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PÄÄKIRJOITUS 13.11.2015

Paratiisi
Eurooppaa koettelee tällä hetkellä suurin kansain-
vaellus sitten toisen maailmansodan. Myös Euroo-
pan perimmäisellä laidalla lintukotoaan vaalinut Suo-
mi on mm. globalisaation, sisällissotien, kuivuuden, 
työttömyyden, Euroopan yhdentymisen ja sosiaali-
sen median myötävaikutuksella saanut historiaansa 
ja asukaslukuunsa nähden merkittävän roolin turva-
paikanhakijoiden vastaanottamisprosessissa. Voi-
daan varmasti yhteen ääneen todeta, että Suomes-
sa harva taho – jos kukaan – on ollut varautunut pa-
kolaismäärään, jonka maa on tähän mennessä vas-
taanottanut. Olemme eläneet visusti turvautuen aja-
tukseen, että miksi kukaan haluaisi matkustaa Suo-
meen saakka turvapaikkaa hakemaan, kun ensisi-
jaisesti pakolaisia vastaanottavien maiden - Turkin, 
Kreikan, Italian ja Espanjan - jälkeen matkalla Suo-
meen on läpikäytävänä useita Euroopan valtioita – 
viimeisenä kohdemaanaan länsinaapurimme Ruotsi.

Pakolaiskriisi on osoittanut konkretiaksi sen, että 
globaalia politiikkaa sekä kansainvälisten toimien ja 
päätösten seurauksia on erittäin hankala, jos ei jopa 
mahdotonta, ennustaa. Tälläkin hetkellä ympäri maa-
ilmaa on käynnissä konflikteja, hiljaisia konflikteja ja 
vielä toistaiseksi koko laajuudessaan realisoitumat-
tomia uhkia, joiden seurauksena pääasiassa siviili-
väestö joutuu monin tavoin kärsimään. Hyvinvointi 
maapallolla ei ole tasaisesti jakautunut, eikä ole sitä 
koskaan ollutkaan. Juuri nyt ja yhä enenevässä mää-
rin Eurooppalaisen paratiisin perään haikailee sisäl-
lissodan tai kuivuuden runtelemassa kotimaassaan 
toivon kadottanut väestö, jolla ei ole tulevaisuutta 
isiensä maassa. Suurin osa kaiken taakseen jättä-
vistä pakolaisista ei haluaisi kotiaan, kotimaataan, 
läheisiään, ystäviään, työtään jne. jättää, mutta toi-
von kadottua ja henkensä menettämisen pelossa on 
tartuttava viimeiseen vaihtoehtoon. Myös parempaa 
elämää ilman suoranaista kuoleman uhkaa on etsit-
ty kautta historian. 

Vaikka Eurooppa ja Suomi tarjoaa turvapaikanhaki-
joille turvaa, ruokaa ja juomaa sekä katon pään pääl-
le, niin eurooppalaiseen unelmaan on useilla maa-
hansaapuneilla lähes kestämättömän pitkä taival. 
Vaikka eurooppalainen hyvinvointivaltio pääsään-
töisesti tarjoaa kansalaisilleen mm. perustoimeen-
tulon ja maksuttomia hyvinvointipalveluita, niin var-
sinainen avain ja vähintäänkin osallisuus länsimai-
seen elämäntapaan ja –kulttuuriin on työelämään 
osallistuminen. Globaalissa taloudessa ei erityisen 

Pertti Saarela

paljon ole näkyvissä merkittävää talouskasvua, jonka 
myötä työllisyyden kasvaminen olisi suuressa mitta-
kaavassa todennäköistä. Vähäisistä työllistymismah-
dollisuuksista on kiinnostunut yhä useampi hakija. 
Toisaalta Suomessakin on tekemätöntä työtä tarjol-
la erityisesti matalapalkka-aloilla ja se tarjonneekin 
maahantulleille varsin todennäköisen reitin työelä-
mään. 

Suomen Punainen Risti on niin ikään kohdannut suu-
rimman operaationsa sitten sotien. Järjestömme ky-
kyä toimia poikkeustilanteissa on kiitelty vuolaasti 
monissa eri yhteyksissä ja toden totta, uskomatto-
man hienosti kaikilla järjestötasoilla onkin työtä teh-
ty vaivoja säästämättä. Lämmin kiitos kaikille teille 
vapaaehtoisille ja työntekijöille – olette olleet sitou-
tuneita ja kärsivällisiä, vaikka kaikki prosessimme ei-
vät kiireessä ole täysin rasvattuna toimineet. 

Turvapaikanhakijoiden myötä olemme saaneet jär-
jestöön valtavan määrä uusia vapaaehtoisia ja toi-
minnasta kiinnostuneita. Olemme ainulaatuisessa 
tilanteessa, jossa on mahdollista rakentaa entistä 
vahvempaa Punaista Ristiä – uusia vapaaehtoisia on 
toivottu vuosien ajan saapuvaksi ja nyt heitä on tar-
jolla sankoin joukoin monen osaston alueella. Toi-
von ja vaadin, että jokainen uusi toimintaan halu-
ava tulee ottaa vastaan osaston toimintaan. Mikäli 
monikulttuurista toimintaa osastossa ei vielä ole, voi 
sellaisen perustaa – uudet toimijat tulee vain opas-
taa toiminnan alkuun, siinä auttaa osaston kummi tai 
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Johanna. Tulee 
myös muistaa, että Punainen Risti on tulevaisuudes-
sa edelleen valmiusjärjestö, jossa mm. osallistutaan 
ensiapuryhmätoimintaan ja toimitaan ystävinä yksi-
näisille – osaston koko toiminnan kirjo kannattaa au-
kaista uusille vapaaehtoisille. 

Kiitos kaikille yhteisessä ponnistuksessamme muka-
na olleille. Työ jatkuu edelleen. Jokainen meistä voi 
päivittäisillä toimillaan ja käyttäytymisellään vaikut-
taa siihen, kuinka uusi elämä maahanmuuttaneelle 
Suomessa näyttäytyy. Tämä on jokaisen meidän asia.

Rauhallista joulua ja toivontäyttämää uutta vuotta 
toivottaen,

Pertti Saarela
Toiminnanjohtaja
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AJANKOHTAISTA

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

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 
merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

Kolme miljoonaa kertaa
kiitos!
Nälkäpäivä-keräykseen pystyi lahjoittamaan vielä lo-
kakuun loppuun saakka. Jo tätä kirjoittaessa, heti 
Nälkäpäivän jälkeen, on selvää, että keräystulos lä-
hentelee kolmea miljoonaa. Se tarkoittaa Nälkäpäi-
vän 35-vuotisen historian vähintään kolmanneksi pa-
rasta tulosta. Olette siis olleet mukana tekemässä 
jotain todella suurta!

Presidentti Tarja Halonen oli mukana lipaskerääjä-
nä Helsingin rautatieasemalla. Kun häneltä kysyttiin, 
onko yksittäisen ihmisen lahjoituksella merkitystä, 
Halonen totesi ykskantaan: ”On. Lainaisin Äiti Tere-
san sanontaa, että ei tässä koko maailmaa auteta, 
mutta yhden ihmisen kohdalla se on koko maailma.”

Vapaaehtoiset ovat Punaisen Ristin työn perusta. Te 
olette paikalla, kun maanjäristyksen uhrit tarvitsevat 
apua Nepalissa tai kun kadonneen omaiset tarvitse-
vat henkistä tukea Suomessa. Vapaaehtoiset ovat 
paikalla myös Syyriassa ja antavat ensiapua sodas-
sa haavoittuneille, usein oman henkensä uhalla. Täl-
lä hetkellä vapaaehtoiset Suomessa ovat venyneet 
aivan uskomattomiin suorituksiin, kun vastaanotto-
keskuksia on avattu lyhyellä varoitusajalla eri puo-
lille maata. 

Kiitos, että olitte paikalla myös Nälkäpäivässä! Näl-
käpäivänä kerätyillä varoilla Punainen Risti voi auttaa 
myös tulevaisuudessa apua tarvitsevia siellä, missä 
apua eniten tarvitaan. 

Otetaan uudet vapaaehtoiset 
avosylin vastaan
Kulunut syksy on ollut poikkeuksellista aikaa. Suo-
meen on saapunut enemmän turvapaikanhakijoita 
kuin koskaan ennen. Tulijoiden inhimillinen hätä on 
koskettanut suomalaisia suuresti. Tuhannet vapaa-
ehtoiset ovat uurastaneet pyyteettä auttaakseen tu-
lijoita uuden elämän alkuun. Olemme myös saaneet 
tuhansia uusia vapaaehtoisia.
 
Nyt edessämme on positiivinen haaste: miten saam-
me nämä uudet innokkaat auttajat mukaan toimin-
taamme. Se myös ratkaisee sen, pystymmekö jat-
kossakin lunastamaan lupauksemme olla merkittävä 
auttamisen kanava.
 
Meneillään on akuutti vaihe, jossa tärkeintä on saada 
tulijat majoitettua. Sen jälkeen alkaa pitempiaikainen 
kotoutumisvaihe, jossa vapaaehtoisilla on ratkaiseva 
rooli. Tarvitsemme uusia vapaaehtoisia myös varmis-
taaksemme vapaaehtoisten jaksamisen.

Kun suunnittelemme ensi vuoden toimintaa, jokai-
sen kannattaa miettiä, miten huomioimme uuden ti-
lanteen. Voisiko senioreille suunnattua ystävätoimin-
taa laajentaa kuntaan asettuvien pakolaisten tueksi? 
Voisiko Terhokerhoon kutsua mukaan maahanmuut-
tajalapset? Jos valmista toimintaa ei ole, annetaan 
uusille vapaaehtoisille mahdollisuus perustaa sellais-
ta!

Uudet toimintamuodot voivat tuoda osastoon uut-
ta säpinää ja uusia innokkaita vapaaehtoisia. Huo-
lehditaan samalla jaksamisesta – omasta ja muiden.

Marita Salo
Järjestöjohtaja

Tarja Halonen puolisoineen on tuttu näky Nälkäpäivä- 
kerääjänä. ”Terveisiä Penalta!” oli ensimmäinen asia,  
jonka hän huikkasi rautatieasemalle saapuessaan.
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JOULUN TUNNELMAA

Kalenteri virittää joulun odotukseen
Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen osa jou-
lun odotusta. Tänä jouluna kalentereita on kaksi, kuvittaji-
na Lars Carlson ja Martta Wendelin. Kalentereita on lähe-
tetty 125 000 kotiin.

Kalenterin suositushinta on 7,90 euroa, ja sen voi ostaa 
myös verkkokaupasta punaisenristinkauppa.fi tai 
myynti@punainenristi.fi.

