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Oulun piiri

Toiminnanjohtajan sijainen
Ari Haaranen
040 727 6691

Järjestöassistentti
Timo Viitanen
020 701 2612, 040 483 4332

Terveydenhuollon suunnittelija
Pirkko-Liisa Laitinen
020 701 2616, 040 577 2371

Sosiaalipalvelusuunnittelija
Pauliina Rasinkangas
020 701 2618, 040 486 2885

Järjestötyönsuunnittelija
Päivi Jurvakainen
020 701 2614, 040 522 4696

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Marika Parkkila
040 156 0060

Järjestökehittäjä
Riikka Kesonen
040 748 4305

Aluepäällikkö
Punainen Risti Ensiapu
Sari Anttila
040 546 0341

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahasto
Nordea  221918-68000
Sampo  800019-225005
Okopankki 578007-111649
Aktia  405511-11397

Soita lahjoituspuhelimeen
0600 412 777 (10e/puhelu+pvm)   
0600 411 777 (5,05 e/puhelu+pvm)
 
Lahjoita internetin kautta
www.punainenristi.fi/lahjoita

Punaisen Ristin kauppa
punaisenristinkauppa.fi
Puhelinmyynti 020 701 2211

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Punainen Risti Ensiapu 
Jukka Tuuri
040 672 6985

Hallintosihteeri
Punainen Risti Ensiapu 
Riku Halttu
020 701 2613, 040 535 5954

Taloushallinto (Helsinki)
Eeva Ollikainen
020 701 2180

Konttipäällikkö 
Vuokko Ryytty 
020 701 2912, 0400 418 718

Ruukin vastaanottokeskus, johtaja
Tuukka Pasanen
040 832 1653

Hallintosihteeri, henkilöstöhallinto
Turvapaikanhakijoiden työelämään tutustuminen
Jenni Moilanen
040 140 7848



3

PÄÄKIRJOITUS 23.10.2017Jarno Rasinkangas

Piirihallituksen  
puheenjohtajan terveiset

Toiminnantäyteinen vuosi alkaa olla lopuillaan 
ja eri puolilla piiriä on jo saatu lumisateita. Ku-
lunut vuosi on menty piiritoimiston henkilöstön 
osalta poikkeusjärjestelyin, kun toiminnanjoh-
taja Pertti Saarela on ollut lainassa Helsingis-
sä ensin ensiapukoulutusyhtiön perustamista 
valmistelevana projektijohtajana ja sen jälkeen 
yhtiön ensimmäisenä ja toiminnan käynnistä-
vänä toimitusjohtajana (lue lisää Tässä ja nyt 
3/2017). 

Yhtiön perustamiseen liittyen varainhankin-
nallisessa ensiapukoulutuksessa työskennel-
leet henkilöt siirtyivät perustetun yhtiön pal-
velukseen toimipaikan pysyessä piiritoimistol-
la. Syyskuun alusta lähtien, Ari Haarasen hy-
pättyä Kipin saappaisiin, on toiminnanjohtajan 
tehtävistä pystytty hoitamaan olennaisimmat. 
Tilanne on voinut vaikuttaa hankalalta, mutta 
päätös hoitaa vuosi tällaisilla ratkaisuilla tehtiin 
vakaasti uskoen henkilöstömme kykyyn hoitaa 
tehtävänsä.

Moni voi miettiä, miksi tällainen koulutusyhtiö 
perustettiin. Ensiapukoulutusta antaa maas-
samme enenevissä määrin muut kuin Punainen 
Risti. Yhtenäistämällä 12 erilaisen piirin erilaiset 
tavat toteuttaa koulutuksia pystymme paranta-
maan oman ensiapukoulutuksemme laatua ja 
arvostusta sekä kilpailemaan kaupallisten kou-
luttajien kanssa. 

Toteutusmuodoksi valittiin osakeyhtiö analyy-
sityön perusteella, koska tarkoitus on myöskin 
hankkia järjestölle varoja toimintaan ja valmi-
uden ylläpitämiseen ja koska tämä on piirien 

ja keskustoimiston yhteinen toimintayksikkö, 
myös omistus saadaan tarkasti määritettyä. Yh-
tiöittämisellä pystytään myös tarkemmin rajaa-
maan tulot ja kulut, joiden perusteella ensiapu-
koulutustuottoa verotetaan.

Henkilöstön ja osastojen tuen osalta tilanne 
normalisoitunee, kunhan toiminnanjohtajan 
laina-aika etelässä päättyy ja hän palaa hoita-
maan tehtäviään marraskuun alussa, vapautta-
en valmiuspäälliköltä lohkaistun osuuden työ-
ajasta tämän omien tehtävien hoitoon sekä 
kunhan yhteiselolle ensiapuyhtiön kanssa löy-
tyy omat uomansa.

Luottavaisena tulevaan katsoen,

Jarno Rasinkangas
Piirin puheenjohtaja
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TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA 
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilai-
ta. 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

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Viestintäjohtajan terveiset

KESÄKUUSSA SUOMEN PUNAISEN RISTIN 
yleiskokous hyväksyi uuden toimintalinjauksen. 
Samalla kun katsomme, miten vastaamme tule-
vaisuuden haasteisiin, vietämme yhteistä juhla-
vuottamme 100-vuotiaan Suomen kanssa. 

Osastot, pienetkin, ovat lähteneet innolla jär-
jestämään juhlavuoden auttajakursseja. Aut-
tajalaskuri.fi	 sivulta	 voit	 seurata	 koulutettu-
jen määrää. Heti tammikuun alussa ojennamme 
100-vuotiaal le Suomelle mitä hienoimman syn-
tymäpäivälahjan. 

