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PÄÄKIRJOITUS 20.8.2019Päivi Jurvakainen

Syksyn merkit ovat ilmassa, päivät lyhenevät, 
ilmat viilenevät, puiden lehdet taittuvat ruskan 
sävyihin, kunnes putoavat - on sadon korjuun 
aika. Luonnolle syksy merkitsee valmistautu-
mista uuteen kevääseen. Toisaalta sienet, mar-
jat ja syyskesän kukat pitävät meidät vahvasti 
vielä kesässä kiinni. Toisille meistä syksy mer-
kitsee luopumista ja loppua ja toisille taas uu-
den alkua. Itselleni se on tuota jälkimmäistä. 
Punaisessa Ristissä syksy on toimintakauden 
loppuun saattamista ja uuden toimintasuunni-
telman laatimista. 

Punaisen Ristin toimintasyksyssä löytyy monta 
tekemisen paikkaa myös uusille toimijoille. Näl-
käpäivä on Suomen Punaisen Ristin tunnetuin 
kampanja ja monelle suomalaiselle ensimmäi-
nen kosketus järjestön vapaaehtoistoimintaan. 
Nälkäpäivä on loistava tilaisuus pyytää mukaan 
kaikki osaston toimintaryhmäläiset sekä antaa 
samalla mahdollisuus uusille toimijoille tutus-
tua osaston toimijoihin ja toimintaan. 

Yhdessä tekemisen paikkoja löytyy myös loka-
kuussa järjestettävästä valtakunnallisesta Pi-
sara valmiusharjoituksesta, jossa testaamme 
omaa valmiusosaamista ja valmiussuunnitel-
maa käytännön harjoituksen kautta. Harjoituk-
sen teemana on vesikriisi. Harjoituksen tavoit-
teena on Punaisen Ristin kokonaisvalmiuden 
tehostaminen. Mitä vahvempi ja monipuolisem-
pi toimijajoukko sekä materiaaliresurssit pai-
kallistasolla on hyödynnettävissä, sitä parempi 
on myös ihmisten ja yhteisöjen kyky selvitä yl-
lättävistä tilanteista. On tärkeää, että osastot 
saavat kaikkien toimintamuotojen toimijoita ja 
heidän osaamistaan käyttöön Pisara-harjoituk-
sessa. Esimerkiksi ystävät ja terveyspisteessä 
sekä ruoka-avussa toimivat vapaaehtoiset koh-
taavat toiminnassaan erilaissa elämäntilanteis-
sa olevia kuntalaisia. 

Vapaaehtoistoiminta ja auttamisen halu kiin-
nostaa yhä suomalaisia. Tutkimuksen (* mu-
kaan yli 40 % suomalaisista tekee vapaaeh-
toistyötä, keskimäärin 15 tuntia kuukaudessa. 
Vapaaehtoisuus näyttää muuttuvan yhä enem-
män lyhytkestoiseksi ja kertaluontoiseksi, joka 
muuttaa meidän perinteisen hyvin sitouttavan 
tavan organisoida vapaaehtoistoimintaa. Uu-

det toimijat haluavat päästä mukaan toimin-
taan nopeasti, saada hyvän perehdytyksen ja 
olla itse mukana suunnittelemassa toimintaa, 
johon osallistuvat. 

Uskon vahvasti, että tekijöitä löytyy, kunhan 
toimintaa kehitetään entistä enemmän toimi-
joiden omista tarpeista ja toiveista lähteväksi. 
Oma Punainen Risti -tietojärjestelmä on loista-
va työväline vapaaehtoistoiminnan organisoin-
tiin. Sieltä löytyvät tulevat koulutukset, toimin-
nat ja tapahtumat ilmoittautumislinkkeineen. 
Ottakaa se rohkeasti käyttöön ja varmistakaa, 
että myös osastonne toiminta on siellä näky-
vissä!

Vetovoimaista yhdessä tekemisen syksyä toi-
vottaen

Päivi Jurvakainen
Vs. valmiuspäällikkö

(* Järjestöbarometri 2018. SOSTE Suomen sosi-
aali ja terveys ry.

Hyvä alku uudelle
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Lipaskeräys koskettaa
Tiesitkö, että neljä viidestä suomalaisesta 
tuntee Nälkäpäivän? Suomalaisten mielestä 
Nälkäpäivä on myös helpoimmin lähestyt-
tävä hyväntekeväisyyskampanja.* Neljän 
Nälkäpäivän kokemuksella uskallan sanoa, 
että tämä tunnettuus ja lähestyttävyys 
ovat lipaskerääjiemme ansiota.

Kun käteistä käytetään vähemmän, lahjoituk-
set	virtaavat	katastrofirahastoon	monesta	eri	
lähteestä. Muutos näkyy laskuna monien osas-
tojen omissa keräystuloksissa. Onkin tärkeää, 
että iloitsemme yhdessä kampanjan kokonais-
tuloksesta, joka on yhteinen saavutus. 

Kampanjatutkimuksen mukaan lipaskerääjät 
ovat toiseksi huomatuin ”mainosmuoto” heti 
televisiomainonnan jälkeen. Kerrotaan se jo-
kaiselle keräämään lähtevälle vapaaehtoiselle, 
jotta hän varmasti tietää, miten tärkeä hänen 
auttamishetkensä on, vaikka lipas ei ehkä tule-
kaan aivan täyteen kolikoita ja seteleitä. Jokai-
nen hetki, jonka lipaskerääjä viettää ihmisten 
keskellä punainen liivi päällään ja lipas kädes-
sään, muistuttaa siitä, että juuri nyt on aika toi-
mia ja lahjoittaa. Lahjoitus tulee vain yhä use-
ammin käteisen sijaan esimerkiksi tekstiviestillä 
tai mobiilimaksuna. 

Ilmastonmuutos näkyy nälkänä
Tänä vuonna Nälkäpäivänä nostamme esiin eri-
tyisesti sitä, miten ilmastonmuutoksen seura-
uksista kärsivät eniten maailman köyhimmät ja 

heikoimmassa asemassa olevat ihmiset – he, 
jotka vaikuttavat ilmastonmuutoksen syntymi-
seen kaikkein vähiten. 

Maapallon lämpötilan nousu tarkoittaa toisille 
äärimmäistä kuivuutta, jonka vuoksi vanhem-
mat eivät pysty ruokkimaan lapsiaan. Toisille se 
tarkoittaa entistä voimakkaampaa hirmumyrs-
kyä, joka tappaa rakkaita ja tuhoaa kodin.

Katastrofirahaston	varoilla	Punainen	Risti	aut-
taa ihmisiä varautumaan ilmastonmuutoksen 
pitkäkestoisiin vaikutuksiin ja äkillisiin katastro-
feihin. Nälkäpäivänä me voimme yhdessä aut-
taa heitä, jotka joutuvat kantamaan raskaim-
mat seuraukset ilmaston lämpenemisestä.

Kiitos, että sinä välität ja olet mukana!

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. Suo-
jamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, 
joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa merkitse-
miseen	ja	valvoa	sen	käyttöä.	Lue	lisää	humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n	järjestönäkymästä	tilaat	kätevästi	kaikki	osastomateriaalit.	Tarvit-
setko	tunnukset?	Laita	viesti	myynti@punainenristi.fi

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan  
koordinaattori

*Tiedot nälkäpäivän tunnettuudesta perustuvat Taloustutkimuksen Hyväntekeväisyys 2018-tutkimukseen.
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Nälkäpäivän osastokyselyn mukaan  
62 prosentilla osastoista on keräystiimi, 
jossa jokaisella on vastuualueensa. Toisaal-
ta 45 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, 
että keräysjohtaja hoitaa Nälkäpäivän pit-
kälti yksin. Kysymykseen ”Miten työnjakoa 
voisi osastossanne parantaa?” vastattiin 
muun muassa näin: 

”Keräystiimissä on nyt kolme aktiivista jäsentä. 
Viidelle aktiivijäsenelle riittäisi sopivasti tehtä-
viä.”

”Kouluja ja yrityksiä tulee haastaa enemmän 
yhteistyöhön. Tähän työhön tarvitaan vapaa-
ehtoisresursseja enemmän.”

”Keräysjohtaja voisi käyttää meitä muita vie-
lä enemmän. Tekee paljon itse meitä säästääk-
seen.”

Osaston kannattaakin huolehtia siitä, että ke-
räysporukassa on riittävästi sitoutuneita va-

NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Nälkäpäivä on koko osaston juttu 
paaehtoisia. Keräysjohtajan kannattaa pyytää 
rohkeasti apua ja jakaa vastuuta tasapuolises-
ti.  Tehdään Nälkäpäivä yhdessä, täysillä ja ilon 
kautta! 

Näin kaikki vapaaehtoiset innostetaan mukaan
Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoiset pohtivat 
keväällä sitä, miten osaston vapaaehtoiset saa-
daan innostumaan Nälkäpäivästä ja miten saa-
daan mukaan myös uusia toimijoita. 

Pohdinnasta syntyi selkeä tehtävälista:
1. Osaston hallituksessa sovitaan yhdessä, 

mitä tehdään
2. Huomioidaan myös uudet ideat
3. Varmistetaan, että jokaisen työmäärä on 

kohtuullinen
4. Otetaan käyttöön palautteen ja kiittämisen 

kulttuuri
5. Hallitus pohtii iloisia ja toimivia kiittämisen 

muotoja.
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Kaikki tuntevat Nälkäpäivän – otetaan siitä kaikki irti 

Nälkäpäivä on Suomen tunnetuin keräys. Sitä 
kannattaa hyödyntää myös kotimaan toimin-
tamme tunnetuksi tekemiseen. Voisiko vaikkapa 
ensiapuryhmä järjestää Nälkäpäivänä ensiapu-
näytöksen, terveyspisteen väki tarjota verenpai-
neen mittausta tai tuolijumppaporukka mennä 
torille jumppaamaan lippaat kädessä? 

Avun tarve esiin ämpäritempauksen avulla
Joka tunti 33 lasta maailmassa kuolee puh-
taan veden puutteen vuoksi. Tänä Nälkäpäivänä 

Kuopion osaston terveyspisteen väki organisoi vii-
me Nälkäpäivänä nallesairaalan. 

tuomme avun tarpeen esille rakentamalla nä-
kyvälle paikalle installaatio 33 kannellisesta pu-
naisesta ämpäristä.

Ämpärit voi pinota korkeaksi seinäksi tai levit-
tää yksittäin ristin muotoon tasaiselle alustal-
le tai vaikkapa portaisiin. Tempaukseen kuuluu 
myös juliste, jossa kerrotaan installaation idea. 

Muistattehan ottaa ämpäritempauksesta kuvia 
ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa hashtagil-
la #nälkäpäivä.

Nälkäpäivän jälkeen ämpärit varastoidaan kuu-
kaudeksi ja jaetaan paikkakuntalaisille Pisara 
2019 -valmiusharjoituksen yhteydessä loka-
kuussa. Näin ämpärit pääsevät vahvistamaan 
suomalaisten varautumista vesikriiseihin. 

Tokmanni on lahjoittanut sadalle ensimmäiselle 
tilauksen tehneelle osastolle 66 ämpäriä, jotka 
on varustettu Nälkäpäivä-logolla ja puhtaan ve-
den säilytysohjeilla.
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NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Perehdytetään kerääjät hyvin 

Lipaskerääjien kokemukset pääosin myönteisiä

Kerääjäkyselyyn vastanneista 67 prosenttia ker-
too, ettei ole saanut lipaskerääjänä lainkaan 
kielteistä palautetta. Vajaa kolmannes kertoo 
saaneensa sitä melko vähän ja 1,5 prosenttia 
melko paljon.
 
Ohjeemme on, että niin sanottujen hankali-
en tapausten kanssa ei kannata jäädä väitte-
lemään, vaan pyrkiä kohteliaasti lopettamaan 
tilanne lyhyeen. On myös tärkeää pyytää ke-
rääjältä palaute keräämisen jälkeen ja antaa hä-
nelle tilaisuus purkaa mahdollinen ikävä tilan-
ne. 

Muutamista hankalista kohtaamisista huolimat-
ta 98 prosenttia vastaajista koki lipaskeräämi-
sen mukavaksi ja peräti 99 prosenttia olisi val-
mis tulemaan uudestaan kerääjiksi. 

Nälkäpäivä tarjoaa tilaisuuksia kertoa lah-
joittajille Punaisen Ristin työstä. Kerääjän 
ei tarvitse olla kaikkien alojen asiantunti-
ja, mutta seuraava lause olisi hyvä hallita:

”Nälkäpäivänä kerätään varoja Punaisen Ris-
tin	katastrofirahastoon.	Varoilla	autetaan	muun	
muassa tulipalojen uhreja kotimaassa ja luon-
nonkatastrofien	tai	konfliktien	uhreja	maailmal-
la. Vähintään 80 prosenttia lahjoituksesta käy-
tetään avustustoimintaan.”

Kerääjän on hyvä tietää vähän siitäkin, mitä Pu-
nainen Risti omalla paikkakunnalla tekee ja mi-
ten toimintaan voi päästä mukaan. Hankalam-
pia kysymyksiä esittävät voi ohjata Punaisen 
Ristin viestinnän puoleen, joko sähköpostitse 
info@punainenristi.fi	tai	sosiaalisen	median	ka-
navien kautta. 