Punainen Risti ja Yle Fem ovat yhteistyössä tehneet lapsille 
suunnatun BUU-klubben-kalenterin myös tänä vuonna. 
Lisätietoja kalenterista svenska.yle.fi/barn.

Teetä tänä jouluna itsellesi tai osastollesi persoo-
nalliset joulukortit tai kalenterit omilla valokuvil-
la. Tekeminen on helppoa, ja Ifolorin valikoimas-
ta löytyy runsaasti erilaisia malleja sekä valmiita 
pohjia. 

Tutustu kortteihin ja tee tilauksesi osoitteessa 
www.ifolor.fi/suomen_punainen_risti.

Suomen Punaisen Ristin ja Ifolorin yhteis-
työn tuotto ohjataan tänä vuonna Nuorten
turvataloille.

Lisätietoja:
Varainhankinnan suunnittelija
Eeva Arrajoki, 020 701 2274,
eeva.arrajoki@punainenristi.fi

Tee itsellesi tai osastollesi joulukortit omista valokuvista
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JÄSENASIAA

Jäsenmaksut ja niiden jakoperusteet 2016

Ensi vuonna jäsenmaksut pysyvät ennallaan  
ja niiden jakoperusteet samoina kuin tänä vuonna.

UUDET JÄSENET

Uusien vuosijäsenten liittymisvuoden jäsen-
maksu tilitetään kokonaan osastolle.
 
Ainaisjäsenten jäsenmaksu (300 euroa)  
jakautuu osaston (120 euroa), piirin (90 euroa) 
ja keskustoimiston (90 euroa) kesken.

VANHAT JÄSENET

Vanhojen jäsenten jäsenmaksut jakautuvat sa-
malla tavalla kuin tänä vuonna osaston, piirin 
ja keskustoimiston kesken alla olevan taulukon 
mukaisesti. Vuonna 2015 osastojen osuutta jä-
senmaksuista nostettiin 50 prosenttiin ja vastaa-
vasti keskustoimiston osuutta laskettiin. 

Vuonna 2016 alle 18-vuotiaiden jäsenten jä-
senmaksu tilitetään kokonaan osastolle vuoden 
2015 tapaan. HUOM! Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 
täytyy olla tiedossa tallennushetkellä.

JÄSENTYYPPI JÄSENMAKSUN SUMMA KESKUSTOIMISTO PIIRI OSASTO

Vuosijäsen 20 € 4 € 6 € 10 €

Nuorisojäsen 10 € 2 € 3 € 5 €

Nuorisojäsen, alle 18-vuotias 10 € 0 € 0 € 10 €

Perhejäsen, aikuinen 10 € 2 € 3 € 5 €

Perhejäsen, nuori 5 € 1 € 1,50 € 2,50 €

Perhejäsen, nuori, alle 18-vuotias 5 € 0 € 0 € 5 €

Ainaisjäsen 300 € 90 € 90 € 120 €

E-laskuun siirtyminen jäsenmaksun osalta on 
nyt mahdollista. E-laskusopimus kannattaa teh-
dä heti, jotta tammikuussa tuleva vuoden 2016 
jäsenmaksu hoituu e-laskuna. 

Sopimuksen tekemistä varten on hyvä ottaa 
esille tämän vuoden jäsenmaksulomake. Siitä 
löytyy jäsenmaksun viitenumero, jota tarvitaan 
e-laskusopimusta tehdessä. Huom! Jäsenmak-
sun viitenumero on henkilökohtainen.

E-lasku on ympäristöystävällinen ja helppo 
tapa maksaa laskut. E-lasku on sähköisessä 
muodossa oleva lasku, jonka saa omaan verk-
kopankkiin. Lasku tarkastetaan ja tarvittaessa 
hyväksytään verkkopankissa. Jos haluaa päästä 
vielä helpommalla, kannattaa e-laskusopimusta 

tehdessä valita vaihtoehto, jossa e-lasku veloi-
tetaan automaattisesti tililtä.

E-lasku säästää huomattavasti Punaisen Ristin 
kustannuksia, koska paperi-, painatus- ja pos-
tikuluja ei enää synny. Kannustamme kaikkia 
verkkopankkia käyttäviä henkilöitä tekemään 
e-laskusopimuksen!

Lisätietoja: 
Jäsenasiat, kampanjakoordinaattori 
Sari Byman, p. 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

CRM-avustaja 
Kirsi Lehtinen, p. 020 701 2197,
kirsi.lehtinen@punainenristi.fi

Jäsenmaksun voi jatkossa saada e-laskuna 
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TOIMINTATILASTOT

Toimintatilasto on kullanarvoista tietoa

Jokavuotinen toimintatilasto tuntuu mones-
ta osastoaktiivista raskaalta täyttää, mutta 
se tuottaa kullanarvoista tietoa järjestön toi-
minnasta. Sen avulla suunnitellaan niin vapaa-
ehtoisristeilyn ohjelmaa kuin vastataan toi-
mittajien ja RAY-hakemusten kimurantteihin 
kysymyksiin. 

Toimintatilastoissa kysytään perusasioita ja 
muuttuvia kysymyksiä, jotka perustuvat osas-
tojen yleiskokouksessa hyväksymään toiminta-
linjaukseen. Tänä vuonna kysytään esimerkiksi 
arviota vastaanottokeskusten vapaaehtoisten 
määrästä. Viime vuonna alettiin kysyä arviota 
nuorten vapaaehtoisten määrästä ja miesten 
osuudesta. 

Toimintaa kannattaa seurata koko vuosi

Joulukuun alussa aukeaa RedNetin osastotoi-
mistossa linkki (rednet.punainenristi.fi/osas-
totoimisto) lomakkeeseen, johon voi täyttää 
vuotuisen toimintatilaston. Tilasto on täytettä-
vä 31. tammikuuta mennessä. 

Oikeita tapoja täyttää tilasto on yhtä monta 
kuin osastoja. Jotkut tulostavat kysymykset pa-
perilla, leikkaavat jokaiselle ryhmälle omansa, 
ja koostavat sen lopuksi digitaalisen muotoon. 

Toiset osastot täyttävät sen kerralla suoraan 
Digiumiin. Ainoa yhteinen neuvo on, että tilas-
tojen täyttäminen on helpompaa kun toimintaa 
seurataan koko toimivuoden ajan.
 
Jotta toimintatilastoista muodostuu valtuustos-
sa esitettävä tilastokirja, tarvitaan tuhansien ih-
misten yhteistyötä kaikilla järjestön eri tasoilla. 
Vastaukset löytyvät tilastokirjasta yleensä aika 
helposti: Ystävätoiminnassa oli 2014 yhteensä 
8 218 vapaaehtoista, toimintatila oli 192 osas-
tolla ja Facebookia käytti 142 osastoa. 

Kuinka monta ihmistä on mukana ystävätoiminnassa? Kuinka monella
osastolla on käytössään toimitila? Entä Facebook-sivut?
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Vapaaehtoisten määrä osastoissa

AINEISTOPANKKI APUNASI

Älä turhaan tuskaile viestinnän parissa. Klikkaa osoitteeseen:

rednet.punainenristi.fi/viestinta

Mistä uusi  
ilmoituspohja?

Rekisteröidy aineistopankkiin! 
Aineistopankki on kaikkien vapaaehtoisten käytössä oleva  

palvelu, josta saat hyödyllistä materiaalia osaston käyttöön.  
Rekisteröitymällä saat pääsyn kaikkiin aineistoihin. 
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PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ Teemu Alapeteri

Nälkäpäivä 2015
Nälkäpäivässä tehtiin tänä vuonna kaikkien ai-
kojen ennätystulos yli 4 miljoonaa euroa. Oulun 
piirin tulos laski kuitenkin viime vuodesta ollen 
83 242,29 euroa. Yhtenä syynä laskuun vaikut-
ti Punaiseen Ristiin kohdistunut kritiikki turva-
paikanhakijoiden auttamisesta. Kentällä tämä 
oli myös valitettavasti ilmennyt kerääjiin koh-
distettuna epäasiallisena käytöksenä. Tämä ei 
kuitenkaan nujertanut kerääjiämme. Muistakaa 
siis kiittää heitä ja kertoa että he olivat mukana 
tekemässä ennätystulosta.

Kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuneille!

Osastojen syyskokous 
ja asiakirjat

Osastojen sääntömääräiset syyskokoukset tu-
lee pitää marraskuun loppuun mennessä. Tässä 
muutama keskeinen asia, jotka tulee muistaa. 

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituk-
sen jäsenet valitaan aina kahden vuoden kau-
siksi. Heidän kuten myös rahastonhoitajan tu-
lee olla Punaisen Ristin henkilöjäseniä. Puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihtee-
rin tai rahastonhoitajan kanssa ovat osaston ni-
menkirjoittajia, siksi näihin tehtäviin tulee ku-
hunkin valita oma henkilönsä. Sihteeri ja rahas-
tonhoitaja eivät ole automaattisesti hallituksen 
jäseniä.

Muiden luottamus- ja avainhenkilöiden kausi on 
yksi vuosi. Lisäksi valitaan toiminnantarkasta-
ja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkasta-
ja ja varatilintarkastaja yhden vuoden kausik-
si. Avainhenkilöiden ja toiminnantarkastajien ei 
tarvitse olla välttämättä jäseniä. Tietoa avain-
henkilöiden tehtävistä löytää Rednetin Osasto-
toimistosta.

Osaston tulee toimittaa J-kortit piiritoimis-
toon järjestötyönsuunnittelijalle viimeistään 
31.1.2016. Olkaa huolellisia täyttäessänne J-
kortteja ja varmistakaa, että tiedot ovat oikein 
ja jäsenyydet voimassa. Näin vältymme jälkikä-
teen tehtäviltä korjauksilta. Puheenjohtajaa ja 
varapuheenjohtajaa ei merkitä J2-korttiin hal-
lituksen jäseniksi. J-kortti lomakkeet löytyvät 
Rednetin Osastotoimistosta https://rednet.pu-
nainenristi.fi/tilastot2014. 

Muut syyskokousasiakirjat (pöytäkirja kopio, 
toimintasuunnitelma 2016, talousarvio 2016) 
tulee toimittaa järjestötyönsuunnittelijalle vii-
meistään 31.12.2015. Voitte pyytää halutes-
sanne saapumiskuittauksen lähettämistänne 
asiakirjoista. Nämä asiakirjat voi toimittaa myös 
sähköpostilla.