Mitä useampi osasto lähtee mukaan, sitä 
komeamman lahjan voimme vuoden 
lopuksi Suomelle ojentaa. 

Valtaosa uusista vapaaehtoisista ottaa meihin 
yhteyttä ensimmäisen kerran verkossa. Olem-
me kuluneen vuoden aikana käyneet lukuisia 
keskusteluja teidän vapaaehtoisten kanssa sii-
tä, millaisia digitaalisia palveluita järjestöltä toi-
votaan. Viesti on selvä: Verkkopalveluidemme 
on oltava helppokäyttöisiä, ne on löydettävä 
helposti ja niiden on toimittava samalla Punai-
sen Ristin käyttäjätunnuksella. 

Vastaamme toiveisiin heti  
vuoden alussa julkai semalla uuden 
Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisten 
verkkopalvelun. 

Verkkopalvelun tärkeimpänä tavoitteena on 
saada uudet vapaaehtoiset mahdollisimman 
helposti mukaan Suomen Punaisen Ristin aut-
tamistyöhön. 

Toinen yhtä tärkeä päämäärä on tarjota avain-
vapaaehtoisille nykyistä RedNetiä helpompi ja 
mukavampi tapa järjestää tapahtumia, ilmoittaa 
niistä ja pitää yhteyttä vapaaehtoisiin. Samalla 
jokainen vapaaehtoinen saa oman tunnuksen, 
jonka kanssa tulevia palveluita käytetään.

Ilpo Kiiskinen 
Suomen Punaisen Ristin viestintäjohtaja

m
ari veh

kalah
ti

AJANKOHTAISTA
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NÄLKÄPÄIVÄ 2017

Kiitos osallistumisestasi nälkäpäivään

Kampanjoiden 2018 aikataulut

M
aria San

tto

AINO TUOMI-NIKULA ja Vilho 4 kk olivat keräämässä Kol-
men sepän aukiolla Helsingissä.

Nälkäpäivänä kerätyt va-
rat tulivat heti käyttöön

Järjestömme valmiuden kulmakivi Nälkä-
päivä tuotti lippaisiin tehtyinä lahjoituksi-
na ensimmäisen arvion mukaan 1 250 000 
euroa. Suuri kiitos kaikille keräykseen ta-
valla tai toisella osallistuneille!

Jokaisen Nälkäpäivään osallistuneen ponnistus 
on ollut äärimmäisen arvokas. Kerätyt varat tu-
livat tarpeeseen saman tien, sillä heti keräystä 
seuranneella viikolla päätimme irrottaa katast-
rofirahastosta	 500	000	 euroa	 lähettääksem-
me Bangladeshiin sairaalan satojen tuhansien  
Myanmarista paenneiden ihmisten avuksi. 

Jo Nälkäpäivän aikana Suomesta lähti kaksi 
avustustyöntekijää auttamaan Karibian hirmu-
myrskyjen tuhoissa. Apua tarvittiin keräyksen 
jälkeisellä viikolla myös Suomessa, kun tulipalo 
teki tuho jaan muun muassa Vaasassa.

Keräyksen kokonaistulos selviää marraskuussa.  
Tulokseen lasketaan mukaan muut lahjoitus-
tavat, kuten tekstiviestillä, netissä ja mobiili-
sovelluksilla tehdyt lahjoitukset. Nälkäpäivän 
lipas keräys järjestettiin 14.–17.9.2017.

helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu heinäkuu syyskuu marras- 
joulukuu

Ystävän-
päivä 
14.2.

Rasismin 
vastainen 

viikko  
19.–25.3.

Maailman 
terveyspäivä 

7.4.

Punaisen 
Ristin viikko 

3.–9.5.

Tapaturma-
päivä 
13.7.

Maailman 
ensiapu päivä 

8.9.

Hyvä joulumieli 
-keräys  

22.11.–24.12.

Tapaturma-
päivä 13.4.

Nälkäpäivä-
keräys  

20.–22.9.

Maailman aids-
päivä 1.12.
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Helsingissä kesäkuussa pidetys-
sä yleiskokouk sessa hyväksyt-
tiin Punaisen Ristin jäsenyyden  
selkeyttäminen. Sen vuoksi perhejäsenyys 
poistuu ensi vuoden alusta lähtien. 

Uusi valtuusto käsittelee/vahvistaa ensi vuo-
den jäsenmaksut ja niiden jakautumisen mar-
raskuun kokouksessaan. Perhejäseniä on vajaa 
yhdeksän prosenttia kaikista jäsenistämme. 

Maltilliset jäsenmaksut, paikallisen Punaisen Ris-
tin toiminnan tukeminen ja kannanotto inhimil-
li syyden puolesta ovat hyviä syitä jatkaa jäse-
nyyttä. 

JÄSENYYSMUODOT JA JÄSENMAKSUT 2018

• Vuosijäsen 20 € / kalenterivuosi

• Vuosijäsen alle 29-vuotias  
10 € /kalenterivuosi

• Ainaisjäsen 300 €

Jäsenmaksutuotot jaetaan osastoille kuten  
ennen eli osastot saavat jatkossakin suurim-
man osan jäsenmaksuista:

• Uusien jäsenten ensimmäisen vuoden  
jäsenmaksu tulee kokonaan osastolle.

• Alle 18-vuotiaiden jäsenmaksut tulevat  
kokonaan osastolle.

• Muilta osin jaot voi katsoa RedNetistä  
(Tieto ja taito/Jäsenhankinta).