RedNetistä löytyy myös ydinviestimme ilmas-
tonmuutoksesta ja kotimaan avusta. Aktiiviva-
paaehtoisten on hyvä perehtyä niihin. 

Jos sinulle tulee mieleen usein kysyttyjä ky-
symyksiä, joihin haluaisit voida keräyksen yh-
teydessä vastata, laita viestiä osoitteeseen 
keraykset@punainenristi.fi.	 Kokoamme	 tarvit-
taessa RedNetiin laajemman kysymys-vastaus 
-patteriston aktiivivapaaehtoisille.

Kerääjien ohjeistamiseksi löydät RedNetistä lyhyen videon, sarjakuvan sekä tulostettavan A4-ohjeen.

Edellisessä Tässä ja Nytissä kerroim-
me uusien maksutapojen käyttöönotosta.  
Kokeilkaa rohkeasti osastossanne ainakin 
mobiililahjoittamista MobilePay:n avulla. Kiin-
teissä keräyspisteissä ja myyntitapahtumis-
sa kannattaa harkita lähimaksun mahdollis-
tavaa iZettle-laitetta.
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NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Nälkäpäivänä on tärkeää, että kampan-
ja näkyy tiedotusvälineissä, sosiaalises-
sa mediassa ja katukuvassa joka paikka- 
kunnalla. 
 
Kampanjamme vahvuus on iloinen yhdessä te-
kemisen meininki! Kerrotaan siitä kaikille. 
 
Paikallisuus kiinnostaa tiedotusvälineitä
Paikallinen medianäkyvyys innostaa ihmisiä 
mukaan keräykseen. Samalla voimme kertoa, 
mihin apua tarvitaan. Paikallismediaa kiinnos-
taa valtakunnallisen keräyksen paikallinen puoli 
– ihmiset, tapahtumat ja tempaukset.  

Tunnettujen kerääjien rekrytointiin kannattaa 
panostaa, sillä he ovat yleensä mieleistä si-
sältöä paikallisille tiedotusvälineille. Löytyisikö 
paikkakunnaltanne joku kiinnostava julkisuu-
den henkilö, urheiluseura tai vaikka yritys, joka 
voisi ryhtyä kerääjäksi ja haastaa muutkin mu-
kaan? Myös ensikertalaiset kerääjät ja toisaalta 
vuosikausia mukana olleet vapaaehtoiset ovat 
kiinnostavia haastateltavia.
 
Paikallisen median voi kutsua juttukeikalle Näl-
käpäivä-tapahtumaan ja tekemään juttua kiin-
nostavista kerääjistä.  Sähköposti ja puhelin-
soitto ovat nopeita ja näppäriä keinoja lähestyä 
toimituksia.  
 
Ota tavoitteeksi, että paikalliset tiedotusväli-
neet pitäisivät Nälkäpäivää esillä ainakin kol-

Vinkit Nälkäpäivän viestintään
mesti: kutsu kerääjäksi pari viikkoa ennen ke-
räystä, juttu itse keräyksestä ja pian keräyksen 
jälkeen tieto keräystuloksesta. Tiedottamisen 
avuksi RedNetin Nälkäpäivä-ryhmään tulee val-
miit tiedotepohjat ja muita ohjeita elokuun lop-
puun mennessä.  

Kertokaa Nälkäpäivänä myös kotimaan avusta 
Nälkäpäivä on hyvä tilaisuus kertoa, että ka-
tastrofirahaston	 avulla	 autetaan	 myös	 koti-
maassa. Kertokaa siitä, miten Punainen Risti 
auttaa äkillisten onnettomuuksien uhreja alu-
eellanne – esimerkiksi järjestämällä hätämajoi-
tusta, vaatteita tai henkistä tukea. Annetusta 
avusta voi usein kertoa nostamalla esiin konk-
reettisia lukuja, vaikkapa autettujen perheiden 
tai ihmisten lukumäärän.
 
Some levittää viestimme kaikille
Punaisen Ristin julkaisujen tykkääminen, jaka-
minen ja kommentointi sosiaalisessa medias-
sa lisää niiden näkyvyyttä koko maassa. Julkai-
se omissa ja osaston somekanavissa tunnelmia 
keräykseen valmistautumisesta ja Nälkäpäivän 
tapahtumista. Nälkäpäivästä kannattaa ker-
toa rohkeasti myös esimerkiksi paikallisissa Fa-
cebook-ryhmissä. Kampanjan hashtagit ovat 
#Nälkäpäivä #Hungerdagen #Hungerday.  
 
RedNetistä löytyy elokuun loppuun mennessä 
vinkkejä ja materiaaleja osaston oman viestin-
nän tueksi.

Oma Punaisesta Rististä on osastollesi hyö-
tyä Nälkäpäivänä!

• Tehkää Omaan Nälkäpäivä-tapahtumia, 
joissa kutsutte kerääjiä mukaan. Jakakaa 
tapahtumaa somessa.

• Luokaa Omaan avoin osaston Nälkäpäivä-
kerääjien ryhmä ja kannustakaa kerääjiä liit-
tymään ryhmään. Ryhmässä pystytte käte-
västi viestimään kerääjille ennen keräystä, 
kertomaan keräystuloksesta, houkuttele-
maan mukaan muuhun toimintaan ja tietys-
ti kutsumaan seuraavana vuonna taas mu-
kaan keräämään!

• Luokaa osaston keräysvastaaville toiminta-
ryhmä Omaan. Ryhmässä voitte käydä kes-
kinäistä keskustelua Nälkäpäivästä.

• Varmistakaa ennen Nälkäpäivää, että osas-
tonne kaikki tulevat tapahtumat ja koulu-
tukset on viety Omaan. Näin uudet vapaa-
ehtoiset löytävät mukaan toimintaan!

Oma Punainen Risti on kesän aikana päivitty-
nyt, joten tapahtumahaut toimivat Nälkäpäi-
vänä entistä paremmin. Olemassa olevia ke-
räyspisteitä ja muita tapahtumia voi hakea 
esimerkiksi osaston mukaan. 

Omasta löytyy myös muita hyödyllisiä uusia 
ominaisuuksia, joita loppukeväästä siellä ei vie-
lä ollut – kannattaa käydä tutustumassa!

Oma tehokäyttöön Nälkäpäivänä
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YSTÄVÄTOIMINTA

Ystävätoiminta on osa osaston auttamisval-
miutta. Ystävät kohtaavat erilaisissa elämän-
tilanteissa olevia ihmisiä. Auttamisvalmiut-
ta on ihmisten kohtaaminen, kuunteleminen, 
avun tarpeen tunnistaminen ja muiden pal-
veluiden piiriin ohjaaminen. 

Ystävänä toimivat vapaaehtoiset ovat usein kir-
jattu osaston valmiussuunnitelmaan resursseik-
si, joita voidaan pyytää apuun erilaisissa kriiseis-
sä. Esimerkiksi sähkökatkoksissa, tulipaloissa tai 
veden saastuessa ystävätoimijoita voidaan kut-
sua jakamaan tarvikkeita, kuten huopia, vaat-
teita, ruokaa ja vettä, tai viemään viestiä heille, 
joita ei muuten tavoiteta. 

Vapaaehtoisten ystävävälittäjien tukea 
vahvistetaan. Ystävävälittäjille on nyt avat-
tu tukisivut RedNetissä ja ryhmä Omassa.
 
• Ystävävälittäjien tukisivut löytyvät RedNe-

tistä suomeksi osoitteesta rednet.punai-
nenristi.fi/yvtuki	 ja	 ruotsiksi	 osoitteesta	
rednet.rodakorset.fi/vfmstöd.

• Ystävävälittäjien ryhmään Oma Punaisessa 
Ristissä pääsee kirjautumalla Omaan ja ha-
kemalla jäsenyyttä toimintaryhmään ”Ystä-
vävälittäjien ryhmä”. Ryhmän avulla välittä-

jille viestitään uudistuksista, tapahtumista, 
materiaaleista ja muista välittäjiä koskevista 
asioista. Omassa voit myös lähettää palau-
tetta ja kehitysehdotuksia ystävävälittäjien 
sivuista. Liity ryhmään ja tule mukaan ke-
hittämään toimivaa tukea ystävävälittäjille!

Lisätietoa: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija
Matti Hetemäki, p. 040 5367 741

Suunnittelija Elisa Vesterinen, p. 040 1426 599.

Ystävävälittäjien tukisivut

Ystävät valmiudessa

Lokakuun 26. päivä järjestettävässä Pisara val-
miusharjoituksessa ystävätoiminnan vapaaeh-
toisia pyydetään mukaan auttamistehtäviin: 
a) Osastojen ystävävälittäjä/ystävätoimin-
nan yhteyshenkilö antaa tekstiviestitse arvi-
on siitä kuinka paljon ystäviä on auttamisval-
miudessa paikallisesti tietyllä aikavälillä ja b) 
Ystävävapaaehtoiset ovat yhteydessä omaan 
ystäväänsä joko puhelimitse tai vierailemalla 
hänen luonaan, ja selvittävät millainen ystävä-
asiakkaiden tilanne on kotona, ovatko he va-
rautuneet yllättäviin tilanteisiin ja osaavatko 
he toimia häiriötilanteiden sattuessa.  

Lisätietoa harjoituksesta RedNetistä: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/56512
Osastojen ystävätoiminnan yhteyshenkilöt 
saavat lisätietoa ja ohjeet harjoitukseen osal-
listumisesta. Oulun piiritoimistolta lisää tietoa 
ja apua saa Päivi Jurvakaiselta.



9

 YSTÄVÄTOIMINTA

Punaisen Ristin vapaaehtoinen voi olla ys-
tävä myös verkossa. Ystävät voivat kohdata 
yksinäisyyttä kokevia verkon kautta myös 
siellä, missä kasvokkainen ystävätoiminta 
ei heitä tavoita. 

Verkkoystävätoiminnassa ystäväpari käy ano-
nyymejä kahdenkeskisiä keskusteluja valitse-
massaan keskustelukanavassa, kuten sähkö-
postilla tai puhelimen viestisovelluksella. 

Toimintaan pääsee mukaan käymällä ystävä-
toiminnan peruskurssin ja verkko-opintoina 
suoritettavan verkkoystävätoiminnan täyden-

nyskoulutuksen tai käymällä erillisen verkkoys-
täväkoulutuksen. 

Verkkoystävätoiminta on ajasta ja paikasta riip-
pumatonta ja se sopii hyvin kaiken ikäisille, niin 
uusille kuin jo Punaisen Ristin toiminnassa mu-
kana oleville vapaaehtoisille. Lämpimästi terve-
tuloa mukaan verkkoystävätoimintaan!

Lisätietoja: 
• rednet.punainenristi.fi/verkkoystavatoiminta	
• sosiaalisen hyvinvoinnin suunnittelija  

Petra Lemmetty, p. 040 352 0772

Haluatko verkkoystäväksi?

Oletteko miettineet ystävätoiminnan aloittamis-
ta osastossanne? Punaisen Ristin vapaaehtoiset 
ystävät lievittävät yksinäisyyttä, kuuntelevat ja 
ovat läsnä. Ystävänä voi toimia ikäihmiselle, yk-
sinäiselle nuorelle, maahanmuuttajalle, mielen-
terveyskuntoutujalle tai vammaiselle, vierailijana 
sairaalassa tai palvelutaloissa tai kanssakulkija-
na ruoka-avun saajalle. Ystävät tapaavat toisiaan 
kahvitellen, ulkoillen tai yhteisen harrastuksen 
parissa. Ystävätoiminta voi olla myös ryhmätoi-
mintaa. Ystävätoiminta käynnistyy peruskurssilla 
(3h), joka antaa valmiudet ystävänä toimimiseen.  

Jatkokoulutusta jo toiminnassa mukana oleville
Ystävätoiminnan peruskurssin lisäksi ystävätoi-
minnan vapaaehtoisille on tarjolla jatkokurssi, 
joka syventää vapaaehtoisen tietoja ja taitoja 
toimia ystävänä, antaa työkaluja haastavaiin ti-

lanteisiin ja havainnollistaa omasta hyvinvoin-
nista huolehtimisen tärkeyttä. Lisäksi ystävä-
toiminnan täydennyskoulutuksia seuraavista 
aihealueista:
- Muistisairaan kohtaaminen (3-4h)
- Ulkoiluystäväkoulutus (3-4h)
- Vankilavierailijakoulutus (3+3h)
- Verkkoystävätoiminnan koulutus ja nettipe-
rehdytys (4h +lounas)
- Ystävänä omaishoitoperheelle (3-4h)
- Ystävänä palvelutalossa tai sairaalassa (3h)
- Ystävätoiminnan ryhmänohjaajakoulutus (5h 
+ lounas)
- Ystävävälittäjäkoulutus (4-5h)

Osastot voivat tiedustella koulutuksia piiritoi-
mistolta Päivi Jurvakaiselta.

Osaston ystävätoiminta käyntiin koulutuksella

Yksinäisyyden lopettaminen alkaa sen huomaamisesta: yksinäisen 
näkemisestä ja kohtaamisesta.
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RUOKAA JA KOHTAAMISIA

Ruokaa & Kohtaamisia-hankkeen kanssa-
kulkija-toiminta laajenee tänä syksynä Me-
ri-Toppilan ruokajakelusta Kastelliin, jossa 
ruokaa jaetaan Punaisen Ristin vapaaeh-
toisten toimesta joka torstai. 