Lisätietoa ja apua saa aina järjestötyönsuunnit-
telija Teemu Alapeteriltä, puh. 040 7484 305, 
teemu.alapeteri@redcross.fi.
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Kotimaan avun ohjeet 
tutuiksi

Tälle syksylle on vielä jäljellä kaksi perehdytys-
tilaisuutta uusiin kotimaan avun ohjeisiin;

- ti 17.11. Suomussalmi klo 18–21, Hotelli Kian-
non kuohut, Jalonkatu 1
- ti 24.11. Taivalkoski klo 18–21, paloasema, 
Kauppatie 8 

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille osastojen aktii-
veille. Ilmoittautumiset Kipille s-postiin markku.
grip@redcross.fi.

VALMIUSMarkku Grip

Vapepa-foorumi 2015 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun suurin vuosit-
tainen tapahtuma, Vapepa-foorumi, järjeste-
tään Lappeenrannassa 28.–29.11.2015. Tapah-
tuma on suunnattu verkoston vapaaehtoisille ja 
yhteistyökumppaneille - siis myös Punaisen Ris-
tin valmiusväelle. 

Tänä vuonna valtakunnallisen tapahtuman tee-
moina ovat muun muassa öljyntorjunta, koko-
naisturvallisuus ja viestintä. Perjantaina 27.11. 
ennen varsinaista foorumia järjestetään lisäksi 
maakuntatoimikuntien uusien ja vanhojen pu-
heenjohtajien työkokous. 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Vapepalle on 
varattu tilaisuuteen 20 paikkaa, omavastuu-
osuus on 20 €.  Matka foorumiin tehdään näil-
lä näkymin Lapin Vapepan bussilla, joka lähtee 
perjantaiaamuna Rovaniemeltä. 

Vapaita paikkoja voi vielä tiedustella Kipiltä.

Uudet puheenjohtajat Vapepan 
maakuntatoimikunnalle

Vapepan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maa-
kuntatoimikunta piti syyskokouksensa Oulussa 
14.10.2015. Kokoukseen osallistui 16 toimikun-
nan jäsentä ja viisi vierailijaa.

Kokous hyväksyi Vapepan toimintasuunnitel-
man 2016 piirimme alueelle. Suunnitelma on 
luettavissa alueemme Vapepan verkkosivuilta 
Maakuntatoimikunta-otsikon alta (http://www.
vapepa.fi/oulu/maakuntatoimikunta).

Toimikukunta valitsi uudeksi puheenjohtajak-
seen kaudelle 2016–2017 Lauri Ratavan (Vaa-
la). Varapuheenjohtajaksi valittiin Leena Poh-
jola (Oulu) ja sihteerinä jatkaa Markku "Kippi" 
Grip (SPR:n Oulun piiritoimisto). 

Toimikunnan jäsenten kokoonpano ja yhteys-
tiedot myös vahvistettiin. Lista löytyy em. Maa-
kuntatoimikunta-tiedostosta. 

Maakuntatoimikunta myönsi Vapepan Pronssi-
sen ansiomitalin seuraaville Oulun seudun pai-
kallistoimikunnan edustajille: Aarnikare Jaana, 
Tunturi Teea, Ylitervo Susanna, Harju Timo, Vuo-
ti Pauli, Tenhunen Juha, Rasila Juha ja Paavola 
Pertti. 

Vapepan maakunnalliseksi pelastajaksi toimi-
kunta nimesi pelastusvene Toppilan miehistön 
(Roope Aarnikare, Markku Hentilä ja päällikkö 
Juha Rajala), jotka menestyksekkäästi pelasti-
vat kovassa aallokossa kaatuneen veneen mie-
histön elokuussa. Toppilan miehistöä esitetään 
Vapepan keskustoimikunnalle myös valtakun-
nallisen pelastajan palkinnon saajaksi. 

Parhaimmat onnittelut uusille valituille puheen-
johtajille, kiitokset toimintakautensa päättäväl-
le puheenjohtajistolle sekä onnittelut palkituille.

Eija Siniluoto
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Hiljaisen alkuvuoden jälkeen 
vilkas hälytysjakso

Syksyn aikana Oulun piirin Vapepa on tätä kir-
joitettaessa hälytetty viranomaisten avuksi 14 
kertaa, koko vuonna kaikkiaan 30 kertaa. Tässä 
lyhyet raportit syksyltä:

21.10. Etsintähälytys Paltamossa - kateissa 
85-vuotias mies - Vapepa-johtajaksi oli lähdös-
sä Petri Koistinen ja alueen ryhmiä hälytettiin, 
kun poliisi ilmoitti kadonneen löytyneen kun-
nossa.
20.–21.10. Etsintä Sievissä - kateissa iäkäs 
nainen - Vapepa-johtajina Seppo Rasmus ja 
Pasi Palosaari - etsinnässä mukana 20.10. n. 
60 vapaaehtoista ja 21.10. n. 30 vapaaehtoista 
- myös lentopelastus oli tulossa paikalle - polii-
sikoira löysi kadonneen kunnossa.
17.10. Naapuriavunpyyntö Lapista etsintä-
valmiuteen - kateissa Posiolla 10-vuotias poi-
ka - Lapin Vapepan partio löysi pojan juuri, kun 
Kuusamon ja Taivalkosken ryhmät oli hälytetty 
valmiuteen.
30.9. Etsintähälytys Oulussa - kateissa 
81-vuotias mies - Vapepa-johtajavalmiudessa 
Saija Ijäs ja Satu Vertainen-Aaltonen - kadonnut 
löytyi kunnossa, kun Vapepan joukkoja alettiin 
vasta hälyttämään.
15.–16.9. Etsintä Iissä ja Oulun Pateniemes-
sä - kateissa 82-vuotias nainen - Vapepa-joh-
tajana 15.9. Terttu Rousu, mukana n. 60 vapaa-
ehtoista ja 16.9. Tauno Bräysy ja vapaaehtoisia 
n. 30 - poliisikoira löysi kadonneen kunnossa.
13.9. Etsintä Vuolijoella - kateissa 69-vuotias 
mies - etsintää johti poliisi apunaan 10 vape-
palaista - Vapepan autopartio löysi kadonneen 
hyväkuntoisena.
11.9. Etsintähälytys Sievissä - kateissa 
82-vuotias mies - poliisi löysi kadonneen kun-
nossa hälyttäessään Vapepaa avukseen.
29.8. Etsintä Vuolijoella - kateissa 66-vuorias 
mies - Vapepa-johtajana Reino Määttä - vapaa-
ehtoisia mukana etsinnässä 18 - ohikulkija löysi 
kadonneen kunnossa.
25.8. Etsintähälytys Oulaisissa - kateissa 
3-vuotias poika - poliisi ilmoitti pojan löytyneen 
kunnossa heti hälytyksen tehtyään - ei toimin-
taa Vapepalle.
20.8. Etsintä Sotkamossa - kateissa 70-vuoti-
as mies - Vapepa-johtajana Reino Määttä - mu-
kana 5 Vapepan autopartiota/11 henkilöä - po-
liisi löysi kadonneen kunnossa.
14.8. Etsintähälytys Kiimingissä – kateissa 
marjastaja – poliisi löysi kadonneen kunnossa 
heti tehtyään hälytyksen Vapepalle – Vapepalle 
ei maastotoimintaa.

12. 8. Etsintä Vuolijoella – kateissa 84-vuo-
tias mies – Vapepa-johtajana Petri Koistinen 
– mukana etsinnässä 5 Vapepan autopartiota 
– kadonnutta ei löydetty etsinnän aikana; hä-
net löydettiin menehtyneenä myöhemmin lo-
kakuussa.
12.8. Etsintähälytys Kajaanissa (Kontiomäki) 
– kateissa 49-vuotias mies – Vapepa-johtaja-
na Petri Koistinen apunaan Tanja Ruotsalainen 
– poliisi ilmoitti kadonneen löytymisestä Vape-
pan hälytystoiminnan ollessa vielä käynnissä.
7.8. Etsintä Hyrynsalmella - kateissa kaksi 
nuorta ulkomaalaista marjanpoimijaa - Vapepa-
johtajana Reino Määttä - etsintään ehti mukaan 
neljä autopartiota ja valmiudessa oli lisää etsi-
jöitä - rajan helikopteri löysi kadonneet kun-
nossa.

BARENTS15 -pelastuspalve-
luharjoitus onnistui

Barents-maiden (Suomi, Ruotsi, Norja, Venä-
jä) valmiusharjoitus BR-15 on takana. Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun Vapepasta harjoituk-
seen osallistui 26 vapepalaista.

Harjoitus oli kokonaisuudessaan hieno: Koulu-
tuspäivän jälkeen kahtena päivänä toteutettiin 
useita harjoituksia, johon vapaaehtoisemme 
osallistuivat. Aiheina olivat mm. kaivosonnet-
tomuus, linja-auton ja säiliöauton kolari, maan-
vyörymä, veneonnettomuus.

Vapaaehtoisiamme toimi mm. evakuointisai-
raalassa, ensiaputehtävissä, liikenteenohjaaji-
na, muonanjakajina, henkisen tuen antajina ja 
etsijöinä. Vapepan toimintaa johdettiin Vape-
pa-keskuksesta, joka sai tehtäviä harjoituksen 
johtokeskuksesta. Vapepa-keskuksen miehi-
tyksenä oli Vapepa-johtaja, avustava Vapepa-
johtaja, viestipäällikkö ja kaksi kirjuria. Meidän 
osallistujiemme rinnalla toimi reilut 30 Lapin va-
pepalaista. 

Osallistujiemme arvioinnit harjoituksesta ovat 
luettavissa piirimme Vapepa-sivujen Alueemme 
uutisia -sivulta (http://www.vapepa.fi/oulu/ba-
rents-rescue).

VALMIUS
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Suomen Punaisen Ristin valtakunnal-
linen valmiusharjoitus Äkkilähtö 2016  
järjestetään lauantaina 1. lokakuuta.

Moni muistaa varmasti edellisen, vuonna 2013 
järjestetyn Sydäntalvi-harjoituksen. Silloin pe-
räti 296 osastoa ja noin 10 000 vapaaehtoista 
eri puolilla Suomea harjoittelivat toimia mah-
dollisen talvimyrskyn varalta.

Tällä kertaa kohderyhmänä ovat yläkouluikäi-
set nuoret perheineen. Tavoitteena on kan-
nustaa piirejä ja osastoja harjoittelemaan yh-
dessä yläkoulujen ja viranomaisten kanssa 
oman alueen valmiuksia toimia evakuointi- 
tilanteissa. 

Punainen Risti on sitoutunut auttamaan viran-
omaisia onnettomuuksissa ja normaaliolojen 
häiriötilanteissa. Harjoittelemme yhteistyötä, 
jotta pystymme hädän tullen olemaan avuksi 
ja tueksi. 