Lisätietoja:

Piiritoimistot

Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman p. 020 701 2201

CRM-suunnittelija  
Kirsi Lehtinen p. 020 701 2197 

RedNet (Tieto ja taito/Jäsenhankinta) 

Punaisen Ristin verkkosivut (Tule mukaan/ 
Liity jäseneksi) 

Uudet tiedot päivittyvät 1.12.2017. Joulukuun  
aikana netin kautta jäseneksi liittyneiden  
jäsenyys alkaa 1.1.2018.

Punaisen Ristin jäsenyyttä selkeytetään 

POISTA VANHAT  
JÄSENMATERIAALIT  
KÄYTÖSTÄ

•   Perhejäsenyyden poistuessa 
1.1.2018 alkaen mitään vanhoja  
materiaaleja ei voi käyttää (esim.  
esite,	flyer,	käteiskuittivihko).	Pois-
tathan vanhat jäsenmateriaalit 
käytöstäsi ja paikoista, joissa nii-
tä on esillä.

•   Vuodeksi 2018 tuotetaan uudet  
jäsenhankintamateriaalit. Ne ovat 
tilattavissa 1.12. alkaen verkko-
kaupasta osastotunnuksilla.

TIEDOTTAMINEN  
PERHE JÄSENYYDEN 
POISTUMISESTA

•   Osaston lähettämässä jäsen-
postissa kannattaa kertoa  
per hejäsenyyden poistumisesta  
ja kannus taa jäseniä jatkamaan  
jäsenyyttä.

•   Perhejäsenyystalouksille lähe-
tetään tietoa perhejäsenyyden 
poistumisesta. Lisäksi asiasta  
kerrotaan Avun maailma -leh dessä 
(nro 4) marraskuussa.

Lähdetään yhdessä uusilla materiaaleilla 
ja selkeämmillä jäsenmuodoilla 
aktiiviseen jäsenhankintaan!

AJANKOHTAISTA



7

Hyvä Joulumieli -keräys alkaa päivää aikaisemmin

Keräys käynnistyy näyttävillä avajaisilla  
Hel singin päärautatieasemalta poikkeuksel-
lisesti jo torstaina 23.11. Avajaisissa esiin-
tyy Pete Parkkonen. Ylen aamu-tv tekee 
paikan päältä suoraa lähetystä. 

Tänä vuonna on myös toinen avajaistapahtuma 
– SPR:n ja MLL:n järjestämä tempaus 24.11. Vaa-
sassa, missä on mukana Yle Pohjanmaa. Aamu- tv 
kertoo keräyksestä päivittäin 22.12.2017 saak-
ka ja keräystulos uutisoidaan valtakunnal lisesti  
jouluaattona.

Toimita kortit hyvissä ajoin perheille
Keräystavoite on 2,1 miljoonaa euroa ja 70 eu-
ron arvoisia lahjakortteja jaetaan yhteensä 30 
000 kappaletta. 

Hyvä Joulumieli -kortit toimitetaan piireihin vii-
kolla 44 ja piireistä osastoille viikoilla 46–47. Pu-
nainen Risti ja MLL valitsevat apua tarvitsevat 
perheet yhteistyössä muun muassa diakonia-
työn, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kanssa. 

Osas tojen ja yhteistyökumppaneiden kannattaa 
jakaa lahja kortit perheille hyvissä ajoin, jotta ai-
kaa jää osto jen tekemiseen ennen juhlapyhiä 
eikä kortti jää käyttämättä. Lisäksi on hyvä tar-
kastaa, että jokaisessa kortissa on lahjan saa-
jan nimi. 

Lahjakortti on voimassa 7.–24.12.2017. Hyvä 
Joulu mieli -lahjakort tien jako-ohjeet on myös  
päivitetty, joten tutustu niihin tarkoin.

TÄRKEÄÄ MUISTETTAVAA

• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  
www.hyvajoulumieli.fi

• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys

• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli 

• RedNet (Hyvä Joulumieli)

• Lisätietoja piiritoimistosta  
ja	joulumieli@punainenristi.fi

Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti  
yhdessä Ylen aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja 
Radio Vegan kanssa. Keräyksen kaupallisina  
partnereina ovat K-ruokakaupat, S-ryhmä ja 
Lidl.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 020 701 2199

Tiedottaja Mari Mäkinen, p. 020 701 2223

PIPARIT JA GLÖGI maistuivat ohikulkijoille Helsingin päärautatie asemalla marraskuussa 2016.

Tatu
 B

lo
m

q
vist

AJANKOHTAISTA
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LYHYESTI

Voisitko järjestää paikkakunnallasi joulukahvilan?

Nähdään ystävänpäivänä!

Kaikille avoimet kahvilat ovat olleet sekä  
järjestäjille että osallistujille mukava tapa  
olla yhdessä jouluna. 

Moni kaipaa vaihtelua joulunpyhiin, joten kahvi - 
lat ovat hyvä paikka saada mukaan myös uusia 
vapaaehtoisia. Osallistua voi myös leipomalla.

– Joulu on monille yksinäistä aikaa. Joulukahvi-
la tarjoaa mahdollisuuden tavata muita ja tulla 
mukaan vapaaehtoiseksi silloin, kun kaipaa jou-
lunaikana tekemistä, sanoo sosiaalisen hyvin-
voinnin koordinaattori Maaret Alaranta. 

Punaisen Ristin joulukahviloissa on yhdistetty 
ihmisten halu ja tarve olla yhdessä. Joulukah-
vila on vahva viesti, että kenenkään ei tarvitse 
olla yksin.

Helsingin ja Uudenmaan piirin osastojen vapaa -

ehtoiset järjestivät viime vuonna joulu kahviloita 
useilla paikkakunnilla. Myös Hämeen piirin alu-
eella oli joulukahviloita. Hyvien kokemusten 
pohjalta tavoitteena on laajentaa reviiriä enti-
sestään.