Lisäksi Kastellissa alkaa syyskuussa pyörimään 
joka toinen torstai kanssakulkijoiden kahvit, 
joiden parissa kohdataan ruoka-avun saajia ys-
tävätoiminnan muodossa. Kahvien lisäksi py-
rimme tuomaan tarjolle terveellistä ja edullista 
välipalaa kotiin vietävine ohjeineen.
 
Hyvinvointipysäkki

Hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä teemoja on 
Kastellin ruokajaossa luvassa kerran kuukau-
dessa Hyvinvointipysäkillä. Hyvinvointipysäkki 
on yhdessä Ruokaa & Kohtaamisia -hankkeen 
ja SPR Oulun osaston terveyspisteen vapaaeh-
toisten kanssa kehitetty terveyspiste. Pysäkil-
lä käydään yhteisiä keskusteluja eri teemojen 

mukaisesti, mutta myös yksilöllistä ohjausta on 
tarjolla.

Meri-Toppilassa kanssakulkijat jatkavat sa-
maan malliin jalkautuen ruokajakeluun joka toi-
nen maanantai ja kutsuen mukaan eri tahojen 
edustajia infotilaisuuksia pitämään. Luvassa on 
myös luontoretkiä ja yhteisiä kokkailutuokioita.  

Tule sinäkin mukaan kanssakulkijoiden poruk-
kaan! 

- Tiina

Ota yhteyttä Ruokaa ja kohtaamisia -hankkeen 
suunnittelijaan: Tiina Parkkinen, tiina.parkki-
nen@punainenristi.fi,	040	1637622.	

Lisätietoa hankkeesta RedNetistä ja Faceboo-
kista otsikolla Ruokaa & Kohtaamisia.

Kanssakulkijat ja terveyspisteen vapaaehtoiset vievät 
hyvinvoinnin teemoja ruoka-avun saajille

Kanssakulkijat suunnittelivat toimintaa piknikin merkeissä Ainolan puistossa. Vas. Juha, Seija, Tero, 
Sari, Anna ja Paula.
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OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA

Omaishoitajien virkistyspäivä Oulunsalossa 13.6.2019

Kukkien väriloisto, hymyilevät kasvot sekä 
iloinen puheensorina täyttivät kesäkuisen 
aamupäivän, kun Kartano Peuhussa vietet-
tiin omaishoitajien virkistyspäivää. 

Mukana menossa oli toistakymmentä omaishoi-
tajaa ja järjestäjinä puuhasivat SPR Oulunsa-
lon osaston terveyspiste, Oulunsalon seura-
kunta, Lions Club Oulunsalo Salottaret, Oulun 
seudun omaishoitajat ry sekä SPR Oulun piirin 
omaishoitajien tukitoiminnan työntekijä. 

Betanque-pallot viuhuivat, kun joukkueina otet-
tiin toisista mittaa tarkkuusheitossa. Tikois-
ta suurin osa löysi tiensä tauluun ja värikkäi-
tä sammakoita saatiin hypäytettyä vesikulhoon 
sangen hyvissä määrin. Peuhun monimuotoi-
nen ympäristö antoi tilaa myös hetken hen-
gähdykselle ja mahdollisuuden nauttia kauniis-
ta luonnosta. 

Sisätiloissa voimavarahetket, maittava ruoka ja 
taikurin yllätysesiintyminen saivat aikaan tun-
teiden kirjon hiljaisuudesta tyytyväisyyteen, 
loppuen nauruun ja lämpimiin kiitoksiin. 

Päivä oli onnistunut edellisten vuosien tapaan, 
kun Oulunsalon omaishoitajien virkistyspäivää 
on vietetty. Yhteisellä tekemisellä saa yllättävän 
paljon aikaan ja toivottavasti tarina saa jatkoa 
samoissa merkeissä myös ensi vuonna. 

- Suvi Kervinen
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Omaishoitajat kokoontuivat Peuhuun virkistymään. 
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HYVÄ JOULUMIELI

Viime vuonna Hyvä Joulumieli -lahjakortit tilat-
tiin ensimmäistä kertaa sähköisesti ja ne toimi-
tettiin suoraan kortteja jakaville kumppaneille, 
kuten sosiaalitoimistoihin. Malli osoittautui erit-
täin toimivaksi. 

Ne osastot, joissa malli otettiin käyttöön, kiit-
telivät tilaamisen helppoutta. Osastot välttyi-
vät luovutuslomakkeiden täyttämiseltä ja pa-
lauttamiselta. 

Jatkamme tänä vuonna samalla mallilla ja ta-
voitteena on, että mahdollisimman moni osasto 
tilaa kortit suoraan kumppaniensa osoitteisiin. 
Osasto voi liittää kortteihin oman tervehdyk-
sensä välittämällä tiedon hyvissä ajoin yhteis-
työkumppanilleen.

Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyyden 
ja syrjäytymisen vastaista päivää vietetään 
Asunnottomien yön merkeissä 17.10. Pu-
naisen Ristin osastot osallistuvat teema-
päivän tapahtumiin eri puolilla Suomea.

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jo-
kaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, 
omaan kotiin. Osallistuminen on oiva kei-
no osoittaa tukea kaikista heikoimmassa 
asemassa oleville ihmisille. Asunnottomuus 
on köyhyyden ja huono-osaisuuden äärim-

Osaston kannattaa tehdä yhteistyötä MLL:n 
yhdistysten kanssa ja sopia korttien tilaamises-
ta kumppaneille. Näin mahdollisimman moni 
kumppani saa kortteja ja mahdollisimman moni 
perhe apua. 

Hyvä Joulumieli -tapahtumalla näkyvyyttä

Osastot ja yhdistykset voivat järjestää omalla 
paikkakunnallaan Hyvä Joulumieli -tapahtuman. 
Tapahtumalla saa keräykselle ja auttamistyölle 
hyvää näkyvyyttä ja lisävaroja lahjakortteihin.

Tarkemmat ohjeet ja vinkit tapahtuman järjes-
tämiseen toimitetaan osastoille syyskuussa. 
Tiedotepohja ja muut viestintämateriaalit tu-
levat jakoon myöhemmin syksyllä. Kaikki ma-
teriaali lisätään RedNetin Hyvä Joulumieli -ryh-
mään.

Hyvä Joulumieli -kampanjassa kerätään varoja, 
joiden turvin Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
ja Punainen Risti jakavat 70 euron ruokalahja-
kortteja vähävaraisille lapsiperheille. Kampan-
jan kumppanina toimii Ylen aamu-tv.

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

Varainhankinnan koordinaattori 
Regina Laurén, p. 040 719 3158

Hyvä Joulumieli -lahjakortit tilataan  
verkosta suoraan kumppanille

Asunnottomien yö 17.10.
mäisimpiä muotoja ja heikentää asunnotto-
man ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista  
elämää. 

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen:
• RedNet > ystävätoiminta > tapahtumamallit 
• asunnottomienyo.fi

Lisätietoja:
Sosiaalitoiminnan suunnittelija
Jari-Pekka Hietsilta, p. 040 191 2697

K
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KOULUTUKSET JA KAMPANJAT

Ensi vuoden valtakunnallisten kampanjoi-
den ajankohdat ovat

• Jäsenhankintakampanja: tammikuu
• Ystävänpäiväkampanja: 14.2. (kampanja-

viikko 10. – 16.2.)
• Rasisminvastainen viikko: 16. - 22.3.
• Punaisen Ristin viikko: 4. - 10.5.
• Nälkäpäivä-keräys: 24. - 26.9.  

Nälkäpäivä järjestetään 40. kerran.  
Juhlitaan saavutusta järjestämällä keräys 
yhdessä isommalla joukolla kuin koskaan 
aikaisemmin! 

Osasto voi osallistua kampanjoihin omien voi-
mavarojensa mukaan. Nälkäpäivä on Punaisen 
Ristin suurin kampanja, johon tarvitaan kaik-
kien osastojen panosta. Kampanjoihin liittyvät 
viestit lähetetään osastoille sähköpostitse. 

Muut vuoden 2020 teemapäivät

• Pysy pystyssä -kampanja, tammikuu 
• Valtakunnallinen tapaturmapäivä 13.3.
• Maailman terveyspäivä 7.4.
• Maailman humanitaarisen avun päivä 19.8.
• Maailman ensiapupäivä 14.9.
• Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko  

2. - 8.11.
• Valtakunnallinen tapaturmapäivä 13.11.
• Hyvä Joulumieli -keräys 19.11. - 24.12. (aloi-

tuspäivä tarkentuu)
• Omaishoitajien viikko 22. - 29.11.
• Maailman aids-päivä 1.12.
• Valtakunnallinen vapaaehtoisten päivä 

5.12.

Vuoden 2020 kampanjat

Seuraava Punaisen Ristin yleiskokous pi-
detään Vaasassa 6.-7.6.2020. Kolmen vuo-
den välein pidettävä yleiskokous on jär-
jestömme korkein päättävä elin. Vaasan 
kokouksessa linjataan, mitä Suomen Pu-
nainen Risti tekee vuosina 2021-2023. Li-
säksi yleiskokouksessa valitaan järjestölle 
uusi hallitus, valtuusto sekä puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtajat.

Yleiskokous Vaasassa 6.-7.6.2020
Osastot ja piirit lähettävät yleiskokoukseen 
edustajansa. Yhteensä Vaasaan odotetaan vä-
hintään 1200 osallistujaa.

Lisätietoa yleiskokouksesta tulee valmiste-
lujen edetessä RedNetiin:  
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2020.

Ensivastekouluttajien sisältöosa 5.-8.9. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 6.-8.9. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:
 ”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki, hotelli Arthur

Innehållsmodul för Fhj -gruppens utbildare (på svenska) 8.-10.11. Nynäs

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat
• Viestintä

23.-24.11. Helsinki, hotelli Arthur

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, 
ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ

Piiritoimistolla henkilöstömuutoksia

Syksy lähtee käyntiin muutoksen siivin. Toimin-
nanjohtaja Saarela jäi työlomalle jo elokuussa 
ja palaa perustehtävänä ääreen vuoden 2021 
alussa. Sijaisuutta hoitamaan on valittu piirin 
valmiuspäällikkö Ari Haaranen, joka on jo aiem-
min vastaavaa tointa hoitanut, kun Saarela oli 
Helsingissä laittamassa pystyyn Punainen Risti 
Ensiapu yhtiötä vuonna 2017. Jatkossa Saarela 
vaikuttaa Espanjan Aurinkorannikolla. 

Ari Haarasen tilalle valmiuspäällikön tehtävää 
hoitamaan tulee Päivi Jurvakainen, joka siirtyy 

Kiinnostaisiko pakopeli?

Olet maahanmuuttajana uudessa maassa, jossa 
et tunne ketään entuudestaan ja jonka kieltä et 
osaa. Tehtävänäsi on löytää arjen selviytymis-
keinoja, joiden avulla pääset uuden elämänti-
lanteesi alkuun ja saavutat hyvän ja onnellisen 
elämän edellytykset. 

Mukaasi saat matkalaukun, jossa sinulla on 
kaikki tarpeellinen. Aikaa on 1 tunti. Pakohuo-
nepelin perusperiaatteet:
- tosielämän seikkailupeli, jossa teidät lukitaan 
huoneeseen (tässä pelissä ei lukita),
- pelin ratkaiseminen tapahtuu löytämällä asi-
oita tai elementtejä, joiden avulla muodoste-
taan koodeja ja koodien avaimia lukkojen avaa-
miseen,
- pelin edetessä kertyy erilaisia esineitä ja asi-
oita, joiden käyttäminen pelin loppuun saatta-
miseksi on tärkeää, 
- kertokaa toisillenne mitä olette löytäneet, 
minkälaisia ratkaisumalleja aiotte kokeilla,
- yhteistyö, nokkeluus ja looginen päättelykyky 
on pelissä isossa roolissa.

Ota yhteyttä Marika Parkkilaan, niin saat tar-
kempia tietoja! Peli on tehty Majakka-hankkeen 
pakopelin ohjeistamana. 

tehtävään sosiaalisuunnittelija Pauliina Rasin-
kankaan sijaisuudesta.  Pauliinan uudeksi sijai-
seksi on valittu sosionomi Mirja Kaartinen, 36v., 
Oulusta. 

Oulun piirissä alkaa syyskuussa ESR-rahoittei-
nen kolmivuotinen kehittämishanke, ”NOY - 
Nuoret osaksi yhteisöämme”. Hanke on alun-
perin Oulun osaston ideoima ja hakema, mutta 
laajuutensa ja osaston useiden päällekkäisten 
hankkeiden takia siirtyi Oulun piirin hallinnoi-
tavaksi. Hankkeeseen on valittu projektivasta-
avaksi FM Päivi Vatka, 41v., Oulusta ja projek-
tityöntekijäksi sosionomi Annika Luukkonen, 
37v., Oulusta.

Jäsenhankinnan päivän tilanne (21.8.2019):

Tänä vuonna Oulun piiri on saanut 147 uutta jäsentä.
Viimeisen 30 päivän aikana olemme saaneet 8 uutta jäsentä.