Äkkilähtö 2016 toteutetaan yhteistyössä ope-
tusministeriön ja -hallituksen kanssa. Tavoit-
teena on parantaa kotien, koulujen ja kuntien 
valmiutta toimia äkillisissä onnettomuustilan-
teissa, henkistä kriisikestävyyttä sekä nuor-
ten sosiaalista mediankäyttöä ja media- 
lukutaitoa. 

Suunnittelun voi aloittaa jo nyt

Äkkilähtöön voi jo alkaa valmistautua mietti-
mällä omassa osastossanne, mikä on paikka-
kunnallanne sellainen riski, joka voisi johtaa 
asukkaiden evakuointiin. Mukaan toivotaan 
niin pienet kuin isotkin osastot. Suunnittelus-
sa saa tukea keskustoimistolta. Pienet osastot 
voivat myös tehdä yhteistyötä muiden osasto-
jen kanssa.

Mikään tapahtuma ei ole liian pieni järjestet-
täväksi. Osastot ja koulut voivat tapahtumien 
suunnittelussa käyttää myös Punaisen Ristin 
opetusmateriaaleja kouluille (punainenristi.fi/
koulusivut). Sivuilta löytyvät ohjeet esimerkik-
si koko perheen taitoradan järjestämiseen. 

Aloittakaa suunnittelu hyvissä ajoin. Valmius- 
harjoitus on hyvä mahdollisuus kehittää oman 
osaston valmiuksia ja yhteistyötä viranomais-
ten kanssa. Samalla se on mainio tapa saada 
mukaan lisää nuoria ja itsekin oppia uusia tai-
toja! 

Lisätietoja: 
Valmiusharjoituksen projektipäällikkö 
Petra Alijärvi, p. 020 701 2176,
petra.alijarvi@punainenristi.fi

Äkkilähtö tulee lokakuussa 2016! 

Vaasan osasto harjoitteli ihmisten evakuoimista edellisen valtakunnallisen valmiusharjoituksen, Sydäntalven, aikana. 

A
n
n
a Sn

ickars
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Ensiapuryhmien starttipaketti

Kaikki piirimme ensiapuryhmät, joiden toiminta 
on alkanut tai aktivoitunut vuosina 2014-2015 
voivat hakea ensiapuryhmän starttipakettia (jo-
hon kuuluu mm. elvytys-nukke, harjoitusdeffa, 
ea-kirja, ea-välineistöä ym.) Hakemuskaavak-
keita saa minulta (Pirkko-Liisa).

Anna-Kaisa Oja

Pirkko-Liisa LaitinenENSIAPURYHMÄT, PÄIHDETYÖ

Päihdetyö aloitettiin Suomen Punaisessa 
Ristissä vuonna 2000. Ensiapuryhmäläiset 
toivoivat ohjeita päihtyneiden kohtaami-
seen ja ystävätoiminnassa mukana olevat 
ideoita päihdekeskustelujen avaamiseen. 

Näitä taitoja opetetaan edelleen niin ehkäise-
vään päihdetyöhön valmentavalla Päihdeneu-
vojakurssilla kuin kohtaamiseen tähtäävällä 
Varhaisen puuttumisen kurssilla.

Vuonna 2014 osastoissa kohdattiin kaikkiaan 
yli 20 000 ihmistä päihdekeskustelujen mer-

keissä, ja kesällä 2015 päihdetyötä tehtiin 45 
festarilla. Päihdetyötä toteuttavat 850 koulu-
tettua SPR:n vapaaehtoista ympäri Suomen.

Päihdetyötä juhlistetaan kaikille avoimes-
sa seminaarissa Helsingissä 7.11. Osastoissa 
vuotta voidaan juhlistaa esimerkiksi pitämällä 
aamunavauksia lähikouluilla tai järjestämällä 
päihdeinfokilpailuja kauppakeskuksessa. 

Kysy lisää piiristä päihdetyön yhdyshenkilöl-
tä tai lue lisää punainenristi.fi/paihdetyo

Päihdetyö täyttää 15 vuotta!

Syksy on monella tavalla ollut kiireistä ja hek-
tistä aikaa. Turvapaikanhakijoiden runsaus on 
työllistänyt meitä kaikkia täällä piiritoimistolla. 
Siitä huolimatta vapaaehtoisrintamalla on ollut 
toiminta-aktiviteettia runsain mitoin.

Uusia jäseniä ensiapuryhmiin 
rekrytointi-illoista

Kiimingin, Kuhmon  ja Sotkamon ensiapuryh-
miin saatiin uusia jäseniä nyt syksyn aikana. 
Kalajoen ensiapurymätoiminta aktivoitui uu-
delleen vuosien tauon jälkeen. Kalajoki sai vii-
tisentoista uutta jäsentä ryhmäänsä ja ryhmä 
on aloittanut jo toimintansa kouluttautumalla 
ea1- kurssilla. Tarkoituksena on, että Kalajoki 
saa päivystysoikeudet ryhmäläisilleen ensi ke-
sään mennessä.

Suomussalmella pidettiin päivystysensiapu-
kurssi, johon osallistui 14 Suomussalmen osas-
ton ensiapuryhmäläistä. Suomussalmen ensi-
apuryhmän toimintaa johtaa Rauno Nurkkala.
Haapajärven ensiapuryhmä saa päivystysoikeu-
det 15.11.

Hyvä-päivä-hakemukset

Ensiapuryhmien ja Terveyspisteidemme on mah-
dollisuus hakea Hyvä-päivä avustusta ryhmil-
leen. Lisää tietoa seuraavassa uutiskirjeessä.

Lääkkeet ensiapupäivystyksessä

Osaston hallitus voi ensiapuryhmää kuultuaan 
päättää, ottaako ryhmä ensiapupäivystyksiin 
mukaan itsehoitolääkkeitä. Yksittäinen ensi-
apupäivystäjä voi päättää, osallistuuko hän it-
sehoitolääkkeitä koskevaan koulutukseen ja 
sen jälkeiseen autettavan itsehoidon tukemi-
seen.

Lääkehoidon koulutukset järjestetään alueelli-
sesti Oulun piirin toimesta (Pirkko-Liisa) ensi-
apuryhmien pyynnöstä. Elikkä ilmoitelkaa mi-
nulle mitkä ea-ryhmät ottavat lääkkeet päivys-
tyksiinsä (pitää olla osaston lupa) niin järjestän 
riittävän määrän alueellisia koulutuksia sitä mu-
kaan miten ilmoituksia tulee. Vain ne päivys-
täjät, jotka ovat käyneet lääkekoulutuksen ja 
suoriutuneet tentistä saavat tukea autettavan 
itsehoitoa luovuttamalla yhden annoksen erik-
seen määritettyä itsehoitolääkettä/ valmistetta. 

Yhteydenotot suoraan: pirkko-liisa.laitinen@
punainenristi.fi

Ensiapuryhmien harjoitusviikon-
loppu 16.-17.4.2016 
Maijanlampi, Taivalkoski

Muut koulutukset löytyvät toimintakalenteris-
ta.
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Oulun piirin EA-3 kurssi-
kuulumisia Kuusamosta 
10.-14.6.2015

Keskiviikkona 10.6.2015 aamulla hyvissä ajoin 
kello 9 alkoi melkoinen vilske Kuusamon Soivio-
järvenleirikeskuksessa, kun 26 ensiapu-3 -kurs-
silaista ilmoittautui saapuneeksi viiden päivän 
kurssille. Toisilla pitkänmatkalaisilla kurssitaival 
oli alkanut jo edeltävänä päivänä matkustaessa 
ja kaikilla muillakin keskiviikkoaamu oli alkanut 
hyvin varhain.  

Vastassa oli noin kymmenkunta kouluttajaa 
sekä leirikeskuksen omistajaväkeä. Ensi töik-
seen majoituttiin, tutustuttiin kurssi toverei-
hin/kouluttajiin sekä katseltiin ympäristöä, jos-
sa viikon verran koimme monenmoista toimin-
toa ja oppia. 

Kurssille oli saapunut väkeä akselilta Enonte-
kiö-Rauma ja kaikki olivat hyvin erilaisista läh-
tökohdista, aivan eri-ikäisiä, mutta ihan jokais-
ta yhdisti halu auttaa toisia, oppia uutta, kar-
toittaa omia taitoja sekä vapaaehtoisuus. Vii-
kon aikana ryhmähenki kohentuikin aivan huip-
puunsa.

Kurssilla jokainen sai laittaa itsensä satapro-
senttisesti ”likoon”, toimia aidon tuntuisissa, la-
vastetuissa tilanteissa niin sisällä kuin ulkona-
kin. Vuorollaan jokainen koetteli omia ryhmän-
johtamistaitoja, toimi tilanteissa tilapäisvarus-
tuksilla ns. ilman valmiita ensiaputarvikkeita ja 
pääsipäs joku näyttämään omia näyttelemistai-
tojaankin toimimalla potilaana erinäisissä tilan-
teissa.

Viikkoon mahtui lukuisia käytännön harjoituk-
sia, luentoja, vierailevia tähtiä, ryhmätöitä, yh-
dessäoloa ja eipäs ihan oikeiltakaan ensiapu-
tilanteilta vältytty. Kaiken kaikkiaan kurssi oli 
mielettömän opettavainen, itsevarmuutta luova 
sekä kaikki mukana olleet henkilöt jäivät posi-
tiivisina muistoina mieleen. 

Kaikki henkilöt kurssilta ovat olleet halukkai-
ta pitämään yhteyttä kurssin jälkeenkin sekä 
sopimaan ns. ”luokkakokousta” eli kurssilta jäi 
mahtavat muistot, paljon oppia, itsevarmuutta 
mm. ryhmänjohtajana toimimiseen ja ihania uu-
sia tuttavuuksia!  

Jessica Kiviniitty

 

Kaivosmiesten seikkailut EA3 
koulutuksen opeissa

Lähdettiin reippain ja iloisin mielin keskiviikko-
aamuna ajelemaan yhdessä kohti Kuusamoa. 
Matka oli pitkä ja jutut levottomia. Hieman en-
nen Kuusamoa saavuttuamme Rovaniemen 
tieltä Kuusamon tielle pysähdyttiin, katseltiin 
toisiamme, annettiin kaksi vaihtoehtoa, Kuu-
samoon vai Rukalle. Kivi-paperi-sakset meto-
dein päätettiin jatkaa kohti Kuusamoa. Saavut-
tiin pienen metsätaipaleen jälkeen Soivion lei-
ri- ja kurssikeskuksen pihalle. Jälleen luottiin se 
sama katse toisiimme ja mietittiin ääneen kuka 
on rohkea ja käy kysymässä olemmeko me saa-
puneet oikeaan osoitteeseen. No hieman näl-
käisinä pitkästä matkasta päätimme lähteä yh-
dessä asiaa selvittelemään ja katsomaan olisi-
ko mahdollisesti jo jotain hyvää ruokaakin saa-
tavilla.