Lisätietoja ja vinkkejä järjestämiseen RedNe-
tistä (Ystävätoiminta). Aineistopankista saa il-
moitustaulu- ja lehti-ilmoituspohjat tiedottami-
seen. 

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123

Jatkamme ystävänpäivän viettoa ensi 
vuon nakin Nähdään-teemalla. Torjumme 
yhdessä yksinäisyyttä ja korostamme tois-
ten näke mistä ja huomaamista.

Kannustamme osastoja järjestämään Nähdään-
tapahtumia ja innostamaan uusia ihmisiä mu-
kaan vapaaehtoistoimintaan. Jokainen ystävä 
on kullan arvoinen ja tekee merkittävää työtä 
yksinäisyyden vähentämiseksi.

Ystävänpäivätapahtuman järjestämiseen 
osallis tuminen on helppo tapa tulla mukaan toi-
mintaan. Markkinoikaa laajasti tapahtumia, sil-
lä niissä ystäviä kaipaavatkin saavat tietoa toi-
minnasta.

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä  
(Ystävänpäivä) ja lue lisää kampanjasta!  
Sivut valmistuvat vuoden vaihteeseen  
mennessä.  

Henkilövaihdoksia  
Aineistoryhmässä

Keskustoimiston viestintäyksikössä toimiva  
Aineistoryhmä on järjestön oma markkinoinnin  
ja mainonnan tiimi, joka suunnittelee ja toteut-
taa viestintäaineistot kaikkiin kanaviin.

Tiimissä työskentelevät yhteyskoordinaattori
Merja Tummunki, AD Suvi Hämäläinen, teksti-
suunnittelija Hanna-Leena Karjalainen,	graafi
nen suunnittelija Tanja Korpilahti,	 graafisen	
suunnittelun harjoittelija Ella Koponen sekä 
kääntäjä Riia Johansson-Rouvinen.
 
Kerro, kuinka voimme auttaa!
 
Ota yhteyttä sähköpostilla aineistot@punai-
nenristi.fi. Käytä työtilauksessa aineiston 
tilausloma ketta, jonka löydät aineistopankista: 
aineistopankki.punainenristi.fi.

Lisätietoja:
Aineistoryhmän yhteyskoordinaattori  
Merja Tummunki, p. 020 701 2200
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PUNAINEN RISTI ENSIAPU 

Punainen Risti Ensiapu on aloittanut toimintansa

Yhteensä 38 työntekijää piireistä ja keskus-
toimistosta siirtyi Punainen Risti Ensiapu  
-yhtiöön 1.9.2017, kun uusi organisaatio 
aloitti toimintansa. 

Tavoitteena ollut sujuva ja huomaamaton muu-
tos suhteessa asiakkaisiin on toteutunut pää-
piirteittäin, joskin haasteita ja viivettä on ollut 
tuotemyynnissä sekä verkkokaupan toiminnas-
sa. 

Mistä voi ostaa ensiaputuotteita?
Punainen Risti Ensiavun verkkokauppa löytyy 
osoitteessa www.ensiaputuote.fi. Asiointia ensi - 
aputuotteisiin tai -kortteihin liittyen voi entiseen 
tapaan hoitaa myös piiritoimistojen yhteydessä  
sijaitsevissa koulutuskeskuksissa ja myynti-
pisteissä Helsingissä, Joensuussa, Jyväskyläs-
sä, Kuo piossa, Mikkelissä, Oulussa, Porissa,  
Seinä joella, Tampereella ja Turussa. 

On hyvä muistaa, että valikoimat toimipis-
teissä ovat kuitenkin verkkokauppaa suppe-
ammat ja aukioloajat rajatut. Myyntipisteistä 
hankintoja tehtäessä maksu onnistuu pankki- 
ja luottokortilla tai laskutuksella Y-tunnuksel-
la. Osastot saavat totuttuun tapaan alennusta  
ensiapuotteista. 

Miksi hinnat nousevat? 
Yhtiöittämisen myötä Punainen Risti Ensiavun  
toiminnot siirtyivät arvonlisäverolain piiriin ja  
jatkossa kaikkien ensiapukoulutustemme ja 
tuotteidemme hintaan lisätään arvonlisävero 
24 % (kirjat alv 10 %). Tämä tarkoittaa käytän-
nössä myös sitä, että muun muassa ensiapu-
todistusten hintaan lisätään 24 % ALV, jolloin 
myynti hinta jatkossa on 10 € (sis. alv 24 %).

Lisätietoja:
Etelä-Suomen aluepäällikkö  
Mirja Sjöberg, p. 0400 787 135

Länsi-Suomen aluepäällikkö  
Anne Heiskanen, p. 0400 775 479

Itä-Suomen aluepäällikkö  
Annamari Komulainen, p. 0400 158 397

Toimitusjohtaja  
Pertti Saarela, p. 040 577 2417

Pertti Saarela
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Kalenteri virittää joulun odotukseen

Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen  
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalentereita  
on kaksi, kuvittajina Raimo Partanen ja Martta 
Wendelin. 

Kalentereita on lähetetty 135 000 kotiin. Kalen-
terin suositushinta on 7,90 euroa, ja sen voi os-
taa myös verkkokaupasta punaisenristinkaup-
pa.fi tai myynti@punainenristi.fi.

Punainen Risti ja Yle Fem ovat yhteistyössä teh-
neet BUU-klubben-kalenterin myös tänä vuon-
na. Kalenterin voi tilata Yleltä yleshop.yle.fi.

