmissa oli toteuttaa viikon kestävä 
kotisairaanhoidon kurssi. 

Nykyään sosiaali- ja terveydenhuolto tavoit-
taa jo kaikki kansalaiset ja kotona tapahtuvaa 
hoitoa tuetaan monin eri keinoin. Omaishoita-
juus on tunnettu asia ja omaishoitajien tilan-
netta pyritään jatkuvasti tukemaan paremmin. 
Omaishoitajien jaksamisesta ja hyvinvoinnista 
huolehtiminen ennalta ehkäisee hoidettavan 
laitoshoitoon joutumista ja tuo näin kunnil-
le suuret säästöt vuosittain. Kuitenkin, vaikka 
omaishoito sisältää usein toisen ihmisen pe-
rustarpeista, hygieniasta ja liikuttelusta huo-
lehtimista, moni omaishoitaja joutuu selviyty-
mään ilman oikeanlaista opastusta, erityisesti 
ns. epäviralliset omaishoitajat. Kuntien resurs-
sit eivät riitä kaikkeen ja järjestöjen tarjoamaa 
apua tarvitaan vieläkin. 

Vuonna 2016 Kainuun omaishoitajat ja läheiset 
ry:n työntekijä lähestyi Kajaanin osaston ter-

veyspisteen vapaaehtoista Pirjo Kontiota. Huoli 
omaishoitajien jaksamisesta oli suuri ja yhdes-
sä pohdittiin, kuinka omaishoitajien kotona te-
kemää työtä voitaisiin tukea paremmin järjes-
töjen tekemällä yhteistyöllä. Ja niin Pirjo lähti 
rva Vesterisen jalanjäljissä kiertämään Kainuuta 
kohdaten omaishoitajia heidän omissa elinym-
päristöissään. Pirjo on vieraillut Omaishoitoyh-
distyksen järjestämissä kahvilatapahtumissa 
esittelemässä Punaisen Ristin toimintaa ja kou-
luttamassa suosittua auttajakurssia. Pirjo ker-
too, että ihmisten auttamisesta saa hyvän mie-
len ja erityisesti omaishoitajien opastaminen 
on hänelle sydämen asia. 

Punainen Risti tarjoaa omaistaan tai läheis-
tään hoitaville myös muita kotona pärjäämis-
tä tukevaa koulutusta, kuten hoito- ja huolen-
pito-kurssikokonaisuuden, joka sisältää mm. 
opastusta hygienian hoitoon, apuvälineiden 
käyttöön ja turvalliseen lääkehoidon toteutta-
miseen.  Punaisen Ristin etuna on yhä edelleen 
vilkas alueellinen toiminta, jonka myötä osas-
tojen vapaaehtoisilla on mahdollisuus jalkau-
tua ihmisten lähelle auttamaan, kouluttamaan 
ja opastamaan suurella sydämellä. 

Teksti: Pia Jylänki 

Kuvassa Pirjo Kontio.

Pia Jylänki
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NUORET OSAKSI YHTEISÖÄMME -HANKE

Hankkeen uusi työntekijä 
esittäytyy

Moikka! Olen Mari Mäenpää ja aloitin projek-
tityöntekijänä Oulun piirin NOY-hankkees-
sa 15.4.2021. Työnkuvaani kuuluvat yksilö- ja 
ryhmäohjaus, ryhmätoimintojen suunnittelu ja 
toteutus sekä nuorten osallisuuden vahvista-
minen. Lisäksi osallistun hankkeen muiden toi-
mintojen kehittämiseen ja toteuttamiseen.  

Viimeksi työskentelin Hietasaaren Kulttuuriyh-
distys Huvila ry:ssä kuntouttavan työtoiminnan 
työnohjaajana.  Vastuualueeseeni kuuluivat 
asiakkaiden työnohjaus eläinten hoitamisessa 
ja ympäristötehtävissä. Aikaisemmin olen toi-
minut mm. Lumijoen kunnassa etsivänä nuo-
risotyöntekijänä, jossa autoin nuoria heidän 
elämänhaasteissaan ja ohjasin heitä erilaisiin 
palveluihin. 