Tavoitteesta tämä on 35,1%.
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PIIRIN HALLITUS

Suomen Punaisen Ristin Oulun 
piirin hallituksen päätöksiä 2019

1-2019: Torstai 14.3.2019

8§ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN PIIRIN 
TILINPÄÄTÖKSEN 2018 HYVÄKSYMINEN
Päätös: Hallitus hyväksyi Suomen Punaisen Ris-
tin Oulun piirin vuoden 2018 tilinpäätöksen.

9§ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN PIIRIN 
VUOSIKERTOMUKSEN 2018 HYVÄKSYMINEN
Päätös: Hallitus hyväksyi vuoden 2018 vuosiker-
tomuksen.

10§ OSASTOJEN ÄÄNIVALTAISTEN EDUSTAJIEN 
MÄÄRÄ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN PII-
RIN VUOSIKOKOUKSESSA 28.4.2019
Päätös: Hallitus hyväksyi osastojen äänivaltais-
ten edustajien määrän Suomen Punaisen Ristin 
Oulun piirin vuosikokouksessa 28.4.2019 esite-
tyn mukaisesti.

12§ AHLBERGIN MUISTORAHASTON YSTÄVÄ-
TOIMINTAAN KOHDENNETTUJEN VAROJEN KÄYT-
TÖ
Päätös: Ystävätoiminnan seminaariin tarkoitetut 
ja käyttämättä jääneet varat kohdennetaan ys-
tävien 60-vuotisjuhlaan osallistumiskuluihin.

14§ SOLFERINON MATKA
Päätös: Päätettiin, että selvitellään vapaaehtois-
ten ja toimihenkilöiden halukkuutta lähteä Sol-
ferinon reissuun erillisellä sähköisellä selvityk-
sellä, joka ajoittuu alkusyksyyn 2019. Itse reissu 
tehtäisiin mahdollisesti toukokuussa 2020. Mu-
kaan otettaisiin maksimissaan 24 henkilöä ja 
piirille koituva kustannus olisi korkeintaan 7200 
euroa. Em. reunaehdot määrittävät reissun oma-
vastuun määrää. 

16§ OSASTOJEN POSTINUMEROALUEIDEN 
MUUTOKSIA
Päätös: Suomen Punaisen Ristin Pyhännän osas-
ton alueen postinumerot 92910- 92930 siirre-
tään Suomen Punaisen Ristin Kärsämäen alle 
kuuluvaksi. Suomen Punaisen Ristin Vaalan 
osaston postinumero 88340 siirretään Suomen 
Punaisen Ristin Utajärven osaston alaisuuteen.

18§  OULUN OSASTON ESR-HANKE NOY 
(Nuoret Osaksi Yhteisöämme) 
Päätös: Suomen Punaisen Ristin Oulun piiri 
suostuu ottamaan koordinaatiovastuun ESR-
hanke NOYsta. Hankkeeseen sisältyy 30 000 
euron omavastuu hankeajalle. Hankkeen työn-
tekijöiden rekrytointi tulee hoitaa avoimella 
haulla sekä hankkeen muiden rahoittajien (Ou-
lun kaupunki ja Sivakka) tulee niin ikään hyväk-
syä koordinaatiovastuun vaihtuminen.

2-2019: Sähköpostikokous 27.3.–3.4.2019

27§ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN PII-
RIN TERVEYDENHUOLLON SUUNNITTELIJAN VA-
LITSEMINEN 
Päätös: Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin 
uudeksi terveydenhuollon suunnittelijaksi vali-
taan sairaanhoitaja (AMK) Anne Kynkäänniemi, 
36 v. Yli-Iistä (Oulusta). 

3-2019: Sähköpostikokous 27.3.–3.4.2019

34§ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN PII-
RIN EDUSTAJA PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY:N 
YHTIÖKOKOUKSESSA
Päätös: Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin 
edustajaksi Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiö-
kokouksissa nimetään toistaiseksi toiminnan-
johtaja Pertti Saarela.

5-2019: Perjantai (puhelinkokous) 12.7.2019

56§  PIIRIN TOIMINNANJOHTAJAN TOIMIVA-
PAA-ANOMUS
Päätös: Päätettiin myöntää toimivapaa toimin-
nanjohtajalle 19.8.2019 – 31.12.2020 väliseksi 
ajaksi.

6-2019 Torstai (puhelinkokous) 8.8.2019

64§  PIIRIN TOIMINNANJOHTAJA SIJAISEN VA-
LINTA TOIMIVAPAAN AJAKSI  19.8.2019 – 
31.12.2020
Päätös: Valittiin Ari Haaranen toiminnan-
johtajan sijaiseksi toimivapaan 19.8.2019 – 
31.12.2020 väliseksi ajaksi.
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Oulun kaupungin edustalla oleva Hietasaa-
ren vehmas huvila-alue on merkittävä ja 
varhainen esimerkki kaupunkien lähialueille 
syntyneestä huvilakulttuurista. Hietasaa-
ressa nyt olevien huviloiden rakennuskanta 
on peräisin etupäässä 1800-luvun lopulta ja 
1900-luvun alusta. Huviloita on vielä jäljel-
lä kuutisenkymmentä - osa yksityisten, osa 
yhteisöjen käytössä. SPR Oulun piirin omis-
tama huvila, nykyiseltä nimeltään Hietalin-
na, rakennettiin vuonna 1932. 

Huvila-alueen ominaispiirteisiin kuuluvat veh-
mas puusto, rehevät puutarhat ja sorapintaiset 
tiet. Kesä-asukkaat olivat käsityöläisiä, virka-
miehiä ja kauppiaita. Saarelle oli lupa raken-
taa kesähuviloiden lisäksi talviasuttavia taloja 
1920-1930-luvuilla. Hietasaari on ollut 1900-lu-
vun alusta alkaen huomattava kaupunkilaisten 
julkinen tila ja virkistysalue, jonka yleiset alueet 
ovat puistomaisesti hoidettuja.

Hietalinnan rakennutti ja tontin vuokrasi herra 
nimeltä T. H. Nieminen. Rakennuttajan poika, 
Reijo, muisteli kirjoituksessaan vuonna 1983, 
että hän vietti huvilassa kaikki kesät. Huvila 
myytiin vuonna 1951. ”Me asuimme siellä kaik-
ki kesät, jolloin sinne pääsi vain veneellä tai ih-
misiä kuljettavalla moottori- tai höyrylaivalla.”

Hietalinnassa 1940-luvulla asunut Leena Holo-
painen kertoo meille hieman noista ajoista. ”Ai-
van tarkkaa ajankohtaa en tiedä, mutta vuonna 
1944 se on ollut. Pois muutimme marraskuus-
sa 1947. Olin noin 3-vuotias tullessamme Hie-
talinnaan ja lähtiessämme 6-vuotias. Hietalin-
naan liittyvät ensimmäiset kohtuullisen tarkat 
muistikuvani, vaikka niitä ei kovin paljon ole-
kaan. Meitä oli isä, äiti, minä ja pikkuveljeni, 
joka syntyi 1945 Hietalinnassa asuessamme. 
Mummu asui kanssamme ainakin osan aikaa. 
Näin meitä alakerran asukkaita oli viisi. 

Hietalinna, huvila Hietasaaressa - historian lehtien havinaa
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Antti Tjäderin tekemä alkuperäinen rakennuspiir-
rustus vuodelta 1932, huvilarakennukselle

Hietalinna nykyisessä asussaan. Leena Holopainen, Hietalinnan asukas vuosina 1944-1947, vieraili Hie-
talinnassa kesäkuussa. Vierailu oli ensimmäinen sitten 1940-luvun.
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Rouva Nieminen asui yläkerrassa. Niitä jyrkkiä 
yläkerran portaita rouva Nieminen putosi lasi-
purkin kanssa ja sai lasista kai melkoisia haa-
voja. Se jäi 5-6-vuotiaalle lapselle muistiin, että 
portaissa pitää varoa! En muista hänestä muuta 
kuin tuon lasipurkin kanssa rapuissa kompastu-
misen. Tien toisella puolen olevaa pientä taloa 
en muista, mutta muistelen, että meidän aikai-
namme siinä oli pikku mökki ja perheessä oli 
poikia, jotka joulun alla kiersivät Tiernapoikina.

Sen toki vielä muistan, että Nallikarissa, kiven-
heiton päässä suoraa tietä kotoamme rantaan, 
kävimme uimassa. Hämärästi muistan myös, 
että siellä oli kerran lieassa pässi. Menin liian 
lähelle sitä ja se pääsi puskemaan minut ku-
moon. Muistan, kuinka aurinkoisena kesäpäi-
vänä levitettiin viltti, talon taakse. Sitten istut-
tiin joko ottaen aurinkoa tai jotain syöden. Joku 
aikuisista solmi miesten ison kangasnenäliinan 
kulmiin solmut ja siitä tuli ”aurinkohattu”. 

Ennen tätä kesää olen käynyt Hietasaaressa 
vain kerran. Ehkä 1980-luvulla olimme Lappiin 
mennessämme yötä Nallikarin leirintäalueella. 
Silloinkin yritin etsiä Hietalinnaa, mutta en löy-
tänyt. Nyt koin löydön riemastuttavana!

Milloin tie Hietasaareen mahtoi valmistua. 
Muistan, että kaupunkiin mentiin laivalla. Meil-
lä oli sukulaisia Karjasillankankaalla ja mummun 
kanssa pääsin joskus kirkkoon. Sellaisen tiedon 
löysin kirjastosta, että laivoja oli useita vuosi-
en saatossa.

Hietasaaressa asuessamme tuli Oulun sata-
maan sodan jälkeen ensimmäinen hedelmä-
lastissa ollut laiva. Pääsin isän mukana polku-
pyörän tarakalla katsomaan laivaa satamaan. 

Merimiehet heittelivät yleisölle appelsiineja. 
Muistan, miten ihana tuoksu siinä oli! Kirjas-
tossa löysin tiedon, että ennen kuin oli maan-
tiesiltaa, oli rautatiesilta. Ihmiset käyttivät sitä 
luvatta ja vaaroista piittaamatta. Olisiko isäkin 
ottanut riskin ajaa sitä. Pommacia sain myös 
ensi kertaa eläissäni tuolla reissulla.”

Lähteet: 
Hietasaaresta: Museoviraston www-sivut, val-
takunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu-
riympäristöt (RKY)
Muistot: Leena Holopainen
Muistot: Reijo Nieminen

MIKÄ HIETALINNA? 

* SPR Oulun piirin leiri- ja    
kurssikeskus Oulun Hietasaaressa. 

* Hietalinnassa pidettiin muun 
muassa toukokuussa Pirkkiksen 
läksiäiset ja kesäkuussa lasten     

luontoleiri. 

* Hietalinnassa on kokous- ja   
koulutustilaa, keittiö, sauna, majoi-

tustilaa ja iso pihapiiri.

* Hietalinnaa vuokrataan myös 
ulkopuolisille.
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Keinussa kesällä 1945. Leena seisoo kuvassa, vie-
rellään veljensä Jussi, noin 4 kk ikäisenä. Saman-
laiset keinut ovat edelleen käytössä Hietalinnassa.

Leenan isä Hietalinnan edessä.
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Piirin järjestöseminaari- ja vuosikokousvii-
konloppu kokosi Syötteelle upean yli 100 
hengen joukon Punaisen Ristin toimijoita, 
eri puolilta piiriä. Viikonloppuun mahtui niin 
koulutusta, virkistystä, muistamisia, pää-
töksiä ja ennen kaikkea mukavaa yhdessä 
oloa! 

Lauantaina järjestettiin järjestöseminaari sekä 
iltajuhla ja sunnuntaina puolestaan piirin vuo-
sikokous. Seminaarissa käsiteltiin muun muas-
sa koko järjestön valmiutta. Iltajuhlassa oli oh-
jelmassa muistamiset ja huomionosoitukset (s. 
34) sekä komediaa ja tanssimusiikkia. 

Vuosikokouksessa valittiin piirille uusi hallitus ja 
päätettiin sääntömääräiset asia. 

Piirihallitus

Puheenjohtaja:
Pekka Mattila, Muhos 

Varapuheenjohtaja: 
Jarno Rasinkangas, Oulu

Hallitukseen uusina jäseninä 2019-2021 valittiin: 
Sanna Vääräniemi, Taivalkoski 
Pekka Pietilä, Kempele
Jose Quiroz, Liminka
Laila Vainio, Oulu
Anne Heilala-Tervo, Siikajoki 
Raija Heikkinen, Suomussalmi

Hallituksessa vuosikokoukseen 2020 jatkavat: 
Pasi Palosaari, Nivala 
Pirjo Kontio, Kajaani 
Sakari Annala, Oulu 
Juha Hankkila, Hyrynsalmi 
Tarja Huhtela, Pudasjärvi 
Juha Tenhunen, Oulu

Onnea kaikille luottamustoimeen valituille!

Yli 100 osallistujaa Syötteellä!

Illallisella nautittiin hyvästä ruoasta, seurasta, musiikista ja ohjelmasta. 
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Myös piirin oma ”Jaajo” sai oman huomion-
osoituksensa Koillismaan naisilta. Yllätysoh-
jelmanumero sai aikaan useita naurunpyrs-
kähdyksiä!
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Punaisen Ristin Oulun piirin Faceboo-
kista löydät henkilöhaastatteluita pii-
rihallituksen jäsenistä (kts. kuvat). 
Mikäli omasi puuttuu, ota yhteyttä 
Kristiinaan. 