Matkan varrella jo hieman naureskeltiin ja hy-
myiltiin, että mitäköhän saamme aikaan yh-
dessä viiden päivän koulutuksen aikana. No il-
meisesti kouluttajat ja ohjaajatkin olivat tuota 
jo miettineet ja jakoivat meidät kaikki eri ryh-
miin. No emme lannistuneet vaan istuttiin kai-
vosmiesten tapaan kiltisti paikoillemme kukin 
omaan ryhmäänsä. ”Pientä” jännitystä tulevas-
ta loppuviikosta oli koko salissa. Eipä huuli len-
tänyt vielä ensimmäisten tuntien aikana, vaan 
kuunneltiin kaikki tarkkaavaisina mitä tulevan 
pitää. 

Jo ensimmäisen päivän aikana ensimmäisten 
ensiapuharjoitusten aikana tämä jännitys lop-
pui lähes totaalisesti. Oliko syynä sitten se iloi-
suus, tekemisen meininki vai ennen harjoituk-
sia tapahtunut yhteinen lounastaminen. Täs-
tä eteenpäin seuraavat harjoitukset, yhdessä 
olot ja illat olivat ainutlaatuisia. Uusia aitoja ja 
mahtavia ystävyyksiä solmittiin ja harjoitusten 
oppeja jaettiin hymy huulilla. Opittiin yhteisel-
lä matkalla paljon, jopa muun muassa maail-
mamme eläimistä kilpikonnista aina flamingoi-
hin. Kuinka flamingoa on helppo käsillään esit-
tää ja ettei kilpikonna tosiaankaan osaa räpy-
löillään lentää. 

Voisi todeta, että jos joskus tarvetta omalle 
porukalle/työryhmälle tai mille vain joukolle on 
tarvetta saada motivaatiota tai tsemppiä jak-
samiseen niin Soiviossa EA3 koulutuksessa se 
osattiin hoitaa aidosti ja jalosti. Kaikki muka-
na olevat henkilöt antoivat oman iloisuutensa, 
auttamisen halunsa ja huumorinsa kyllä suurin 
sanoin ja teoin tähän mukaan.  Tietenkin kaikki 
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ihmisinä olemme ja toimimme erilailla kuin toi-
set. Suurimmalta osalta jännitys jäi heti alkuun-
sa ja oli iloinen ja hyvä tunne tulevasta. Joillain, 
mutta ehkä vain todella vähän tuntui vielä ole-
van ns. apina selässä jännittyneisyyden kans-
sa. Mutta kyllä sekin sitten saatiin hienosti ja 
mallikkaasti ravisteltua pois. Tähän olisi voinut 
lainata sanoja, jotka toisinaan kuuluivat pihal-
la, salissa ja harjoituksissa ”prosessi etenee”.

Harjoituksia oli todella paljon, päivät olivat pit-
kiä ja immeiset iloisia koko tuon viiden vuoro-
kauden ajan. Nämä harjoitukset olivat todella 
hyviä esimerkkejä oppia asioista. Ainakin omal-
ta osaltani voi todeta ettei kaikki mennyt aina 
niin kuin Strömsössä, mutta jo ennen loppupa-
lautetta harjoituksen jälkeen tiesin yleensä jo 
itse mikä meni vikaan ja osasi jo valmiiksi piet-
tää leukaa rinnassa ja suunnata kohti seuraa-
vaa harjoituspistettä. Paljon saatiin kaivoksen 
palo- ja pelastusryhmäläisille uutta oppia ensi-
avusta ja elintoiminnoista. Yritimme puolestam-
me jakaa paljon näkemyksiämme ja kokemuk-
siamme positiivisin esimerkein mitä pelastus-
toimen osalta olemme harjoitelleet, kokeneet 
ja nähneet.

Oli hienoa seurata teidän tämän aselajin am-
mattilaisia kuinka rasteilla toimitaan eri roo-
leissa. Miten erilaiset persoonallisuudet vaikut-
tavat toimintaan, potilaaseen sekä auttajaan. 
Päästiin mukaan Kuusamon keskustassa jär-
jestettävään toimintapäivään, jossa opastettiin 
paikallisia ihmisiä ensiapuun, kuinka tapatur-
mapaikalla tulisi toimia ja hälyttää apua. Pääs-
tiin kuuntelemaan ja keskustelemaan viran-
omaisten kanssa heidän tehtävistään ja miten 
ne ovat liitoksissa meihin ja teihin SPR:n hen-

kilöihin tehtävissämme. Mukana oli pelastus-
laitos, poliisi, terveyskeskus ja rajavartiolaitos.

Niin tuli nopeasti lauantai-ilta, tuo yhteinen 
kurssin päätösillallinen ja tilaisuus. Tuntui kuin 
olisi päivä jäänyt välistä. Illallisen yhteydessä 
muisteltiin kulunutta viikkoa. Lauleskeltiin ja 
kuunneltiin esityksiä. Ryhmien yhtenäistämisen 
merkeissä saimme kaikki kurssin T-paidan jon-
ka puimme yllemme päätösillalliselle. Miehillä 
oli tehtävänä valita naisten joukosta esimerkilli-
nen ryhmäläinen. Ja salassahan miehiltä naisille 
oli myös vastaava tehtävä asetettu. Paljon on-
nea Arto Mattila ja Merja Nauska vuoden 2015 
EA3 Urho ja Sylvi tunnustuksista!

Sunnuntaina pidettiin vielä kertauspäivää opeis-
tamme, pakkailtiin tavaroitamme ja materiaale-
ja mitä koulutuksen aikana käytettiin, laskim-
me yhdessä Punaisen Ristin lipun tangosta ja 
halailimme toisemme kotimatkoille. Kotimat-
ka oli vähintäänkin yhtä hauska kuin koko tuo 
aika yhdessä ollessamme Soiviossa. Ajelimme 
rauhallisesti kohti Kemiä ja naureskeltiin paljon 
koulutuksen tapahtumillemme. Käytiin Ranual-
la hakemassa hieman tuliaisiakin kotiin. Kurs-
sipaidat päällämme hieman levottomina kier-
telimme kauppoja, tulihan siellä kurssilaisiakin 
vastaamme, mutta ei ne enää oikein ilmeisesti 
tunnistanut meitä. ;) 

Toivotamme aurinkoista syksyn odotusta ja mu-
kavia hetkiä kullekin omissa tehtävissänne. Ilon 
kautta!! 

Olettehan ikuisesti mukavissa muistoissamme.

T: Kaivosmiehet

Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin EA3-kurssilaiset 2015 kouluttajineen.

ENSIAPURYHMÄT
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Me aikuiset kannamme usein huolta lapsista ja 
mietimme heidän hyvinvointiaan. Näin meidän 
kuuluukin tehdä. Koulujen opettajat suunnitte-
levat tuntinsa huolella ja järjestöjen työnteki-
jät sekä vapaaehtoiset kehittävät kerhoja aina 
yleisurheilusta musiikkipajoihin saakka. Mieti-
tään kohderyhmä ja markkinointi sekä arvioi-
daan lopputulos.

Kun asiaa katsookin toisesta kulmasta – lapsen 
silmin – voi toiminnasta tulla jotain aivan muu-
ta. Näin kävi Oulun osastossa kolmen reippaan 
kymmenvuotiaan ottaessa tahtikapulat käsiin-
sä ja perustaessa lastenkerhon Meri-Toppilan 
alueelle. 

Kerholle oli oikea tarve, sillä alueelle oli vasta 
saapunut uusia lapsia Afrikasta vailla kavereita
kesäksi. Lastenkerhoon kutsuttiin myös kaik-
ki alakouluikäiset lapset alueen ruoka-apujo-
nosta. MLL:n perhepesästä löytyi tilat maksut-
ta kerholle, joka kokoontui keskikesällä neljänä 
maanantaina.

Tyttöjen ideoimasta ohjelmasta tuli rento ja mo-
nipuolinen:
- Ekalla kerralla me tutustuttiin ja leikittiin leik-
kejä sekä pelattiin pelejä. Tokalla kerralla meillä 
oli kolme eri pöytää, joissa oli eri aiheita. Yh-
dessä oli maalaus, toisessa pöydässä oli piirtä-
mistä ja kolmannessa oli askartelua. Kolman-
nella kerralla oli ensin ensiapua ja sen jälkeen 
me tehtiin kakkutikkuja, jotka oli hyviä. Neljän-
nellä kerralla me katsottiin elokuva ja tehtiin 
herkkuja. Joka kerralla saatiin tikkari lopussa ja 
se joka oli kiltein sai suklaata. Alussa oltiin aina 
nallenheittoa ja kerrottiin nimi.

Tyttötrio lähettää terveisiä kaikille ja kannus-
taa muitakin lapsia ideoimaan kerhoja aikuis-
ten avustuksella!

- Oli kiva olla ohjaajana vaikka oli välillä rankkaa 
:) (Nanna, 10 v.)
- Kaikki meni ihan hyvin ja luulen, että kaikilla 
oli kivaa ja mulla oli :) (Rianna, 10 v.)
- Oli kiva olla ohjaaja ja hauskaa! (Lina, 10 v.)

Kirjoitti Sanna Tuorila

Lastenkerhossa lapsien tahtikapuloissa

Oulun Meri-Toppilan lastenkerhon vetäjät vasemmalta lukien: Rianna, Nanna ja Lina.
Sanna Tuorila

NUORISOTOIMINTAPauliina Rasinkangas
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YSTÄVÄTOIMINTA Pauliina Rasinkangas

Ystävätoiminta alkoi 
Pyhännällä

Keväällä saimme ajatuksen aloittaa ystävätoi-
mintaa myös Pyhännällä. Allekirjoittanut liittyi 
SPR:n jäseneksi ja kyselin ystävätoiminnasta 
sihteeriltä. Internetissä ilmoitin olevani kiinnos-
tunut ystävätoiminnasta ja Oulun piiritoimistol-
ta otti minuun yhteyttä Pauliina Rasinkangas. 

Puheenjohtaja, sihteeri ja Pauliina kokoontuivat 
elokuussa meille alustavaan kokoukseen ja in-
nostuimme asiasta ja päätettiin pitää koulutus 
Pyhännällä lokakuun 14. päivä. Minä sitten tein 
ilmoituksia ja laitoin näkyville kaupan, kunnan-
talon ja kirjaston ilmoitustaululle. 