Vaikuttavat lahjat
Valitsemalla Vaikuttavan lahjan annat konk-
reettista apua vaikeassa tilanteessa oleval-
le. Samalla osoitat lahjasi saajalle, että välität 

ja haluat auttaa. Vaikuttavia lahjoja ovat  
esimerkiksi: 

PUUROA KOKO KYLÄLLE  
10 €
Tämän lahjan avulla Punainen Risti 
voi viedä 30 kiloa vehnä-  
ja maissijauhoja sinne, missä  
ei ole riittävästi ruokaa. Lahjoi-
tuksen avulla koko kylän asukkaat 
saavat puuroaterian.

YSTÄVÄ YKSINÄISELLE  
25 €
Tämä lahja muuttaa yksinäisen ih-
misen arjen. Lahjan avulla yksi-
näinen Suomessa saa vapaaeh-
toisesta ystävästä seuraa, turvaa 
ja viestin, jonka jokainen meistä 
haluaa kuulla: sinusta välitetään.

Tilaukset ja lisätiedot:  
punaisenristinkauppa.fi

Tilaa tuotteet kirjautumalla osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi.  
Lisätiedot	ja	kysymykset:	myynti@punainenristi.fi tai p. 020 701 2211.

Lisää joulukortteja ja -lahjoja löydät 8.11. ilmestyvästä Avun Maailma -lehdestä.

Kalenterit
Nostalgiset seinä- 
kalenterit lämmittävät 
mieltä ympäri vuoden.

Kynttilänjalka
Ajaton kynttilänjalka  
on taidokasta koti - 
maista taontatyötä.

Joulukortit
Ilahduta joulukortilla! 
Korteissa valmiiksi 
postimaksu maksettu 
-merkki.
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Punainen Risti edistää turvapaikanhaki-
joiden kotoutumisvalmiuksia tarjoamalla 
mahdollisuuksia tutustua suomalaiseen 
työelämään. 

Accenturen tukeman valtakunnallisen hank-
keen avulla kartoitetaan vastaanottoyksiköissä 
asuvienturva paikanhakijoiden osaamista ja tu-
etaan heidän työelämävalmiuksiaan 1–3 viikon 
työelämään tutustumisjaksojen (TET) avulla. 

– Tähän mennessä hanke ei ole näkynyt juuri  - 
kaan Punaisen Ristin paikallisosastoissa, mutta 
nyt tilanne muuttuu. Aloitamme mentorointioh-
jelman, joka on aivan uudenlainen vapaaehtois-
toiminnan muoto, kertoo projektipäällikkö Mis-
ka Keskinen.

Vapaaehtoisilla tärkeä rooli 
Mentorointi ei edellytä pitkää työuraa, vaan  
tahto tilaa. Työelämässä olevat Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset voivat tarjota osaamistaan ja tu-
kea turvapaikanhakijoille tai jo kuntaan asettu-
neille myönteisen oleskeluluvan saaneille. He 
voivat avata ovia suomalaiseen työelämään ja 

kertoa työnhakuun, työelämäkulttuuriin ja työ-
paikkoihin liittyvistä käytännöistä.

– Auttamishaluinen ihminen voi toimia men to - 
 rina lyhyenkin ajan. Mentorointi on keino siirtää 
omaa tietotaitoa maahanmuuttajille ja syrjäyty-
misvaarassa oleville, kertoo ideaa eteenpäin aja-
nut Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja  
Pauli Heikkinen.

Mentorointiohjelman rakentaminen ja pilotointi 
on alkamassa. Ohjelman ympärille rakennetaan 
Punaisen Ristin sähköistä osaamismerkkiä. Työ-
elämähankkeella on kolme osa-aikaista työn-
tekijää Punaisen Ristin piireissä: Varsinais-Suo-
messa, Oulussa sekä Helsingin ja Uudenmaan 
piirissä. 

Jokaisessa Punaisen Ristin vastaanottokeskuk-
sessa tehdään osaamisen kartoituksia ja työ-
elämään tutustumisjaksoja.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori  
Miska Keskinen, p. 040 546 6440 

TURVAPAIKANHAKIJAT – osaamisen kartoitus ja työelämään tutustuminen (TET)

Mentori jakaa tietoa  
työelämästä maahanmuuttajille

Yli 90  
turvapaikanhakijaa  

työllistynyt  
toiminnan tuella

1500
turvapaikanhakijan 

osaaminen  
kartoitettu

650 
toteutunutta  

TET-jaksoa

”  
 

“Tiedän nyt 
suomalaisesta 

työelämäkulttuurista 
enemmän, kiitos!”

”Joustava ja 
positiivinen  
työyhteisöä 
rikastuttava 
kokemus” 

”Innostava 
mahdollisuus  
oppia uutta”

”Asiantuntijuuden  
vaihtamista  

puolin ja toisin”Kaksi 

 
 

 

valtakunnallista  
ja monta paikallista 
työelämäkumppania
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Tuki arjen askareissa vauhdittaa kotoutumista  

Maahanmuuttajien ja kiinteistöpakolais-
ten kotoutumista edistävällä Starttivoi-
maa-hankkeella on takanaan ensimmäi-
nen vuosi. Sel keästi vahvin kotoutumista 
tukeva toiminto on arjen apu. 

Käytännössä arjen apu jakaantuu kolmeen vai-
heeseen. Ensimmäisessä tapaamisessa va-
paaehtoinen ja kotoutuja käyvät läpi kotiin ja 
asumiseen liittyviä asioita. Toisella kerralla tu-
tustutaan yhdessä lähialueen palveluihin ja 
arkeen liittyviin asioihin. Kolmannella tapaa-
miskerralla osallistutaan yhdessä johonkin lä-
hialueen toimintaan. 