Kiitokset kaikille mukana olleille! 

Nähdään marraskuussa 
kiitosgaalassa!

Kärsämäen osaston edustus jär-
jestöseminaarissa. Osallistujat 
pääsivät miettimään muun muas-
sa yhdenvertaisuutta osastossa. 
Riikka Hartikainen peukuttaa!

On kiitoksen aika ...
Kolmetoista vuotta sitten kesäkuussa sain tie-
tää, että olin valittu Oulun piirin terveydenhuol-
lon suunnittelijaksi. Tuota ennen olin kerinnyt 
olla Punaisen Ristin vapaaehtoisena yli kahden-
kymmenen vuoden ajan; ensiapuryhmänjoh-
tajana, ensiapukouluttajana, osaston ja piirin 
luottamustehtävissä jne. Ensiapuryhmätoimin-
ta ja ensiapukoulutus on ollut aina lähellä sy-
däntä, joten olin otettu siitä, että pääsin kokei-
lemaan vielä siipiäni Oulun piirin työntekijänä.

Nämä vuodet ovat vierähtäneet tosi nopeaan. 
On ollut ilo yhdessä teidän vapaaehtoisten 
kanssa kehittää ensiapuryhmätoimintaa, rin-
nepäivystystä ja luoda uusia toimintamuotoja; 
Lyhty-ryhmä, terveyspisteet, ensivastetoimin-
ta. Uusimmat ryhmät ovat ensiapu-ja valmius-
ryhmiä. Ajatus on että ryhmissä harjoitellaan 
tasapuolisesti sekä ensiapua että valmiutta. 
Kempeleen osaton ensiapu- ja valmiusryhmä 
on siitä oiva esimerkki.

Lämmin kiitos Teille kaikille jotka sankoin jou-
koin osallistuitte lähtiäisiini. Erityinen kiitos työ-
kavereille juhlan järjestämisestä. Ea-3:n kou-
luttajat järjestivät kyllä aikamoisen, todellisen 
tuntuisen evakuoinnin Maijanlammen kolmo-
sella yhdessä Taivalkosken palomiesten kanssa.
Tälle kesälle olen jo saanut osallistua ensiapu-
päivystyksiin vapaaehtoisena. Lyhty-ryhmäs-

sä jatkan jäsenenä. Toivon seuraajalleni Annel-
le onnea ja menestystä vapaaehtoisten kanssa 
työskentelyyn. Oikein hyvää alkanutta toimin-
takautta Teille kaikille. - Pirkkis
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Koko Suomen Punainen Risti on liikkeellä 
lauantaina 26.10., kun valtakunnallinen val-
miusharjoitus Pisara 2019 haastaa jokaisen 
osaston testaamaan auttamisvalmiuttaan. 
Mukaan tarvitaan kaikki toimintaryhmät 
nuorista ystäviin. 

Pisara 2019 on Punaisen Ristin valtakunnalli-
nen valmiusharjoitus, joka järjestetään kerran 
yleiskokouskaudessa. Tällä kertaa teemana on 
vesikriisi.

Valtakunnallisena harjoituspäivänä 26.10. 
osastosi voi 
• järjestää oman harjoituksen
• ottaa osaa alueelliseen harjoitukseen yh-

dessä muiden osastojen kanssa tai 
• olla mukana piirin johtamassa harjoituksessa. 

Keskustoimisto tarjoaa taustaskenaariot suun-
nittelun tueksi ja harjoitusmallit harjoituksen 
toteuttamiseen. 
• Taustaskenaariot perustuvat todellisiin ta-

pahtuneisiin häiriötilanteisiin ja ne luovat 
harjoitukselle kuvitteellisen toimintaympä-
ristön. 

• Harjoitusmallit ovat lyhyitä kuvauksia Pu-
naisen Ristin mahdollisista toiminta-tavois-
ta häiriötilanteen sattuessa. Malli on käy-
tännön työkalu harjoituksen vetämiseen. 

Harjoitus osaston tarpeiden mukaan
Osastosi voi hyödyntää skenaarioita ja har-
joitusmalleja joko yksittäin tai yhdistelemällä. 
Voitte valita tilannekuvauksen ja yhdistää sii-
hen resursseistanne riippuen 1-4 harjoitus-
mallia. Näin yhdistelemällä voitte esimerkiksi 
harjoitella ystävävapaaehtoisten toimintaa ti-
lanteessa, jossa vesijohtovesi on pilaantunut. 

Jokainen harjoitusmalli on mahdollista toteut-
taa kevyesti tai skaalata laajemmaksi. Jos ha-

Pisara 2019 tulee lokakuussa – näin valmistaudut

Mikä kokonaisvalmius?

Pisara 2019:ssä harjoitellaan Punaisen Ris-
tin kokonaisvalmiutta. Se tarkoittaa, että 
onnettomuuksien ja häiriötilanteiden hal-
lintaan ja niistä toipumiseen käytetään jär-
jestön kaikkia voimavaroja: ihmisiä, osaa-
mista, materiaaleja ja erilaisia järjestelmiä 
ja prosesseja.

Osastossa jokainen vapaaehtoinen, yhtä hy-
vin ystävä kuin Nälkäpäivä-kerääjäkin, on osa 
Punaisen Ristin valmiutta. Häiriötilanteessa 
on tärkeää kyetä ottamaan vastaan myös nii-
tä auttamishaluisia ihmisiä, jotka eivät vielä 
ole mukana Punaisen Ristin toiminnassa.

Miksi vesikriisi? 

Valmiusharjoituksen teemana on vesikriisi, 
sillä puhdas vesi on jokaiselle välttämätön-
tä. Harjoittelemalla toimintaa vesikriisissä 
harjoittelemme tilannetta, jossa suuri mää-
rä ihmisiä tarvitsee apuamme nopeasti.

luatte harjoitukseen lisähaastetta, voitte ottaa 
mukaan muita järjestöjä ja toimijoita (kunnat, 
seurakunnat) tai harjoitella uusien auttamisha-
luisten ihmisten vastaanottamista ja perehdyt-
tämistä.

Opit valmiussuunnitelmaksi
Osaston oman valmiusharjoituksen valmistelu 
kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Tärkeintä on 
yhdessä miettiä, miten juuri oma osastonne voi-
si olla mukana todellisessa vesikriisitilanteessa 
ja mitä valmiuksia operaatioon tarvittaisiin.

Jo ennen harjoitusta on hyvä tarkistaa osaston 
valmiussuunnitelma ja päivittää sitä tarpeen 
mukaan. Kannattaa myös varata aikaa harjoi-
tuksen jälkeen palautteen ja opittujen asioiden 
kokoamiseen. Tukea harjoituksen suunnitteluun 
saa piiristä.

Harjoitusmallit ja taustaskenaariot löy-
tyvät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
valmiusharjoitus2019
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ENSIAPU JA ARJEN TURVALLISUUS

Punainen Risti Ensiapu on julkaissut en-
simmäisenä ensiavun verkko- ja lähikou-
lutuksen yhdistelmänä toteutettavan Hä-
täensiapukurssi 8 t -koulutusohjelman. 
Lähiaikoina koulutustarjontaan tulevat 
myös Hätäensiapukurssi 4 t sekä Ensiapu-
kurssi EA 1®, jotka voidaan toteuttaa verk-
ko- ja lähikoulutuksen yhdistelmänä. 

Verkkokoulutus sisältää ensiapukurssin teoria-
osuudet, jotka opiskellaan itsenäisesti verkos-
sa. Hyväksytyn suorituksen jälkeen kurssilaisen 
tulee osallistua lähikoulutukseen, jossa harjoi-
tellaan ensiaputaitoja käytännössä ja vahvis-
tetaan osaamista ja auttamisvalmiutta. Hyväk-
sytyn koulutuskokonaisuuden suorittanut saa 
Punaisen Ristin ensiapukurssitodistuksen, joka 
on voimassa kolme vuotta.

Jatkossa myös koulutuspätevyyksien hallinta 
siirtyy sähköiseksi niin ensiapukurssisuoritusten 
kuin ensiavun kouluttajien osalta. Ensiaputodis-
tuskortit ja/tai mobiilikortti tulevat kurssin suorit-
taneelle automaattisesti järjestelmän kautta. Jär-
jestelmäuudistus otetaan käyttöön vuoden 2020 
alusta alkaen.

Lisätietoja ensiavun verkkokoulutuksista saa 
Punainen Risti Ensiavun kotisivuilta osoitteesta 
ensiapukoulutus.fi.

Osastoille tarjolla olevat koulutusedut löytyvät 
Rednetin Punainen Risti Ensiapu -sivulta. Käy 
tutustumassa!

Lisätietoja: Punainen Risti Ensiavun viestintä-
päällikkö Altti Näsi, p. 040 541 7410

Ensiavun verkkokurssit on aloitettu

Valtakunnallista Tapaturmapäivää viete-
tään perjantaina 13. syyskuuta.

Valtakunnallisen Tapaturmapäivä-kampanjan 
tavoitteena on tänä vuonna herätellä erityisesti 
miehet pohtimaan, miten riskinotto altistaa ta-
paturmille kotona, töissä ja liikenteessä. Punai-
nen Risti vastaa päivän toteutuksesta yhteis-
työssä muiden tapaturmien ehkäisyverkoston 
toimijoiden kanssa.

Osastosi voi osallistua kampanjaan esimer-
kiksi näin:

1. Järjestäkää tapahtuma kaatumistapaturmi-
en ehkäisemiseksi. Ohjeet kaatumisriskin 
kartoittamiseen löydät RedNetistä: rednet.
punainenristi.fi/node/55140.	

2. Jakakaa kodin turvallisuuden tarkistuslisto-
ja. Listojen avulla jokainen voi nopeasti kar-
toittaa oman kotinsa turvallisuusriskit.

3. Viestikää arjen turvallisuudesta ja tapa-
turmien ehkäisemisestä somessa hash-
tagilla #tapaturmapäivä. Löydät muun 
muassa kampanjavideon, jakomateriaa- 
lit ja verkkotestin osoitteesta  
tapaturmapaiva.fi.	

Älä kikkaile!
Tilaa osastollesi myös tapaturmien ehkäisyma-
teriaali Punaisen Ristin verkkokaupasta: punai-
senristinkauppa.fi.

Lisätietoja: 
Suunnittelija Saara Aakko, 
p. 040 480 6973
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Olen alkanut suunnittelemaan syksyn toi-
mintaa ja muutamia kursseja kalenteriin on 
jo merkitty. Ottakaa minuun yhteyttä asi-
assa kuin asiassa. Mielelläni kuuntelen tei-
dän toiveitanne, niin voimme sitten yhdessä 
suunnitella miten toiveita voitaisiin toteut-
taa. 

Alueelliset ensiapuryhmien tapaamiset on 
tarkoitus järjestää syksyn aikana, jotta pää-
sisin teitä kaikkia näkemään ja näin tultai-
siin tutuiksi. Myös Terveyspisteillä minun on 
tarkoitus vierailla syksyn aikana.

Jos teillä on kiinnostusta toimia yläkoulu-
ikäisten hätäensiapukurssien kouluttajina, 
niin nyt on mahdollisuus ilmoittautua mi-
nulle, jotta pääsette InAction! -kouluttaja-
koulutukseen. Se pidetään piiritoimistolla la 
5.10.2019. Kouluttajalla tulee olla mahdolli-
suus kouluttaa yläkouluikäisiä arkisin, kou-
lupäivien aikana. 

Koulutuksia:

• Ensiapupäivystys peruskurssi, Haapajärvi: 
I-osa 31.8. ja II-osa 12.-13.10. 

Ilmoittautumislinkki   https://www.lyyti.in/Pai-
vystysensiapukurssi_4651
• InAction -kouluttaja koulutus, piiritoimisto 

Oulu: 5.10. (ilmoittautuminen Annelle)
• Henkisen tuen jatkokurssi, piiritoimisto 

Oulu: 2.-3.11. (ilmoittautumislinkki myöh.)
• Henkisen tuen peruskurssi, Haapajärvi: 

16.11. (ilmoittautumislinkki myöh.)

Hyvää syyskesää ja iloa vapaaehtoistyöhön!

Anne Kynkäänniemi
Terveydenhuollon suunnittelija
Suomen Punainen Risti
Oulun piiri

anne.kynkaanniemi@redcross.fi
p. 040-154 5439

Olen yli-iiläinen, perheellinen sairaanhoitaja. 
Olen toiminut Punaisessa Ristissä vapaaehtoi-
sena vuodesta 2015 alkaen, kun minua hen-
kilökohtaisesti pyydettiin toimintaan mukaan. 
Onkin tärkeää, että me kysymme ystäviltämme, 
tuttavilta, työkavereilta olisivatko kiinnostunei-
ta toimimaan vapaaehtoisina. En olisi itse löytä-
nyt Punaista Ristiä, jos minua ei olisi tultu pyy-
tämään henkilökohtaisesti toimintaan mukaan!  

Vuonna 2016 perustettiin Yli-Iihin ensiapuryh-
mä, jossa toimin ryhmänjohtajana ja samalla 
kouluttauduin ETK:ksi. Olenkin sairaanhoitajan 
työni ohella kouluttanut ensiapukursseja. Pää-
työni ennen terkun toimen vastaanottamista on 
ollut Oysissa, neurologialla. 