Meitä oli koulutuksessa yhdeksän osallistujaa. 
Koulutus oli antoisa ja niinpä tuumasta toimeen 
sovimme aloittavamme vanhusten ulkoilutta-
misen Nestorissa joka toinen maanantai kel-
lo 13.00. Sovin asiasta vastaavan sairaanhoi-
tajan kanssa ja ensimmäinen ulkoilutus pidet-
tiin 19.10.2015. Tunnin verran ulkoiltiin asuk-
kaiden kanssa ja sen jälkeen asukkailla olikin 
päiväkahvit. 

Myöhemmin voi vapaaehtoinen käydä jonkun 
asukkaan luona yksinkin. Tarvittaessa vapaaeh-
toiset kokoontuvat juttelemaan kinkkisistä asi-
oista ja Pauliinakin meitä tarvittaessa auttaa ja 
tukee. 

Vapaaehtoinen tekee työtään omien voimava-
rojen mukaan ja hyvällä mielellä. Lyhytkurssin 
jälkeen on tulossa vielä lisäkoulutusta ystävil-
le laitosvapaaehtoistoiminnan kurssin muodos-
sa. Pirjo Vähäkuopus toimii yhteyshenkilönä va-
paaehtoisten ja laitosten välillä. Tästä se alkaa 
mukavaa yhteisoloa vanhusten kanssa! 

Terveisin, 

Pirjo Vähäkuopus 
vapaaehtoisten koordinaattori
Pyhännän osasto

Sosiaalipalveluiden syksy on ollut touhua täyn-
nä. Turvapaikanhakijoiden tuoman tilanteen 
myötä uusia vapaaehtoisia on ilmoittautunut 
osastojen toimintaan hyvin paljon. Moni uusis-
ta vapaaehtoisista haluaa toimia ystävänä, jo-
ten tulijan ystävänä ja tukena kurssin lisäksi va-
paaehtoiset koulutetaan tietenkin myös ystä-
vätoiminnan kurssilla. 

Turvapaikan hakijoiden ystäviksi Oulussa kou-
lutetaan tänä syksynä, tai on jo koulutettu, yh-
teensä neljän lyhytkurssin verran, Kajaanis-
sa yhden lyhytkurssin verran, Muhoksella yksi 
lyhytkurssi ja yksi peruskurssi ja Kuusamossa 
kahden lyhytkurssin verran. 

Ystävätoimintaa on aloitettu tänä syksynä 
myös Pyhännällä, josta juttua tarkemmin pai-
kallisosaston Pirjon kirjoittamana ja lisää ystä-
vätoiminnan vapaaehtoisia koulutettiin myös 
Raaheen. 

Ystävien virkistyspäivää vietettiin yhdessä Ter-
hokerho-ohjaajien kanssa lokakuussa Syötteel-
lä ja ystävävälittäjiä koulutettiin elokuussa yh-
dessä Lapin piirin kanssa. 

Uutuutena kokeiltiin Nuori nuorelle -ystävätoi-
minnan peruskurssia monimuotokoulutuksena. 
Tämä keräsi hyvin osallistujia, verkossa tehtiin 
osa tehtävistä, ja lähijaksolla opiskeltiin vielä 
puuttuvat palaset. Toimintaan lähtemisen pro-
sentti näyttää nousevan korkeaksi, lähes kaik-
ki osallistujat saivat jo sovittua haastatteluajan 
ystävävälittäjien kanssa. Monimuotokoulutus 
tulee ehkä jäädäkseen, ainakin nuorilla tällai-
nen malli näytti toimivan hyvin. 

Täyttä Elämää eläkkeellä – hanke toimii Oulun, 
Taivalkosken ja Muhoksen osastoilla. Uusia val-
mentajiakin on saatu porukkaan, ja valmennuk-
sia pidetään tänä syksynä yhteensä 7 kappalet-
ta. Työnantajayhteistyö avattiin Oulun kaupun-
gin kanssa, kaupungin työntekijät saivat osal-
listua eläkevalmennukseen työajalla.Terhoker-
hoista saamme lukea tarkemmin leikkilähetin 
kirjoittamana. 

Hyvä Joulumieli – lahjakortteihin on hyvä päät-
tää tämä juttu. Teidän sydämellisten ja ahkerien 
vapaaehtoistemme myötä tänä vuonna kaikki 
Oulun piirin 44 osastoa jakaa Hyvä Joulumieli – 
lahjakortteja. Tämä on erittäin hienoa, lämmin 
kiitos teille kaikille. 

Pauliina
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YSTÄVÄTOIMINTA

Yksinäisyys haastaa toimimaan

Tiesitkö tämän yksinäisyydestä?

• Raha-automaattiyhdistyksen teettämän tutkimuksen mukaan joka kymmenes täysi-ikäinen kokee  
 itsensä yksinäiseksi. Se tarkoittaa jopa 400 000 ihmistä. 

• Saman tutkimuksen mukaan joka kuudennella suomalaisella ei ole yhtään ryhmää tai yhteisöä, johon 
 hän tuntisi kuuluvansa. 

• Neljällä prosentilla aikuisista ei ole yhtään ystävää. 

• Huolestuttavaa tuloksissa oli, että 18–24-vuotiaat nuoret aikuiset ovat kaikkein yksinäisimpiä.

           (RAY, toukokuu 2015)

Yksinäisyys ja turvaverkkojen puuttuminen haastavat koko yhteiskunnan, myös järjestöt 
ja niiden vapaaehtoiset. Punaisen Ristin ystävätoiminnassa kohdataan eri-ikäisiä, erilai-
sissa elämäntilanteissa olevia ja myös eri kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä.

Vain Elämää 
kohtaa ystävät 

Tänä vuonna Vain Elämää goes 
Punainen Risti -ohjelma esitte-
lee ystävätoiminnan eri muoto-
ja ja toiminnassa mukana olevia 
vapaaehtoisia. Ystävätoimin-
taan tutustuvat Kaija Koo, Pau-
li Hanhiniemi, Maija Vilkkumaa, 
Jukka Poika, Maarit Hurmerinta 
ja Anssi Kela. Ohjelma esitetään 
13. marraskuuta klo 20 Nelosella.

Viime vuonna Punaiseen Ristiin 
tuli ohjelman ansiosta paljon uu-
sia vapaaehtoisia ja kuukausi-
lahjoittajia. Ohjelma on tänäkin 
vuonna erinomainen mahdolli-
suus saada osaston toimintaan uusia vapaaehtoi-
sia sekä aloittaa uusia toimintamuotoja!

Piirit varautuvat ohjelman jälkeiseen kiinnostukseen 
järjestämällä ystävätoiminnan kursseja suurimmilla 
paikkakunnilla heti ohjelman jälkeisenä keskiviikko-
na 18.11. kello 17. 

Näin valmistaudut kiinnostukseen osastossasi:

1. Tarkista, että osastosi toiminta- ja yhteyshenki-
 lötiedot ovat ajan tasalla RedNetissä ja sosiaali-
 sen median sivustoilla. Lisää osaston tulevat
 tapahtumat tapahtumakalenteriin.

2. Järjestä ystävätoiminnan esittely- ja rekrytoin-
 titapahtuma esimerkiksi ohjelman jälkeisenä
 päivänä (lauantaina 14.11.) keskeisellä paikalla.

3. Järjestä ystävä- tai uusien vapaaehtoisten 
 kurssi tai esittelyilta marras-joulukuussa.

Ystävänpäivänä
näkyvästi esillä

Ystävänpäivä 14.2. on läm-
minhenkinen kampanja kes-
kellä talven kylmyyttä. Ys-
tävänpäivänä kutsutaan 
mukaan uusia vapaaehtoi-
sia. Kukaan ei voi tulla mu-
kaan toimintaamme, ellei 
hän saa siitä tietoa. Kerro-
taan siis toiminnasta kaikin 
mahdollisin tavoin. 

Uudet vapaaehtoiset tuovat 
myös uusia tuulia ja ideoi-
ta, otetaan ne avosylin vas-
taan!

LähiTapiola on jo vuosien ajan tukenut ystävätoimin-
taa. Kutsukaa siis paikallisen LähiTapiolan väki mu-
kaan osastonne ystävänpäivän tapahtumiin. Tapah-
tumatukea kuluihin (enintään 150 euroa) voi hakea 
keskustoimiston kautta, kunhan tapahtuman ilmoit-
telussa ja materiaaleissa on LähiTapiolan logo ja ta-
pahtumat on viety myös tapahtumakalenteriin kaikille 
avoimina tilaisuuksina. Tuki haetaan jälkikäteen.

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä (rednet.pu-
nainenristi.fi/ystavanpaiva) ja lue lisää kampanjas-
ta! Sivut valmistuvat tammikuun alussa.   

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija 
Anita Hartikka, p. 020 701 2123, 
anita.hartikka@punainenristi.fi

Kampanjakoordinaattori 
Sari Byman, p. 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

Mikko Lehtimäki 

Evijärvellä yhdeksäsluokkalaiset voivat käyttää 
liikuntatuntejaan vanhusten ulkoiluttamiseen. 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat konkareina 
mukana ja nuorten tukena. 
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TERHOKERHOT

Voiko leikki olla toisinajattelua, löytö- 
retkeilyä tai iloista eksymistä ja maailman 
ihmettelyä? Entä mitä lapset voivat opet-
taa aikuisille olemisen ja heittäytymisen 
tärkeydestä?

 
Yhteisötaideteos Leikki 2.0 valtaa tänä syk-
synä Suomen ja innostaa Terhokerhot heittäy-
tymään mukaan leikin maailmaan. Esitystai-
teilija Meiju Niskalan yhteisötaideteoksessa 
katsotaan leikkiä uudesta näkökulmasta. Mu-
kaan ilmoittautuneille kerhoille lähetetään loka-
joulukuun aikana viisi pakettia, jotka sisältävät 
hauskaa yhdessä tekemistä. Mukaan tarvitaan 
vain ripaus uteliaisuutta ja intomieltä!
 
Lue lisää nettisivuiltamme www.terhokerho.fi. 
Tule sinäkin mukaan Terhokerhoon!

Lisätietoja: 
Projektikoordinaattori 
Eevamaija Paljakka-Sippola,
p. 050 438 0057,
eevamaija.paljakka-sippola@mll.fi

Leikki 2.0 valtasi Terhokerhot!