Tällä hetkellä Arjen apu -ryhmiä toimii jo 13 
paikka kunnalla ja apua annetaan kotoutujille  
aina paikkakuntakohtaisesti. 

Miten oma osastosi voi tulla mukaan?
Hanke toimii neljän piirin alueella ja jo ensim-
mäisen vuoden aikana on saatu hyviä koke-
muksia toiminnan käynnistämisestä ja yhteis-
työn rakentamisesta. 

Liikkeelle voi lähteä esimerkiksi ottamalla yh-
teyttä kunnan kotoutumisesta vastaavaan hen-
kilöön, jonka myötä yhteistyö alkaa mukavas-
ti. Helppo ja hyödyllinen keino on esimerkiksi 
Arjen apu -toiminnan aloittaminen, jos paik-
kakunnalle on tulossa uusia kuntalaisia. Arjen 
apu on konkreettista ja lyhytkestoista toimin-
taa, mihin uusienkin vapaaehtoisten on helppo 
tulla mukaan. 

Mitä seuraavaksi tapahtuu? 
Kotoutumismallien kehittäminen ja vapaaeh-
toisten tukeminen on tärkeää, jotta kotoutumi-
sen tukemisessa onnistutaan mahdollisimman 
hyvin ja haasteisiin voidaan reagoida. Painotus-
ta lisätään nyt etenkin vapaaehtoisten työn-
ohjauksen kehittämiseen ja toteuttamiseen. 
Tärkeää on myös verkostojen ja sopimuskäy-
täntöjen luominen sekä viranomaisten että jär-
jestöjen välille. 

H
an

n
e-M

iia O
llikain

en
 

MIKÄ STARTTIVOIMAA-HANKE?

• Kohderyhmänä on oleskeluluvan  
saaneet kolmansien maiden turva-
paikanhakijat ja kiintiöpakolaiset.

• Kehittää malleja kotoutumiseen ja 
vahvistaa yhteistyötä järjestöjen,  
kuntien ja viranomaisten kesken.

• Hanketta toteutetaan 34 kunnan  
alueella. Mukaan on lähtenyt jo 25  
järjestöä ja paikallistapaamisiin on 
osallistunut yli 500 ihmistä.

• Rahoitus EU:n turvapaikka-, maa-
hanmuutto- ja kotouttamisrahas-
tosta.

Lue lisää RedNetistä (Tieto ja taito/
Starttivoimaa).

ARJEN AVUN TEEMA-ILTAA vietettiin Tampereelta keväällä 
2017.

Lisätietoja:
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija Ismo Nuutinen, p. 020 701 2160 • Hämeen aluetyöntekijä  
Hanne-Miia Ollikainen, p. 0400 170 237 • Savo-Karjalan aluetyöntekijä Piia Jounila, p. 040 737 2179 
• Kaakkois-Suomen aluetyöntekijä Ulla Laakso, p. 040 860 1053 • Varsinais-Suomen aluetyönte-
kijä Miska Keskinen, p. 040 546 6440 
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Tervetuloa Kouluttajapäiville
Jyväskylään

Kouluttajapäivät 2018 järjestetään hotelli  
Laaja vuoressa Jyväskylässä 20.–21.1.2018. 

Ohjelmassa on oman koulutuslinjan sisältöjen  
päivitystä ja laaja kattaus erilaisia kouluttajatai-
toja ylläpitäviä sekä lisääviä osioita. Tarjolla on 
myös tietoa vapaaehtoisten koulutusjärjestel-
män kehittämistyön etenemisestä. Lisäksi pää-
semme ensimmäisinä testaamaan uusia, kaikil-
le vapaa ehtoisille yhteisiä koulutusmoduuleja. 

Ilmoittautumislinkki, tarkemmat tiedot ja päi - 
vien ohjelma löytyy RedNetistä (Vapaaehtois-
kouluttajat).

Haluatko auttaa vaikeassa  
tilanteessa olevia nuoria verkossa?

Nuorten turvatalot etsivät joukkoonsa vapaa-
ehtoisia päivystäjiä Sekasin-chatiin, missä 
nuoret keskustelevat mistä tahansa heitä as-
karruttavasta asiasta nimettömästi ja luotta-
muksellisesti. Yhteydenoton syitä ovat muun 
muassa ahdistus, ihmissuhdeongelmat ja ma-
sennus. 

Päivystäminen on joustavaa ja siihen voi osal - 
l istua missä vain. Halutessasi päivystysvuoron 
voit tehdä lähimmällä turvatalolla tai vaikka ko-
toa käsin. Suomen Mielenterveysseuran koordi-
noimassa Sekasin-chatissa päivystysajat sijoit-
tuvat pääosin iltaan, ja yksi vuoro kestää noin 
tunnin. 

Vapaaehtoiselta vaaditaan 23 vuoden ikää ja 
koulutusta, jota järjestetään toistaiseksi turva-
talopaikkakunnilla. Tukena ja apuna ovat Nuor-
ten turvatalojen kriisi- ja perhetyön ammatti-
laiset.

Nuorten turvatalot sijaitsevat Espoossa, Helsin-
gissä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Toivo-
tamme uudet vapaaehtoiset mukaan verkko-
työn lisäksi kaikkeen toimintaamme!

Lisätietoja: 
Kriisi- ja perhetyöntekijä  
Petri Laiho, p. 040 726 1307

Kiinnostuitko muusta vapaaehtoisuudesta  
Nuorten turvatalolla? Ota yhteys lähimpään  
turvataloosi www.nuortenturvatalo.fi.

Näin nimeät osaston  
Facebook-sivun

Keskustoimiston viestintäyksikkö suosittelee,  
että osastojen Facebook-sivut nimetään muo-
toon Suomen Punaisen Ristin (paikkakunta) 
osasto. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin  
Liedon osasto. 