Aloitin syksyllä 2018 opiskelemaan YAMK-tut-
kintoa Lapin amk:ssa, Terveyden edistämisen 
koulutusohjelmassa. Tarkoituksena on saada 
opinnot valmiiksi joulukuussa 2019.

Uusi terveydenhuollonsuunnittelija, Anne, esittäytyy

Syksyn toimintaa

ENSIAPU
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EA3 -kurssi järjestettiin tänä vuonna 5.-
9. kesäkuuta Taivalkosken Maijanlammel-
la. Kurssille osallistui 23 kurssilaista sekä 7 
kouluttajaa. Sääolosuhteet olivat mitä mai-
nioimmat ja Maijanlampi tarjosi hienot puit-
teet kurssin pitämiselle. 

Saimme harjoitella intensiivisesti viiden päi-
vän ajan erilaisia ensiapu- ja valmiustehtäviä. 
Oli vesipelastusta, liikenneonnettomuuksia, 
palovammoja, etsintää, ensihuoltoa, päi-
vystyspistetoimintaa, evakuointia ja paljon 
muuta. 

Kurssi antoi paljon uusia taitoja ensiavulli-
sesti, mutta myös ensihuollollisesti. Pereh-
dyimmekin ensihuoltoon useammalla ras-
tilla. Ensihuolto on yksi tärkeistä Punaisen 
Ristin toiminnoista, jota emme saa unohtaa 
ensiapuryhmien toiminnasta.

Tämän kesän 2019 EA3-kurssi oli Pirkkiksel-
le viimeinen työrupeama ennen ansaittua 

vapaata. Teimmekin hänen kurssistaan iki-
muistoisen järjestämällä viimeiselle kurssi-
päivälle evakuointi-harjoituksen, joka tuli 
Pirkkikselle täytenä yllätyksenä. Saimme 
näin ollen toivottaa hänelle ihania, rentout-
tavia eläkepäiviä siirtyessään Taivalkosken 
osaston vapaaehtoiseksi! 

Suuri kiitos kuuluu Pudasjärven Maa- ja ko-
titalousnaisille kurssin ruokahuollosta, joka 
pelasi sataprosenttisesti! Sekä kiitos kaikil-
le maalihenkilöille, jotka mahdollistitte to-
dentuntuiset harjoitukset ja kiitos Oulu-
Koillismaan pelastuslaitokselle hienosta 
yhteistyöstä viranomaisharjoitukseen osal-
listuessanne! 

- Anne

EA3 saatteli Pirkkiksen eläkkeelle

EA3 2019 -kurssin ryhmäkuva
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Uusinta uutta Oma Punaisessa Ristissä

Omaa päivitetään havaittujen puutteiden ja 
saadun palautteen perusteella. Tässä pähki-
nänkuoressa kesällä Omaan tehdyt päivitykset.

Toiminta-alue: 

• Profiilia	luodessa	on	nyt	mahdollisuus	joko	
syöttää toiminta-alueen postinumero tai 
valita osasto nimen perusteella.

• Äidinkieli ei enää vaikuta osastovalintaan 
(suomenkielinen/ruotsinkielinen osasto).

• Käyttäjä	voi	muokata	profiilistaan	myös	toi-
mintaaluettaan.

• Käyttäjä, jolla on J1- tai J2-vastuuvapaaeh-
toisen käyttäjätaso, ei voi muuttaa toimin-
ta-aluettaan itse.

• Jos J1- tai J2-vapaaehtoinen haluaa vaihtaa 
osastoa, on häneltä ensin poistettava vas-
tuuvapaaehtoisen käyttöoikeudet.

Parannuksia toiminnan ja tapahtumien hakuun:

• Lisää vaihtoehtoja hakutoimintoihin. Uusia 
vaihtoehtoja: tyyppi, paikkakunta, osasto

Etusivun toimintasuositukset:

• ”Toiminta – sinulle” ottaa nyt huomioon 
myös toiminta-alueen.

• ”Toiminta – tulevat” näyttää käyttäjän piirin 
alueella olevan toiminnan.

• Lisätty linkki ”Tarkennettu haku”.

Toimintailmoituksen tekeminen (=tapahtuma):

• Ilmoittautumislinkin lisääminen toiseen jär-
jestelmään (esim. Lyyti).

• ”Lisätieto”-kenttään voi lisätä lisätietoky-
symyksiä.

• Tapahtuman loppupäivämäärä ei voi olla 
ennen alkupäivämäärää (virheilmoitus).

Osaston hallintanäkymässä kooste vapaa-
ehtoisten käyttäjätasoista:

• Osaston J1-vastuuvapaaehtoinen voi tar-
kastella oman osastonsa käyttäjätasoja 
kootusti sekä antaa J2-käyttäjätasoja hal-
lintanäkymässä.

• Osaston J2-vastuuvapaaehtoinen voi tar-
kastella oman osastonsa käyttäjätasoja 
kootusti.

Muuta:

• Kun käyttäjä kirjoittaa URL-osoitteen, se 
muuttuu automaattisesti hyperlinkiksi 
(esim. osaston kuvaus, ryhmien viestit).

• Kun	luodaan	uusi	profiili,	käyttäjälle	ehdo-
tetaan jäseneksi liittymistä --> nyt lisätty 
”Olen jo jäsen”-painike.

• Uudelleenohjaus kirjautumisen jälkeen oi-
kealle sivulle korjattu.

• Ystävävälityksen päivityspaketti (mm. yh-
distäminen vapaaehtoisen kautta)

Kirjautuneita vapaaehtoisia on tällä hetkellä 
piirimme alueella 828, tilanne 22.8.2019.  Tämä 
tarkoittaa yli sataa uutta kirjautunutta sitten 
huhtikuun alun (681, tilanne 9.4.2019; 486, ti-
lanne 25.1.2019). 

www.punainenristi.fi/oma

Seuraava Oma Punainen Risti -perehdytys: 
Ti 10.9. Vihannissa. Tiedot tarkentuvat 

Omaan. Perehdytys on avoin kaikille. Muistat-
han ilmoittautua Omassa!
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Nuorten tapaaminen Tampereella 4.-6.10.2019

Tapaaminen on tarkoitettu aktiivisille nuorille va-
paaehtoisille. Ohjelmassa on viestintää, kestä-
vää kehitystä, nuorisolinjaus ja ajatusten vaihtoa. 
Osallistujien tulee olla alle 29-vuotiaita. Keskus-
toimisto kattaa osallistujien matkat, ohjelman ja 
ruokailut (ei kuitenkaan matkustuksen aikana 
mahdollisesti syntyviä kuluja esim. ruoka). Ota 
yhteyttä Kristiinaan viimeistään 16.9., jos halu-
at lisätietoja tai olet kiinnostunut osallistumaan!

Nuorten vuosikokous Santasportissa Rova-
niemellä 13.-15.3.2020

Pohdimme kokouksessamme yhteiskuljetusten 
reittejä ja aikataulua. Alustava idea on, että linja-

autoreittejä olisi muutama (esim. Helsinki-Tam-
pere-Jyväskylä-jne. sekä Turku-Pori-Vaasa-muu 
rannikko, mahdollisesti myös itäinen vaihtoeh-
to). Tietoa tapahtuman alkamis- ja päättymis-
ajankohdasta ja kuljetuksista seuraa lähempänä.

Ja tässä vielä mahtavia uutisia:

Punainen Ristin kohtasi vuonna 2018 yli 320 
000 alle 29-vuotiasta nuorta Suomen Punai-
sen Ristin toiminnan kautta. Luku on huikea ja 
iso kiitos siitä vapaaehtoisillemme sekä kaikil-
le työntekijöille, jotka ovat olleet mahdollista-
massa toimintaa! Tästä voit lukea lisää: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/55625

Digivapari-hackathon
Edellisessä piiritiedotteessa kerroimme Hel-
singissä 23.-24.4. järjestetystä hackathon-ta-
pahtumasta. Toiveena oli, että kuulisimme vie-
lä enemmän joistakin ideoista, kun ne tulevat 
osaksi vapaaehtoistoimintaa. 

Hackathonin voittaja ”SPR ilmastovaikuttajat” 
-ryhmä on nyt aloittamassa toimintaa. Kaikki 
kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan tähän 
verkkovapaaehtoistoimintaan, asuinpaikas-
ta riippumatta. Valtakunnallinen ryhmä löytyy 
Omasta hakemalla nimellä ”Ilmastovaikuttajat”.

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan toukokuun kokouksesta

Punaisen Ristin oppimateriaalit avuksi osastoille

Punainen Risti tarjoaa maksuttomia oppi-
materiaaleja peruskouluille ja toisen asteen 
oppilaitoksille. Monet oppimateriaalit so-
veltuvat myös osastojen käyttöön. 

Punaisen Ristin oppimateriaalien pääteemat ovat 
globaalikasvatus, ensiapu ja terveys, yhdenvertai-
suus, hyvinvointi ja ystävyys sekä sodan säännöt. 

Laadukkaat materiaalit ovat saaneet kiitosta – 
keväällä 2019 tehdyn kyselyn mukaan jopa 86 

prosenttia Punaisen Ristin oppimateriaaleja käyt-
täneistä opettajista piti materiaaleja hyödyllisinä. 

Monet oppimateriaalit sopivat myös muuhun 
kuin koulukäyttöön, esimerkiksi nuorten iltoihin. 
Sodassakin on säännöt -materiaali on nyt täysin 
uudistettu digitaaliseen muotoon! käy ihmeessä 
kurkkaamassa:	punainenristi.fi/koulusivut	

Lisätietoja: Koulu- ja oppilaitosyhteistyön koor-
dinaattori Johanna Korkeamäki, p. 040 635 4368



26

NUORISO - JA JÄRJESTÖTOIMINTA

Suomen Punaisen Ristin Nuorisodele-
gaattikoulutus antaa vuosittain noin pa-
rillekymmenelle 18-28-vuotiaalle nuo-
relle eväät toimia avustustyöntekijöinä 
järjestökehitystehtävissä kotimaassa ja 
ulkomailla. Toukokuussa järjestettäväs-
sä noin viikon mittaisessa koulutuksessa 
nuoret  syventyvät muun muassa Punai-
sen Ristin arvoihin ja toimintatapoihin. 
Suomen Punaisen Ristin koulutuskeskus 
Nynäsissä Heinolassa tarjoaa upeat puit-
teet oppimiselle ja uusien 
ystävyyksien solmimiselle 
maalaisidyllissä.

Nuorisodelegaattien mah-
dollisuudet päästä kehi-
tysyhteistyöhön ulkomaille 
ja vastuullisemmat vapaa-
ehtoisen roolit kotimaassa 
ovat pidemmän aikaa hou-
kutelleet minua, kansan-
terveystieteen ja globaalin 
terveyden opiskelijaa, Pu-
naisen Ristin toiminnan pariin. Aiempien va-
paaehtoistehtävieni loputtua olin miettinyt, 
millä tapaa voisin aktivoitua omalla paikka-
kunnallani. Haave nuorisodelegaatin paikas-
ta oli ollut takaraivossani jo tovin mutta kii-
reiset aikataulut yliopisto-opiskelijana eivät 

aiempina vuosina menneet yksiin koulutus-
viikon kanssa. Tänä vuonna kuitenkin pys-
tyin hakemaan koulutukseen ja pääsinkin 
osaksi loistotiimiä. 

Koulutuksen aikana kuulimme mielenkiin-
toisia luentoja esimerkiksi Punaisen Ristin 
toimintaperiaatteista ja humanitaarisesta 
oikeudesta. Pääsimme kehittämään projek-
tinsuunnittelu- ja hallinta taitojamme käy-
tännössä  sekä tekemään harjoituksia tul-

laksemme ryhmänä yhteen 
ja kehittyäksemme tiimipe-
laajina. Saimme myös kuulla 
Suomen ulkopuolelta koulu-
tukseen saapuneilta tulevil-
ta nuorisodelegaateilta mitä 
Punainen Risti heidän koti-
maassaan, Itävallassa, Uk-
rainassa ja Liettuassa, heille 
merkitsee. Lopuksi kuulim-
me myös aiempien vuosi-
en nuorisodelegaattien ko-
kemuksista ja mahdollisista 

tulevaisuuden poluista mitä koulutus voin 
meille tarjota.

Intensiivisen koulutuksen myötä uudet nuo-
risodelegaatit jättävät Nynäsin reppu täyn-
nä uusia taitoja ja kokemuksia ja liittyvät 

Maalaiskartanosta maailmalle - nuorisodelegaatit kertovat

Viimeisen päivän tunnelmia ja kokemusten jakoa nuorisodelegaattikurssilla Nynäsissä, Heinolassa.

Lo
tta-M

aria V
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”Haave nuorisodelegaatin pai-
kasta oli ollut takaraivossani jo 
tovin, mutta kiireiset aikatau-
lut yliopisto-opiskelijana eivät 
aiempina vuosina menneet 

yksiin koulutusviikon kanssa.”

-Miia Halonen
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nuorisodelegaattireserviin, jonka kautta heil-
lä on mahdollisuus päästä osallistumaan Pu-
naisen Ristin nuorisoleireille, opintomatkoille 
tai jopa työllistyä Punaisen Ristin työkomen-
nuksille. Komennukset ovat yleensä osa Suo-
men Punaisen Ristin kehitysyhteistyötä mui-
den kansallisten yhdistysten kanssa (muiden 
maiden Punaiset Ristit/Puolikuut).