Terhokerhot / 
Koko Suomi Leikkii  

Terhokerhoja on perustettu ympäri Suomea jo 
216, joista Oulun piirin alueelle 22. Kerhot ko-
koontuvat säännöllisesti monipuolisin teemoin 
kooten yhteen eri-ikäisiä ihmisiä. 

Jokainen kerho on omanlaisensa, onneksi! Alu-
eellani Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla olen 
saanut olla mukana kuulemassa erilaisista ide-
oista, sekä ajoista ja paikoista joihin kerho-
ja suunnitellaan. Olen kuullut monesta kivas-
ta kerhohetkestä, jotka antavat osallistujalleen 
hyvää oloa pitkäksikin aikaa.

Terhokerhoissa sukupolvien kohtaaminen lisää 
parhaimmillaan kaikkien onnellisuutta; lapset 
saavat aikuisten kiireetöntä aikaa, elämyksiä ja 
turvallisuutta, aikuiset taas mielekästä sisältöä 
arkeen. 

Terhokerhoissa on hyvä mahdollisuus siirtää 
tietoa ja taitoa, sekä leikkiperinnettä sukupol-
velta toiselle. Eri-ikäisten ihmisten kohdatessa 
sekä lapset että aikuiset voivat oppia toisiltaan 
ja myös ideoida yhdessä jotain aivan uuttakin 
tekemistä. 

Koko Suomi leikkii – hanke kestää vielä ensi 
(2016) vuoden loppuun. Hankekaudella perus-
tetut kerhot saavat kertaluonteisen toimintara-
han (300€) materiaalihankintoihin, terhorepun 
(sis. materiaalia ohjaajien tueksi) ja minun tu-
keni (vierailu kerhossa, mainokset jne). Hanke-
kauden jälkeen on tarkoituksena että toiminta 
juurtuu niin Punaisen Ristin kuin MLL:n pysy-
väksi toiminnaksi.

Minun tehtävänäni on olla tukemassa paikal-
lisia osastoja ja yhdistyksiä Terhokerhojen pe-
rustamisessa. Konkreettisesti tulen paikkakun-
nallenne, jossa käymme asioita läpi. Yhdessä 
pohdimme millaista toimintaa paikkakunnal-
lenne kaivataan, sekä suunnittelemme sopi-
vaa ajankohtaa ja tilaa kerholle. Olen mukana 
markkinoimassa toimintaa ja etsimässä vapaa-
ehtoisia mukaan perehdyttäen vapaehtoiset 
mukaan toimintaan. Hyödyntäkää tukeni!

Syksylle on luvassa jotain mukavaa yllätystä 
Terhokerhoihin… Pysykäähän kuuloilla!

Käykää tutustumassa Terhokerhotoimintaan 
www.terhokerho.fi –sivuilla! Sieltä löytyy myös 
alueelliset ”Missä Terhokerho” –sivut (http://
www.kokosuomileikkii.fi/terhokerho/missa-

terhokerho/kainuu_pohjois-pohjanmaa/) joilta 
saa myös vinkkiä millaisia kerhoja on! 

Leikkilähetti Piia, p. 044 0205142
piia.tuhkanen@mll.fi
FB Terhokerhot
Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa

Terhokerho Mummo Kuusamosta, jossa Punainen Risti on 
vastuutahona ja vahvasti mukana toiminnassa.
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 20.11.–24.12.2015

Hyvä Joulumieli tuo jälleen iloa lapsiperheille
Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämä  
Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy marraskuussa 19. kerran. Jouluaattona
huipentuvan keräyksen kumppaneina ovat K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl. 
Edellisvuosien tavoin keräys toteutetaan yhteistyössä Ylen Aamu-tv:n, 
Yle Radio Suomen ja Yle Radio Vegan kanssa.

• Keräys käynnistyy Ylen Aamu-tv:n lähetyksessä 20.11.2015. Aamu-tv kertoo keräyksestä 
 lähetyksissään päivittäin 23.12. saakka.

• Vähintään 1 500 eurolla keräykseen osallistuneet yritykset näkyvät lähetyksessä. 

• Keräyksen tavoite 1 540 000 euroa. 

• Seuraa ja osallistu keskusteluun Facebookissa (facebook.com/hyvajoulumieli), Twitterissä 
 ja Instagrammissa #hyväjoulumieli.  

• Lisätietoja piiritoimistosta ja osoitteesta joulumieli@punainenristi.fi

• Perustiedot keräyksestä löytyvät sivuilta hyväjoulumieli.fi sekä RedNetistä osoitteessa: 
 rednet.punainenristi.fi/hyvajoulumieli

KERÄYSTAVAT
Keräystili: FI17 1596 3000 2020 20
Keräyspuhelin: 0600-16555 (10,01 € +pvm/
mpm/puhelu)
Tekstiviestilahjoitus: Tekstiviesti HJM 
numeroon 16499 (10 €).
Keräyslupa nro: POL-2014-6944/30.7.2014. 
Keräysaika: 30.7.2014-31.12.2015 koko 
maassa lukuunottamatta Ahvenanmaata.  
Ålands landskapsregering, lupa nro  
ÅLR 2014/9086/3.12.2014.

Lisätietoja:

Projektityöntekijä, 
Varpu Salmenrinne, p. 020 701 2166, 
varpu.salmenrinne@punainenristi.fi

Varainhankinnan koordinaattori, 
Regina Laurén, p. 020 701 2199, 
regina.lauren@punainenristi.fi

Tiedottaja, 
Inka Kovanen, p. 020 701 2223, 
inka.kovanen@punainenristi.fi

Tänä vuonna 70 euron 
arvoisia lahjakortteja jae-
taan 22 000 kappaletta. 
Viime vuonna kortin sai 
18 000 perhettä.

– Avuntarvitsijoita on 
joka vuosi enemmän. Va-
litettavasti emme voi aut-
taa kaikkia, mutta tänä 
vuonna 4 000 perhet-
tä enemmän saa joulu-
pöytään lisää iloa, ker-
too varainhankinnan  
koordinaattori Regina 
Laurén.

Lahjakortin voi saada lap-
siperhe, jolla on vaikea taloudellinen tilanne 
esimerkiksi yksinhuoltajuuden, pitkäaikaistyöt-
tömyyden, vanhempien pätkätöiden, sairau-
den, vammaisuuden tai kriisitilanteen vuoksi. 
SPR ja MLL valitsevat apua tarvitsevat perheet 
yhteistyössä muun muassa diakoniatyön, neu-
voloiden ja sosiaalitoimen kanssa. 

Laita lahjakortit 
ajoissa jakoon

Hyvä Joulumieli -kor-
tit toimitetaan piireistä 
osastoille marraskuussa 
viikoilla 46–47. 

Osastojen ja yhteistyö-
kumppanien kannattaa 
jakaa lahjakortit mahdol-
lisimman pian valitsemil-
leen vähävaraisille lapsi-
perheille, jotta apu ehtii 
varmasti perille hyvissä 
ajoin ennen jouluaattoa.

Jouluilo voi kääntyä mieli-
pahaksi, jos perhe on esimerkiksi ehtinyt lähteä 
joulunviettoon toiselle paikkakunnalle ja saa 
kortin vasta joulun jälkeen. Tärkeää on myös 
huolehtia siitä, että jokaisessa kortissa on saa-
jan nimi. Keräyksen ilme on muuttunut. Muistat-
tehan käyttää uusia julisteita.
Lahjakortti on voimassa 7.–24.12.2015.

Hanna Linnakko
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Johanna Valkama

Olen aloittanut mo-
nikulttuurisuustoi-
minnan kehittä-
jän sijaisena Oulun 
ja Lapin piireissä 
syyskuussa. Mari-
ka jäi vanhempain 
vapaalle muutama 
viikko sitten tiistai-
na, kävi vielä va-
paaehtoiskoulut-
tajana torstaina, ja 
synnytti maanan-
taina – kaikki sa-
man viikon sisällä! 
Punaisessa Ristissä 
on totuttu nopeaan 
toimintaan – ja käynnissähän on myös jäsen-
määrän tuplauskampanja nimenomaan nuori-
en kohdalla…

Päivittäisten työtehtävien lisäksi on ilmaantu-
nut liuta uutta ja ihmeellistä, pääasiassa turva-
paikanhakijoihin liittyvää. Uusien vapaaehtois-
ten kouluttaminen on vienyt suuren osan ajasta 
ja lisää kursseja järjestetään koko ajan.

Olen koulutukseltani filosofian maisteri ja pää-
aineeni maantiede. Olen kotoisin Lapista, Kitti-
lästä, mutta asunut Oulussa jo vuodesta 1987. 
Olen aikaisemmin toiminut Punaisella Ristillä Ou-
lun piiritoimistolla järjestöassistenttina ja sitä en-
nen Haukiputaan Pointissa myymälänhoitajana. 
Vapaaehtoisena olen toiminut Oulun osastossa 
mm. sosiaalipalvelutoiminnan yhdyshenkilönä, 
ruoka-avussa ja ystävävälityksen päivystyksessä.

Johanna Valkama
p. 040 15 600 60

Humanitaarisen oikeuden perus-
kurssi 21.- 22.11.2015 Oulussa. 

Tietoa humanitaarisesta oikeudesta ja Punai-
sesta Rististä. Ilmoittautumiset 18.11.2015 
mennessä Rednetin kautta. Lisätietoja: ihl@ou-
lunosasto.fi tai johanna.valkama@redcross.fi, 
p. 040 1560060). Ilmoittautumisen yhteydes-
sä tulee ilmoittaa yhteystiedot, mahdolliset eri-
tyisruokavaliot sekä tieto, oletko SPR:n jäsen. 
Hinta: 10 € jäsenille, 25 € ei-jäsenille (sisältää 
materiaalin ja ruuan). Kurssi järjestetään Hieta-
linnassa (Vaaskiventie 10, 90500 Oulu), jossa 
myös yöpymismahdollisuus lisämaksusta á 10€.

Monikulttuurisuustoiminta 
Oulun piirissä
Maailmanpolitiikka kolkuttelee nyt meidän ovil-
lemme ja me olemme valmiina. Ensin tulivat 
turvapaikanhakijat, sitten vapaaehtoiset hei-
tä auttamaan ja nyt turvapaikanhakijat ovat 
jo itse kysymässä mahdollisuutta auttaa mui-
ta. Kotouttamistoimenpiteiden kohteena olevat 
kiintiöpakolaiset ja turvapaikan saaneet ovat jo 
toiminnassa mukana monessa osastossa, ja nyt 
on lanseerattu uusi käsite ”esikotouttaminen”. 
Turvapaikkahakemusten käsittelyajoista ei ole 
tällä hetkellä mitään varmaa tietoa, ja odotus-
aika voi käydä pitkäksi. Tähän saumaan vapaa-
ehtoistyöllä on erityisesti kysyntää, sillä lais-
sa määritellyt velvollisuudet työllistävät viran-
omaisia kunnissa usein siinä määrin, ettei re-
sursseja riitä muuhun. 