Sosiaalisen	median	kanavien	profiilikuvana	 
osaston EI tule käyttää:

• Punaisen Ristin logoa

• ympyrän muotoista tuotelogoa 

• suojamerkkiä.

Sopivia	 profiilikuvia	 voi	 esimerkiksi	 kopioida	 
Suomen Punaisen Ristin Facebook-sivulta.

Lisätietoja: 
Verkkotuottaja  
Seppo Kujanpää, p. 020 701 2226

M
alla Tirkko

n
en
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Piirihallitus esittäytyy, 
osa 2

1. A n n e - M a a r i t 
Hintikka Haapa-
vedeltä.

2. Perheeni myötä 
koko ikäni, mutta 
nykyisenä, aktii-
vitoimijana vuo-
desta 1998.

3. Kiinnostus jär-
jestön ja toimin-
tamme asioihin 
ja halu vaikuttaa 
niihin sekä pa-
rantaa osastojen 
toimintamahdollisuuksia.

4. Ensiapu- ja Vapepatoiminta vievät nykyi-
sin vapaa-ajastani suurimman osan, mut-
ta harrastan myös musiikkia, luontoa ja toi-
min luottamustehtävissä 4H-yhdistyksessä 
ja taloyhtiötoiminnassa.

5. Uudet haasteet ja niissä onnistuminen.
6. Passiivisuus asioiden hoidossa, ei-välittämi-

nen asioista.
7. Oman ryhmämme uudelleennousu aktiivis-

ten nuorten avulla sekä ryhmänjohtajakurs-
si Nynäsissä.

1. Kuka olet?
2. Kuinka kauan olet ollut mukana  

Punaisen Ristin toiminnassa?
3. Mikä sai sinut hakemaan piirihallitukseen?
4. Harrastuksesi?
5. Mikä saa sinut innostuneeksi?
6. Entä vihaiseksi?
7. Hauskin muistosi Punaisesta Rististä?

Edellisessä lehdessä aloitettiin piirihalli-
tuksen esittely. Nyt esittäytymään pääse-
vät Anne-Maarit Hintikka, Sirkku Fali, Inka 
Poikela, Pasi Palosaari, Juha Mustonen, 
Harri Paavola sekä Tiia-Reeta Tihinen.

1. Sirkku Fali Pudas-
järven osastosta. 
Koulutukseltani 
olen sairaanhoita-
ja ja sosionomi ja 
olen työskennellyt 
sosiaali-ja terveys-
palveluissa erilai-
sissa tehtävissä 35 
vuoden ajan.

2. 90-luvulla olin en-
siaputoiminnassa 
mukana. Muutama 
hiljaisemman vuo-
den jälkeen olen 
ollut aktiivisena osaston toiminnassa mu-
kana noin 15 vuoden ajan.

3. Kiinnostus järjestötoimintaan ja mahdolli-
suus vaikuttaa asioihin. Minulla on jo kol-

mas ja viimeinen kausi piirihallituksessa. 
4. Punaisen ristin toiminnan lisäksi teen va-

paaehtoistyötä seurakunnassa ja laulan 
kirkkokuorossa. Kotona tykkään tehdä pi-
hatöitä, “tuunailla” ja pötkötellä sohvalla. 
Ja kaikkein mukavinta kuitenkin on mum-
mina oleminen.

5. Olen sellainen peruspositiivinen ja innostun 
monenlaisista asioista, kuten esimerkik-
si yhdessä tekemisestä, asioiden valmiiksi 
saamisesta.

6. Epärehellisyys ja itsekkyys.
7. Niitä on paljon! Kaikkinensa kaikki ne koh-

taamiset eri ihmisten kanssa vuosien kulu-
essa ollessani Punaisen ristin toiminnassa 
mukana.

1. Inka Poikela Oulun osastosta.
2. 10 vuotta.
3. Halu olla vaikuttamassa sekä halu olla link-

kinä osaston ja piirin välillä. 
4. Punaisen Ristin eri toimintamuodot ja va-

paapalokuntatoiminta
5. Uudet asiat, ihanat ihmiset ja koirat.
6. Itsekeskeiset ihmiset.
7. Tyttären kanssa oltiin kuvattavana lehti-

juttuun eräänä syksynä. Maattiin selällään 
maassa ja heiteltiin lehtiä ilmaan. Kerrankin 
sen sai tehdä luvan kanssa. 
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1. Kuka olet?
2. Kuinka kauan olet ollut mukana  

Punaisen Ristin toiminnassa?
3. Mikä sai sinut hakemaan piirihallitukseen?
4. Harrastuksesi?
5. Mikä saa sinut innostuneeksi?
6. Entä vihaiseksi?
7. Hauskin muistosi Punaisesta Rististä?

PIIRIHALLITUS

1. Pasi Palosaari 37 
vuotta, Nivalasta.

2. Olen ollut mukana 
syksystä 1998 SPR 
Nivalan osaston 
ensiapuryhmässä 
aktiivisesti ja mu-
kana edelleen.

3. Anne-Maarit Hin-
tikka oli jo piirihal-
lituksessa ja eh-
dotti minulle, että 
hakisin hallituk-
seen jotta saatai-
siin myös Jokilaaksojen alueelta edustusta.

4. SPR ensiapuryhmätoiminta ja ensiapupäi-
vystäjä, SPR Nivalan osaston puheenjohta-
ja, VPK (palokunta), Vapepa: valmiuspäivys-
täjä, Vapepajohtaja, SAR Lentopelastus, AL 
liikenteenohjaus sekä SPR Lyhty henkisen 
tuen hälytysryhmä.