Koulutus oli loistava tilaisuus päästä syven-
tämään osaamistaan vapaaehtoisena, oppia 
Punaisen Ristin monipuolisista mahdollisuuk-
sista sekä Suomessa että kansainvälisesti 
sekä verkostoitua. Vaikkei kaikille osallistujil-
le voida taata paikkaa ulkomaan komennuk-
selle, kansainvälisessä ryhmässä oppiminen 
idyllisen maalaismaiseman ympäröimänä on 
ainutlaatuinen ja unohtumaton kokemus!
 
Nuorisodelegaattikoulutus tarjoaa tietoa ja 
mieleenpainuvia kokemuksia aktiivisille nuo-
rille, mutta nuorisodelegaattien kouluttami-
nen on myös tärkeä osa Suomen Punaisen 
Ristin toiminnan jatkuvuutta tulevaisuudes-
sa. Nuorisodelegaatiksi voi hakea 18–28-vuo-
tias nuori aikuinen, joka puhuu sujuvasti eng-
lantia. Aiempi kokemus vapaaehtoistyöstä 
on suositeltavaa, muttei pakollista. Koulutus 
järjestetään joka vuosi toukokuussa ja se on 
osallistujille maksuton.

Teksti: Miia Halonen

Minä päädyin nuorisodelegaattikoulutukseen 
enimmäkseen siksi, että juuri sinä mainitsit 
siitä ja kehotit hakemaan 
silloin joskus kahdeksan 
vuotta sitten! Silloin ajatus 
jäi mielen sopukoihin. Sitten 
elämä vei vähän eri teille ja 
lopulta takaisin sellaiseen 
tilanteeseen, että oli sopiva 
aika hakea ja osallistua kou-
lutukseen. 

Kiinnostus oli edelleen vah-
va asiaa kohtaan. Nuori-
sodelegaattikoulutuksesta 
poiki se, että olen menossa elokuun alussa 
Turkkiin paikallisen Punaisen Puolikuun kan-
sainväliselle nuortenleirille, jee!

Teksti: Kristiina Heiskanen

Turkin Punainen Puolikuu kutsui kaksi Suo-
men Punaisen Ristin edustajaa kansainväli-
selle nuorten leirille Istanbuliin 1.-8.8.2019. 

SPR:n edustajien tuli olla 18-28-vuotiaita, 
puhua sujuvaa englantia sekä olla joustavia 
ja valmiita edustamaan SPR:ä kansainväli-
sellä leirillä. Vapaaehtoiskokemus SPR:llä ja 
nuorisodelegaattikurssin käyminen lasketaan 
eduksi. Kristiina Heiskanen oli toinen leiril-

le valituista. Miia Halonen 
puolestaan valittiin kolmen 
Punaisen Ristin kansallisen 
yhdistyksen yhteisen YOU-
LEAD-hankkeen kouluttaja-
koulutukseen syyskuussa. 

Kevään nuorisodelegaatti-
kurssille osallistui kaksi hen-
kilöä Oulun piiristä: Miia ja 
Kristiina. Kristiina on toimi-
nut aikaisemmin muun mu-
assa leiriohjaajana. Miia löysi 

itsensä kurssin jälkeen luontoleirin apulaisjoh-
tajan tehtävästä. Noin kahdeksan vuotta sitten 
toimiessani nuorisotoiminnansuunnittelijana 
piiritoimistolla rohkaisin nuoria, mukaanluki-
en Kristiina Heiskasta, hakemaan nuorisodele-
gaattikurssille. Olin itse käynyt kurssin vuotta 
aiemmin.

-Kristiina Kangas

Pau
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Tulevia nuorisodelegaatteja nauttimassa Nynäsin 
upeasta luonnosta ja verryttelemässä jalkoja pit-
kän päivän päätteeksi.

”Minä päädyin 
nuorisodelegaattikoulutukseen 
enimmäkseen siksi, että juuri 
sinä mainitsit siitä ja kehotit 
hakemaan silloin joskus kah-

deksan vuotta sitten!“

- Kristiina Heiskanen
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Torstaina 6.6. tunnelmat olivat iloiset kulu-
neen leirin jäljiltä, mutta lähtö kotiin har-
mitti monia. Punaisen Ristin luontoleiri jär-
jestettiin 3.-6.6.2019 Hietasaaressa. Leiri 
oli osoitettu ala-asteikäisille ja mukaan 
saatiinkin mahtava joukko 7-11 vuotiaita 
reippaita lapsia. Leirijohtajan lisäksi leiriä 
vetämässä oli apulaisjohtaja ja viisi ahkeraa 
nuorta ohjaajaa.

Maanantaiaamun koittaessa tapasimme en-
simmäisen kerran leiriläiset, yhteensä 29 lasta. 
Kävimme aluksi yhteiset säännöt ja leirialueen 
rajat läpi. Tämän jälkeen opettelimme tunte-
maan toisiamme leikkimällä muutamia tutustu-
misleikkejä. Ravitsevan lounaan jälkeen jaoim-
me lapset kahteen ryhmään. Toinen ryhmä lähti 
tutustumaan läheiseen lintutorniin ja ihmette-
lemään muun muassa ilmansuuntia. Lapsia kiin-
nosti kovasti missä suunnassa sijaitsee esimer-
kiksi Oulunsalo. Loput leiriläiset jäivät etsimään 
pihalle kätkettyä aarretta. Johtolankoja aarteen 
sijainnista lapset saivat tavuina ohjaajilta suori-
tettuaan erinäisiä tehtäviä. Tavuista muodostui 
sanoja, jotka johtivat aarteen sijaintiin.

Tiistaiaamu alkoi yhteisellä pohdinnalla ilmas-
tonmuutoksesta ja omien tekojen vaikutukses-

ta siihen. Lapset lähtivät innostuneesti mu-
kaan ideoimaan ja syntyikin erilaisia ajatuksia 
esimerkiksi joukkoliikenteen ja kierrätyksen 
hyödyistä. Iltapäivällä saimme vieraiksemme 
Punaisen Ristin ensiapuosaajia ja pääsimme 
harjoittelemaan muutamia ea-taitoja. Kylki-
asento, vierasesineen poistaminen hengitys-
teistä, henkinen tuki sekä hätäpuhelun soitta-
minen tulivat kaikille tutuiksi.

Luontoleirillä oli kivaaaaa!
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Leiriläisiä ja apulaisjohtaja Nallikarin kiipeilypuistossa.



29

NUORISOTOIMINTA
K

ristiin
a K

an
g
as

K
ristiin

a K
an

g
as

Leiritiimi (Saana, Lauralotta, Sylvia, Ella, Veera ja 
Miia) suunnittelun parissa!

Keskiviikkona oli lämmin ja aurinkoinen ilma. 
Puolet porukasta lähti muutaman ohjaajan 
kanssa Nallikariin kiipeilemään ja leikkimään 
puistoon. Matkaa puistoon tuli reilu kilometri, 
jonka varrella pohdimme yhdessä muun muas-
sa kasvien myrkyllisyyttä ja harjoittelimme eng-
lannin kielen taitoa. Lapset jaksoivat reippaasti 
kävellä edestakaisen matkan. Porukan toinen 
puoli jäi sillä välin Hietalinnaan suorittamaan 
luontoaiheisia rasteja, toimihan leiri kuitenkin 
Luontoleiri-nimellä. Rasteina oli tehtäviä kierrä-
tyksestä, kasvien tunnistuksesta ja lapset sai-
vat myös tehdä taideteoksia luonnon materi-
aaleista.

Torstain ohjelmana oli perinteisesti leirihaaste! 
Lapset saivat lyhyen alustuksen jälkeen päh-
käillä kysymyksiä esimerkiksi Punaisen Ristin 
toimintatavoista ja historiasta. Lisäksi leiriläiset 
selvittivät arvoituksia ja leikkivät muun muas-
sa rikkinäistä tulostinta. Lounaan lähestyessä 
paikalle saapui lasten yllätykseksi koulupoliisi, 
joka esitteli lapsille poliisiautoa ja poliisien työ-
tä. Koko torstai sujui rennoissa merkeissä mu-
siikkia kuunnellen ja jäätelöstä nauttien.

Viikon aikana lapset pääsivät pienemmissä ryh-
missä vuorollaan auttamaan lounaan ja välipa-
lan laitoissa sekä pöytien siistimisessä ruokai-

lun päätyttyä. Leiriviikko oli sekä lasten että 
ohjaajien mielestä erittäin mielenkiintoinen, 
sisällöltään monipuolinen ja kaiken kaikkiaan 
huippuhauska! Tärkeiden taitojen lisäksi lapset 
oppivat myös esimerkiksi tekemään seppeleitä. 
Viikon kuluessa leiriporukasta tuli yhtenäinen 
ja varmasti lähes kaikki saivat uusia ystäviä, ai-
nakin minä!

Teksti: Saana Riekki, leiriohjaaja

Leiritiimissä oli vapaaehtoisia: apulaisjohta-
ja Miia Halonen (nuorisodelegaatti) ja ohjaaja 
Sylvia Södö; sekä kesätöissä ohjaajina Saana 
Riekki, Veera Lepistö, Lauralotta Seebeck ja Ella 
Vedenpää. Ohjaajien kesätöihin saimme tukea 
Oulun kaupungilta ja Oulun Osuuspankilta. 

Lämpimät kiitokset apulaisjohtajalle, leiriohjaa-
jille, Oulun osaston ensiavun vapaaehtoisille Ju-
halle ja Timpalle sekä koulupoliisi Merja Rasin-
kankaalle! 

- Kristiina Kangas (leirijohtaja)

 
 Vapaaehtoisia ja kesätyöntekijöitä haetaan leirille 

näillä näkymin taas ensi keväänä! 
 Seuraa osasto- ja piiritiedotetta sekä sosiaalista mediaa!
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Monilla osastoilla on viime vuosina ollut haas-
tetta saada syyskokouksessa valittua tarpeeksi 
valintaehdot täyttäviä henkilöitä osaston luot-
tamustehtäviin. Seurauksena on ollut muun mu-
assa vajaita hallituksia, ylimääräisten osastonko-
kousten järjestämisiä ja jopa osaston pankkitilin 
käytön estyminen. 

Jotta näiltä turhilta murheilta vältyttäisiin, on 
osaston hallituksen syytä panostaa ennakkoon 
syyskokouksen luottamushenkilövalintoihin. On 
tarpeen kartoittaa hyvissä ajoissa, että on riittä-
västi sopivia ehdokkaita avoinna oleviin luotta-
mustehtäviin ja että he ovat sääntöjen mukaan 
valintakelpoisia. 

Luottamustoimeen valittavan tulee olla 15 vuot-
ta täyttänyt ja jäsenenä jo valintahetkellä ky-
seisessä osastossa. Hänellä tulee olla tehtä-
vän laajuus ja vastuut huomioon ottaen riittävä 
osaaminen ja kokemus. Valittava ei saa olla kon-
kurssissa tai liiketoimintakieltoon määrätty, eikä 
hänen toimintakelpoisuutta ole rajoitettu. Eh-
dokkaalta täytyy olla suostumus luottamusteh-

Vuosi sitten järjestettiin ensimmäinen vapaaeh-
toisten alueellisten toiminnantarkastajien kou-
lutus Oulun piirissä. Osastoista tulleen kysyn-
nän myötä koulutamme nyt lisää vapaaehtoisia 
toiminnantarkastajia. Koulutus järjestetään Ou-
lussa 5.10.2019 klo 10-17 ja se sisältää kahvin 
sekä lounaan.

Alueelliset toiminnantarkastajat saavat piiritoi-
mistosta tehtäväänsä koulutuksen, tuen, mate-
riaalit ja ohjeistuksen sekä kulukorvauksen suo-
ritetuista tarkastuksista. Toiminnantarkastajana 
toimitaan muussa kuin omassa jäsenosastossa 
ja tarkastettavia osastoja on 1-4 kappaletta.

Koulutus on avoin kaikille alueellisiksi toimin-
nantarkastajiksi sopiville (SPR asetus 20§) ja 
haluaville. Tehtävään soveltuvat luonnollisesti 

tävään. Lisäksi puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja voivat toimia ainoastaan kolme kautta 
peräkkäin.

Erityistä huomiota on syytä kiinnittää jäse-
nyyden voimassaoloon. Koska jäsenyyden 
voimaan tulemisessa menee nykysääntöjen 
aikana 1-3 kuukautta, kannattaa varmistaa pi-
kimmiten, että potentiaalisilla luottamushen-
kilöehdokkailla on jäsenyys joko voimassa tai 
että he hakevat SPR:n jäsenyyttä nopeasti. Jä-
seneksi	voi	hakea	joko	netissä	(punainenristi.fi/
jasenyys) tai osastossa käteismaksulla. Osas-
ton vastaanottamat jäsenmaksulomakkeet on 
syytä ilmoittaa heti piiritoimistoon, jotta jäse-
nyysprosessi käynnistyy mahdollisimman no-
peasti. 

Syyskokoukseen liittyvistä asioista tiedotetaan 
lisää syksyn osastokirjeissä.