Nautin ulkona liikkumisesta ja lähdinkin uteli-
aisuuttani opiskelemaan Luonto- ja ympäris-
töalan perustutkintoa, josta valmistuin luon-
to-ohjaajaksi vuonna 2018. Koulutuksesta sain 
tietotaitoa mm. retkeilystä, ulkona kokkailus-
ta ja eri lintulajeista. Pohjakoulutukseltani olen 
yhteisöpedagogi. 

Arkeeni kuuluvat kaksi kouluikäistä lasta, yrit-
täjänä juuri aloittanut aviomies ja belgianpai-
menkoira. Arki kuluukin vauhdikkaasti työn ja 
perheen ympärillä. Vapaa-ajalla nautin ulkona 
liikkumisesta ja lähden mielelläni luontoon.  

Marin yhteystiedot: p. 040 147 9200 / wa tai 
mari.maenpaa@redcross.fi

Ajankohtaista:  
Tunteitani -tunnetaitoryhmä 

Tunteitani-tunnetaitoryhmä on verkossa to-
teutettava kuuden kerran ryhmäkokonaisuus, 
jossa työskennellään mm. sanoittamisen, mu-
siikin ja maalaamisen avulla. Harjoituksissa on 
toiminnallinen painotus. Ryhmäkokonaisuuden 
tavoitteena on nuorten tunnetaitojen ja itse-
tuntemuksen vahvistuminen etätyöskentelyn 
avulla. 

Ryhmä on nyt toteutettu kaksi kertaa Teams-
alustalla ja osallistujien palaute on ollut erittäin 
positiivista: ”Ennen ryhmää koin, että kaikki 
tunteet oli sekaisin tai en tuntenut mitään. 
Nyt tunnistan erilaisia tunteita ja huomaan 
ne.” 

Tavoitteenamme on jatkokehittää mallia niin, 
että ryhmä olisi mahdollista toteuttaa vapaa-
ehtoisten vetämänä ja sitä voisi verkossa tarjo-
ta maantieteellisesti laajemmalle alueelle kuin 
pelkästään Oulussa asuville nuorille. Mikäli olet 

vapaaehtoisena kiinnostunut Tunteitani-tunne-
taitoryhmän ohjaamisesta tai olet 16–29 -vuoti-
as, työn ja koulutuksen ulkopuolella oleva nuori 
ja haluat osallistua ryhmään, ota yhteyttä An-
nikaan (p. 040 5022299/wa tai annika.luukko-
nen@redcross.fi).	Annikalta	kuulet	lisää	ryhmän	
sisällöistä ja suunnitteilla olevista ryhmistä.  

NOY-hankkeen tavoitteena on parantaa 
ilman työ- tai koulutuspaikkaa olevien 
16–29-vuotiaiden nuorten ja nuorten ai-
kuisten elämänhallintaa, hyvinvointia ja 
osallisuutta erilaisten toiminnallisten me-
netelmien sekä ryhmätoimintojen ja yk-
silötyöskentelyn avulla. Hanketta rahoit-
tavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), 
Oulun kaupunki ja Sivakka-yhtymä.  

Katso lisätietoa hankkeesta Instagramista: 
@noyhanke 
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TAPAHTUMAKALENTERI 2021

TOUKOKUU

 
3.-9.5.   Punaisen Ristin viikko*
4.5.    Monimuotoisen ystävätoiminnan vapaaehtoisten kuukausitapaaminen
5.5.    EA-ryhmät: uudet elvytysohjeet 
5.5.    Kotoutumisen tukena -koulutus
8.5    Valmiuspäivystäjien koulutus
11.5.    Hoiva ja huolenpito kotona
10., 11., 18. ja 20.5.  Lippu korkealle! -koulutus
12.5.    Zello -koulutus ensiapu- ja valmiusryhmille 
15.5    Vapepan viestikurssi, Oulu
18.5.    Oulun piirin Oma Punaisen Ristin perehdytys
19.5.    EA-päivystysten hallinnointi  
19.5.    SPR ja Paperittomat -koulutus
22.5    EEC-koulutus ja harjoitus, Liminka
26.5.   EA -päivystykset ja festariyhteistyö 
26.5.    Ystävätoiminnan peruskurssi

*-merkityt valtakunnallisia tapahtumia
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Puhu 
ennemmin 
asiantuntijalle.

Kun on aika toteuttaa haave, meille saa soittaa.
Suorat numerot paikallisille rahoituksen 
asiantuntijoille löydät helposti netistä.

op.fi/oulu/soitasuoraan