Punaisen Ristin periaatteisiin kuuluu, että kaikki 
vapaaehtoiset koulutetaan, ja jos tilanne sitä vaa-
tii, he myös allekirjoittavat vaitiolovelvollisuusso-
pimuksen – tämä on yleensä ehtona, jotta vapaa-
ehtoinen mm. pääsee SPR:n vakuutuksen piiriin. 

Uusia vapaaehtoisia on ilmoittautunut siinä mää-
rin, että SPR on tehnyt perinteisemmästä ”Tuli-
jan ystävänä ja tukena” –kurssista lyhytversion, 
jossa opetustuntien määrä on saatu supistettua 
16:sta neljään. Tämän kurssin käytyään Punai-
sen ristin vapaaehtoinen voi olla apuna vastaan-
ottokeskuksissa ja hätämajoitusyksiköissä. 

Näitä kursseja on pidetty jo useita – tämän het-
ken laskujen mukaan ainakin Muhoksella, Kuu-
samossa ja Limingassa, sekä Oulussa kaksi. Li-
säksi nk. moku-infoja on pidetty ainakin Oulus-
sa – niissä on keskitytty suoraan perustamaan 
toimintaryhmiä vastaanottokeskuksiin ja hätä-
majoitusyksiköiden toiminnan tueksi sekä nk. 
hätäapureserviksi (esim. ruokahuoltoon ja lah-
joitustavaroiden käsittelyyn). 

Näillä koulutuksilla on tavoitettu jo yli 250 va-
paaehtoista – ja määrä kasvaa koko ajan. Koulut-
tajiksi on saatu rekrytoitua lisäkouluttajia niistä, 
joilla on jo muutoin vahva tieto-taito mm. Punai-
sen ristin periaatteista ja koulutustavoista.

Myös yhteistyö muiden järjestöjen ja viran-
omaisten kanssa on juuri nyt erityisen tiivis-
tä ja verkostoitumista tapahtuu joka suunnal-
la. Sekä valtakunnantasolla että paikallispoli-
tiikassa ollaan muokkaamassa ja muuttamas-
sa maahanmuuttajia koskevia sääntöjä, lakeja, 
asetuksia ja toimintatapoja tässä muuttunees-
sa tilanteessa.
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Sonkajärven osasto järjesti ensiapukurssin jäsenilleen. 
Lopputehtäviin osallistui myös kaksi afgaanipakolaista.  
Pirjo Huttunen hoiti kätensä ”polttanutta” Nadera Qasemia.

Ensi vuonna suomalaisiin kuntiin muuttaa 
arviolta 10 000 maahanmuuttajaa. Otetaan 
heidät mahdollisimman nopeasti osaksi  
toimintaa ja paikkakuntaa. 

Osastoilla ja vapaaehtoisilla on keskeinen rooli 
maahanmuuttajien tukemisessa. Viranomaiset 
tarjoavat kotoutumisen selkärangan, mutta jär-
jestöt täydentävät palveluita ja avaavat tulijoil-
le kansalaisyhteiskunnan eri puolia. 

Tulijat kannattaa mahdollisuuksien mukaan ot-
taa toimintaan alusta asti. Alkuvaiheen kotou-
tumisessa tarvitaan sopivassa suhteessa tulijaa 
tukevaa ja paikkakunnalle orientoivaa ohjelmaa 
sekä suoraan osastojen toimintaan houkuttele-
via toimintoja. ”Kaikki osaa, kaikki mukaan” –
mentaliteetti auttaa pitkälle! 

Toimintaa kannattaa alusta asti suunnitella yh-
dessä tulijoiden kanssa. Erityisen tärkeää on 
saada Suomessa pidempään asuneet maahan-
muuttajat uusien tulijoiden kavereiksi.  

Tyhjästä ei tarvitse nyhjäistä 

Tulijoille voi tarjota kaikkea jo olemassa olevaa 
toimintaa. Aloittamista voi helpottaa suoma-
laisen kummin avustuksella. Toiminta onnistuu 
parhaiten, kun se kumpuaa ihmisten omista ide-
oista ja aidoista paikallisista tarpeista.

– Osastot voivat järjestää esimerkiksi kola- ja 
haravapartioita. Niissä vähäinen kielitaito ei 
ole este osallistua. Vanhainkodeissa on erilai-
sia avustamistehtäviä kuten ulkoiluttamista, 
yhdessä leipomista ja askartelua, vinkkaa maa-
hanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö Jo-
hanna Matikainen. 

Uusia toimintamuotoja voi itse ideoida tai kut-
sua uudet vapaaehtoiset ideoimaan niitä. Tär-
keintä on ottaa tulijat lämpimästi vastaan ja 
varmistaa, etteivät kielitaidon vähäisyys tai 
kulttuuriset seikat ole osallistumisen esteitä. 
Paikkakunnalle kertyy hyvää osaamista ja pö-
hinää uudenlaisen toimintakulttuurin myötä.

– Ottamalla muuttajat mukaan toimintaan ja 
kohtaamalla heidät tasaveroisesti ja inhimilli-
sesti, noudatamme Punaisen Ristin periaattei-
ta arjen toiminnassamme, muistuttaa Johanna 
Matikainen. 

Kaikki osaa, kaikki mukaan! 

Keskustoimisto ja piirien monikulttuurisuustoi-
minnan kehittäjät tarjoavat mielellään tukea ja 
rohkaisua toiminnan ja rekrytoinnin kehittämi-
seen!

Mäntän osaston vinkit osastoille, joiden
alueelle perustetaan vastaanottokeskus: 

• Olkaa avoimia ja kohdatkaa ihmiset ihmisinä.

• Kutsukaa turvapaikanhakijat mukaan olemassa 
 olevaan toimintaan!

• Olkaa aktiivisesti yhteydessä vastaanottokeskuk- 
 seen ja kysykää keskuksen tarpeista.

• Pyytäkää vastaanottokeskuksien työntekijöitä 
 käymään. Mäntän osasto järjestää kerran kuu- 
 kaudessa vapaaehtoisten tapaamisen, jonne 
 pyydämme myös VOK:ien ohjaajia mukaan.

• Muistakaa, että toiminta turvapaikan hakijoiden 
 kanssa voi olla hyvin arkista! Ei ole välttämätön-
 tä keksiä mitään uutta.

Lisätietoja: 
Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö 
Johanna Matikainen, 020 701 2179,
johanna.matikainen@punainenristi.fi

 -Hellevi Ahoniemi
Mäntän osaston puheenjohtaja

 ja ensiapuryhmän johtaja

Lue vapaaehtoisten kokemuksia:
rednet -> tieto ja taito -> viestinta -> ajankohtaista

MONIKULTTUURISUUS



22

Kurssi-ilmoittautumiset: www.punainenristi.fi/opi-ensiapua 
Klikkaa kurssikalenteri ja valitse kaupunki: Oulu
Lisätiedot Riku Halttu, p. 020 701 2613

Yleisölle avoimet piirin ensiapukurssit Oulussa syksy 2015 kevät 2016

KOULUTUSTA
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OSASTOISSA TAPAHTUU

Kouluttaja -ja promopäivät 
2016 

Järjestetään jo perinteisenä ajankohtana 
tammikuun viimeisenä viikonvaihteena 
30.–31.1.2016. 

Tällä kertaa kokoonnumme Turun seudul-
la, paikka varmistuu marraskuun alkuun 
mennessä, jolloin myös ilmoittautumis-
linkki avautuu RedNetissä.

Luvassa virkistävää, innostavaa ja hyö-
dyllistä ohjelmaa sekä promoille että 
kouluttajille. Tervetuloa mukaan!

PROMO yhteinen osa Oulussa 
21.–22.11.2015 
Lisätiedot: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/33247

Lisätietoja PROMO-koulutuksista saat 
omasta piiritoimistostasi tai RedNetin
Promo-sivulta.

MARRASKUU  
  14.-15.11. Päivystysensiapukurssi, Haapajärvi
  17.11.,18.11 Täyttä Elämää Eläkkeellä - valmennus, Taivalkoski
  18.11.  Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Oulu
  20.11.  Hyvä joulumieli -kampanja käynnistyy *
  21.-22.11. Promo: Yhteinen osa, Oulu
  21.-22.11. Ystävätoiminnan peruskurssi, Oulu
  21.-22.11. Rinnepäivystyskurssi, Ruka, Kuusamo *
  21.-22.11. Vapepan Resurssikouluttajakurssi, Helsinki *
  27.-28.11. Ystävätoiminnan peruskurssi, Suomussalmi
  28.-29.11. Vapepa-foorumi, Lappeenranta *
  
JOULUKUU  
  4.-5.12  Ystävätoiminnan peruskurssi, Ouluntulli
  4.-5.12.  Henkisen tuen peruskurssi, Oulu
  12.-13.12. Päivystysensiapukurssi, Oulu
 * -MERKITYT OVAT VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA

TOIMINTAKALENTERI 2015

Kuhmon osasto Eestin Punaisen 
Ristin vieraana Tallinnassa

Kuhmon osaston puheenjohtaja Alpo Karppisen tuliaisena 
ensiapuohjeita Tallinnan osastolle.

Kuhmon osaston kymmenen aktiivia päivystys-
ryhmäläisiä tapasivat Tallinnassa paikallisen Pu-
naisen Ristin osaston ea-ryhmän vastaavan, kou-
lutusvastaavan Ellen Sternhofin ja vapaaehtoisen 
Triin Sternhofin sekä Jeveeni Kljujevin, joka on ol-
lut vuoden 2009 ryhmänjohtajakurssilla Kukasran-
nassa Taavetissa ollen ea- kouluttaja ja meripelas-
tuskouluttaja. 

Ellen oli keittänyt meille kahvit, joten kun aikaa 
oli vähän joimme kahvia ja tutustuimme toisiim-
me. Ellen kertoi miten heillä toimitaan ja Annikki 
Komulainen vuorostaan Kuhmon osaston ea-toi-
minnasta. Paljon löytyi yhteneväisyyksiä molem-
pien toiminnassa.

Tilaisuus oli erittäin miellyttävä ja kutsuimme Ellenin 
tutustumaan Kuhmon osaston vieraaksi ensi kesä-
nä. Muistoksi saimme Eestin Punaisen Ristin paidat.

Teksti Olavi Pääkkönen

Olavi Pääkkönen
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