Jäsenyyksien voimassaolon tarkistaminen ja li-
sätietoja piiritoimistosta Teemu Alapeteriltä. 

jo toiminnantarkastajina toimivat, mutta myös 
alaa opiskelevat tai muutoin talousasioista ja 
hallinnosta kiinnostuneet. Jos tunnette lähi-
piirissänne sopivia ehdokkaita, kertokaa heil-
le tästä vapaaehtoistyön mahdollisuudesta. 
Koulutukseen valitaan ensisijaisesti niitä, jot-
ka ovat valmiita sitoutumaan toiminnantarkas-
tajiksi. 

Jos olet kiinnostunut toimimaan alueellisena 
toiminnantarkastajana, ilmoittaudu mukaan 
koulutukseen OMA Punaisen Ristin kautta: va-
paaehtoiset.punainenristi.fi/event/3157.	

Lisätietoja piiritoimistosta Teemu Alapeteriltä. 

Tärkeä askel kohti syyskokousta

Piiritoimisto rekrytoi uusia toiminnantarkastajia
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Osastokäynnit 1-6/2019
Piirin työntekijät tekevät käyntejä osastoihin 
muun muassa kummikäyntien merkeissä ja eri-
laisten tarpeiden mukaan. Käyntien määrään 

vaikuttaa osaltaan osaston toiminnan laajuus. 
Alla on koontitaulukko vuoden 2019 ensim-
mäisen puoliskon osastokäynneistä, mukaan-
lukien alueelliset tapaamiset. Olettehan yhte-
ydessä piiriin, jos jokin asia mietityttää. 

 Osastot ovat aakkosjärjestyk-
sessä vasemmalla (suluissa 

kummin nimi).

 Taulukon yläosassa oleva luku 
tarkoittaa käyntien määrää (0-

2-4-6- jne). 

 Palkit koostuvat yhden tai 
useamman työntekijän käyn-

neistä.

 HUOM: Taulukossa voi olla joi- 
takin pieniä virheitä.
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OSASTOISSA TAPAHTUU

Nallesairaalan, nukkesairaalan tai nalleneu-
volan nimellä kulkeva paketti sisältää eri-
laisia tarvikkeita, joiden avulla osasto voi 
toteuttaa perheen pienimmille suunnatun 
ohjelmanumeron paikallisen tapahtuman 
yhteydessä. Pakettia voi lainata piiritoi-
mistolta. Kevään ja kesän aikana aikana Li-
mingan, Hailuodon, Kalajoen ja Kärsämäen 
osastot hyödynsivät tämän mahdollisuuden. 
Paketteja on tällä hetkellä kaksi. 

Joillakin osastoilla on myös oma vastaava setti 
ja sellaisen kokoaminen onkin huoleton vaihto-
ehto siinä mielessä, että silloin paketti on aina 
osaston käytettävissä! Paketin kokoaminen ei 
ole ylitsepääsemätön tehtävä ja kaikkea ei vält-
tämättä tarvitse hankkia kerralla - pienelläkin 
varustelulla pääsee jo alkuun. Tarvikkeita voi et-
siä esimerkiksi kirpputorilta.

Nalleneuvolan voi toteuttaa erilaisia tapahtu-
missa, joissa osasto on mukana. Tällaisia voivat 
olla osaston omat tempaukset ja tapahtumat tai 
paikkakunnalla järjestettävät isommat tapahtu-
mat, kuten markkinat, joissa osasto on osana.

Osastolle oma nallesairaala?

Nalleneuvolaan tarvitset muutaman pahvi- tai 
muovilaatikon (”sängyksi”) ja niiden pohjalle 
jokin pehmuste esimerkiksi pala makuualustaa. 
Lisäksi tarvitset esimerkiksi lelulääkärintarvik-
keita esimerkiksi stetoskooppi ja kuumemittari, 
mittanauhan, laastareita ja sidetarpeita. Neula 

ja lankaa on myös hyvä lisä, koska pehmolelun 
”haava” saattaa tarvita ompelua.

Piirin nalleneuvolan sisällöstä voi ammentaa 
ideoita, mutta settiä voi tuunata uusien ide-
oiden mukaan. Piirin paketissa on seuraavat:
- potilaan, vuoroaan odottavan tai lepäävän 
nallen sänky (muovikori tai pahvilaatikko, jois-
sa pala makuualustaa tai patja ja tyyny poh-
jalla)
- Nalleneuvola-kyltti 
- valkoinen lääkärin-/hoitajantakki (vain toi-
sessa setissä)
- ohjeet 
- punainen pöytäliina, valkoinen pöytäliina Pu-
naisen Ristin tekstillä (vain toisessa setissä)

Nallesairaala in action!

Tuula Lepistö Hailuodon osastosta nallesairaalan tehtävissä. 

Nallesairaala Lumijoella, Limingan osaston toimesta. 
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OSASTOISSA TAPAHTUU

- varapehmoleluja ja -nukkeja (jos lapsella ei ole 
omaa mukana, hän voi lainata)
- kyniä ja nalleneuvolakortteja, joihin voi kirjoit-
taa nallen tiedo
- useita muovisia lääkärin välineitä kuten steto-
skooppi,	hammaslääkärin	suupeili,	 ”refleksiko-
pautin”, kuumemittari, lääkeannostin/ruisku
- kolmioliinoja, useita siderullia, vanulappuja, 
maskeja, sidetaitoksia, sakset, laastariteippirul-
la, leikattava laastari
- muovihanskoja, 2 x sakset, laastareita, haavan 
puhdistuspyyhkeitä, 2 x mittanauha.

Osaston tulee tarkastaa ja järjestää setti ennen 
palautusta: tavarat siististi ja järjestyksessä lau-
kuissa; kynien teroitus; pöytäliinojen ja lääkärin-
takin pesu (jos tarpeen). 

Kärsämäen osasto tori-illassa

Tori-illat ovat tavallaan kunnan toimintaa, mut-
ta järjestöt voivat ottaa tori-illan järjestettäväk-
seen ja vastuulleen. Alueella on kunnan museo 
ja muuta vanhaa, ovet avoimina. Kirpparin pitä-
jiä saa tulla vapaasti ja heiltä pöytämaksun kul-
takin (5€) saa järjestävä järjestö.

Kärsämäen osaston tori-ilta oli Konttilan piha-
piirissä 24.7.2019. Osasto sai väen liikkeelle ja 
viihtymään iltatapahtumassa. Lämmin sääkin li-

säsi tunnelman leppoisuutta ja kirpputori-
meininkiä.

Vapepan teltan varjossa sai tutustua Pu-
naisen Ristin ja Vapepan toimintaan. Nalle-
sairaalaa oli ilmiselvästi jo odotettu ja Red-
diekoirakin vilahteli illan aikana. Tarjolla oli 
grillimakkaraa ja vohvelikahvit.

Kiitos kuvista Hailuodon, Limingan ja 
Kärsämäen osastot, ja kiitos kuulumisis-
ta Kärsämäen osastoon!

Kärsämäen vapaaehtoinen Piia Ojalehto nalle-
sairaalan vastaavana

Juha Kivelä esittelemässä Vapepaa Kärsämäen 
tori-illassa 24.7.

Lisäys edelliseen Tässä 
ja Nyt -lehteen: Myös 

Oulusalon osastolla (en-
siapuryhmällä) on Face-

book-sivut: https://www.
facebook.com/ensiapuryh-

maoulunsalo/ 
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HUOMIONOSOITUKSET

Suomen Punaisen Ristin vuonna 2018 myöntämät 
huomionosoitukset Oulun piirissä

Aktiivimerkki:

Haapakoski Päivi  Pyhäjoen osasto
Nurkkala Kyllikki Suomussalmen osasto
Anunti  Anitta Ylivieskan osasto
Hannula  Mikko Ylivieskan osasto
Heikkinen Tuulikki Oulun osasto
Hämeenkorpi Mika Pyhäjoen osasto
Ruikka  Leena Oulun osasto
Nuorala  Asta Pyhäjoen osasto
Kemppainen Hilkka Suomussalmen osasto
Korvela  Ari Limingan osasto
Korvela  Matias Limingan osasto
Heikkinen Raija Suomussalmen osasto
Järvenpää Keijo Ylivieskan osasto
Hannula  Mirva Ylivieskan osasto

Ansiomerkki:

Oittinen  Liisa  Suomussalmen osasto
Rissanen Katri Suomussalmen osasto
Sandelin Seppo Kajaanin osasto
Marjamaa Anna Kajaanin osasto
Nevala  Sari Oulunsalon osasto
Repola  Monica Oulun osasto
Ojala  Rauni Limingan osasto
Törmälä  Eila Ylivieskan osasto
Tervo  Juha  Kajaanin osasto
Korpinen Anna-Kaisa   Kajaanin osasto
Toljamo  Esa Oulun osasto
Koistinen Petri Kuhmon osasto
Komulainen Anna Kajaanin osasto
Rutanen Ismo Ylivieskan osasto
Liikanen  Virpi Pudasjärven osasto

Ahola  Timo  Kajaanin osasto
Välikangas Annika  Iin osasto
Korpela  Airi  Kajaanin osasto
Kyllönen Terttu  Kuhmon osasto
Karjalainen Seija  Limingan osasto

Hopeinen ansiomitali:

Harju  Timo   Oulun osasto
Kujala  Annikka  Oulun osasto
Piipari  Pentti   Oulun osasto

Hädän kolmet kasvot:  

Luukkonen Pirkko  Kuhmon osasto

Pronssinen ansiomitali:

Myöhänen Markku  Kajaanin osasto
Tenhunen Juha  Oulun osasto
Sandelin Seppo  Kajaanin osasto
Komulainen Eeva  Kuhmon osasto
Huotari  Armi  Kajaanin osasto
Haapala  Marja  Hailuodon osasto
Laitinen  Sami  Oulun osasto
Sipola  Eija   Hailuodon osasto
Valkama Tero   Oulun osasto
Nurkkala Rauno  Suomussalmen os.
Partanen Mari  Oulun osasto
Kontio  Pirjo  Kajaanin osasto

Pöytäviiri:

Hintikka  Anne-Maarit Haapaveden osasto
Remes  Pentti  Hyrynsalmen osasto

VUODEN 2018 VAPAAEHTOISTOIMIJAT 

Ystävätoimijat: Ylikiimingin ikäihmisten ystäväkerho
Vuoden puheenjohtaja: Raija Aulis, Kärsämäki
Valmiustoimija: Päivi Paakkari, Ii
Kouluttaja: Anne Savuoja, Tyrnävä
Osastotoimija: Elina Schroderus, Puolanka
Osasto: Suomussalmi

Ea-ryhmäläinen: Anu Similä, Kempele
Monikulttuurisuustoimija: Mauno Moilanen, Utajärvi
Terveyspistetoimija: Kajaanin terveyspiste
Terveydenedistäjä: Päivi Ylisiurua, Yli-Ii
Lyhty-ryhmäläinen: Inka Poikela, Oulu 
Kerääjä: Paula Pohjanrinne, Kempele
Nuori toimija: Jenni Hytinmäki, Haapavesi
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TOIMINTAKALENTERI

ELOKUU  31.8. ja 12.-13.10. Päivystysensiapukurssi, Haapajärvi

SYYSKUU  5.9.  Ystävätoiminnan peruskurssi, Puolanka
   6.-8.9.  Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus
   7.9.  Ystävävälittäjien valtakunnallinen tapaaminen, Helsinki*
   10.9.  Oma Punainen Risti ja OHTO -perehdytys, Vihanti
   13.-15.9. SyysSPuRtti nuorten koulutusviikonloppu, Oulunsalo
   13.9.  TAPATURMAPÄIVÄ* 
   14.9.  Sinustako kodin turvakoutsi -valmennus, Oulu
   16.9.  Ystävätoiminnan peruskurssi, Ylivieska
   19.9.  Luonto osaksi hyvinvointia -koulutus, Oulu
   26.-28.9. Nälkäpäiväkeräys*

LOKAKUU  3.10.  Ystävätoiminnan peruskurssi, Kajaani
   4.-6.10. Piirien nuorisotoimikuntien valtak. tapaaminen, Tampere
   5.10.  InAction!-kouluttajakoulutus, Oulu
   5.10.  Alueellinen toiminnantarkastajakoulutus, Oulu
   5.-11.10. IMPACT Delegate Training Course, Nynäs
   12.-13.10. Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus, Nynäs
   26.10.  PISARA 2019 -VALMIUSHARJOITUS*

MARRASKUU  2.-3.11. Kouluttajakoulutus, välineosa: Oppimisen ohjaaminen, Helsinki 
   2.-3.11. Henkisen tuen jatkokurssi, Oulu
   16.11.  Henkisen tuen peruskurssi, Haapajärvi
   24.-25.11. Kouluttajakoulutus, sisältöosa: henkinen tuki, humanitaa-
     rinen oikeus, järjestötyö, monikulttuurisuus, nuoriso, sosi-
     aalipalvelu, päihde, eläkevalmennus, Helsinki
   29.-30.11. Vapaaehtoisten kiitosgaala, Tornio
 

 

JOULUKUU  1.12.  MAAILMAN AIDS -PÄIVÄ*
   5.12.  VAPAAEHTOISUUDEN PÄIVÄ*
        
       *-merkityt valtakunnallisia tapahtumia