5. Uudet haasteet ja mukavat harrastekaverit.
6. Haukkuminen ja aliarviointi.

1. Olen Harri Paavola Ouluntullin osastosta.
2. 5 vuotta ja taitaa olla neljäs vuosi osaston 

puheenjohtajana.
3. Pienten Oululaisten osastojen asioiden aja-

minen.
4. Matkailu, marjastus ja nyt uusimpana hir-

vijahti.
5. Ystävät ja heidän kanssa puuhastelu
6. Epärehellisyys. Nykyajan" huutolaisuus" joi-

den kohteena on vanhukset ja vammaiset
7. Äimä toi ensimmäisen motocross-päivys-

tyksen jälkeen minulle oman pienen punai-
sen lipun.

1. Olen Tiia-Ree-
ta Tihinen, Mu-
hoksen osas-
ton hallituksen 
jäsen ja luokan-
opettajaopiske-
lija. 

2. Liityin toimin-
taan mukaan 
syksyllä 2015.

3. Halu vaikuttaa 
järjestön asi-
oihin myös pii-
ritasolla, sekä 
oman osaston 
tuki ja kannus-
tus.  

4. Lentopallon	pelaaminen	ja	Netflixin	suurku-
luttaminen. 

5. Projektit ja tapahtumien järjestäminen ja 
penkkiurheilu. 

6. Epäinhimillisyys.
7. Helsingin yleiskokous oli kyllä hauska koke-

mus, jonka tulen varmasti muistamaan vie-
lä pitkään! 

1. Juha Mustonen Oulun osastosta.
2. Noin 30 vuotta
3. Kiinnostus piirin kehittämiseen. 
4. Punainen Risti, lautapelit, tietokonepelit, 

matkailu ja penkkiurheilu
5. Moni asia.
6. Harva asia.
7. Helsingin SM-kisoissa sai olla ylpeä nuorten 

hopeasta ja varhaisnuoten kullasta. 

Huom! Viime numeron piirihallituksen kuvan yhteydessä 
ei ollut mainittuna kuvasta puuttuneita hallituksen jäse-
niä. Kuvasta puuttuivat Harri Paavola, Inka Poikela, Eve-
liina Hintikka sekä Briitta Honka-Tuuri. 
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Kiitos kaikille Nälkäpäivään 
osallistuneille!

Tänä vuonna Nälkäpäiväkeräyksen toteutti 
41/44 Oulun piirin osastoista. Piirin alueen ke-
räystulos oli 75 366 euroa, joka oli 8137 euroa 
vähempi kuin edellisenä vuonna. Keräys herät-
ti aivan uudenlaista huomiota paikkakunnilla, 
jossa patsaat olivat saaneet yllensä Punaisen 
Ristin keräysliivit. Oulun piirissä Hyrynsalmen, 
Kuhmon ja Pyhäjoen osastot olivat mukana pat-
saiden pukemiskampanjassa. Alta löydät osas-
tokohtaisen tuloskoonnin.
 
Kiitokset kaikille keräyksen organisointiin osal-
listuneille vapaaehtoisille ja lahjoittajille!

Keräysjohtajien voimavarapäivä

Järjestämme Oulun piirin osastojen keräysjoh-
tajille virkistys- ja voimavarapäivän Oulussa 
lauantaina 25.11.2017. Päivän aikana käymme 
läpi Nälkäpäiväkyselyn tulokset ja vaihdamme 
kokemuksia keräyksen organisoinnista. Virkis-
tymme ja voimaannumme hyvän ruuan ja teat-
teriesityksen parissa. Päivä alkaa klo 10.30 ja 
päättyy klo 15.00. Paikkoja on 1hlö/ osasto. Il-
moittautumiset sähköpostitse tai tekstiviestinä 
tulleen linkin kautta.

Lisätietoja tapahtumasta Päivi Jurvakaiselta  
p. 040 522 4696 tai piiritoimistolta.

Osaston nimi  Tulos 2017 Tulos 2016
SPR Alavieskan osast 658,16  642,32
SPR Haapajärven osas 1120,84  1039,22
SPR Haapaveden osast 2086,15  2370,6
SPR Hailuodon osasto 1521,64  1672,07
SPR Haukiputaan osas 1929,65  1482
SPR Hyrynsalmen osas 1600  1479,25
SPR Iin osasto  621,74  907,98
SPR Kajaanin osasto 3930,48  4483,24
SPR Kalajoen osasto 2859,65  3053,24
SPR Kempeleen osasto 334,89  1171,65
SPR Kiimingin osasto 853,88  1409,95
SPR Kuhmon osasto 3414,94  3328,95
SPR Kuusamon osasto 2540,46  2102,13
SPR Kärsämäen osasto 316,47  1171,51
SPR Limingan osasto 1523,8  1600,39
SPR Merijärven osast 571,31  550,87
SPR Muhoksen osasto 2763,11  2788,15
SPR Nivalan osasto 1347,64  1845,46
SPR Oulaisten osasto 1027,15  1764,62
SPR Oulun osasto  19117,52 16805,78
SPR Oulunsalon osast 909,83  1687,21
SPR Ouluntullin osas 217,99  1398,63
SPR Pudasjärven osas 1710,89  1727,26
SPR Puolangan osasto 1391,1  980,2
SPR Pyhäjoen osasto 1084,8  566,97
SPR Pyhäjärven osast 2013,9  2511,39
SPR Pyhännän osasto 385,55  445,01
SPR Raahen osasto 1894,19  1999,47
SPR Raudaskylän osasto 0  254,46
SPR Reisjärven osast 638,7  472,84
SPR Ristijärven osas 632,02  963,96
SPR Sievin osasto 418,74 681,25
SPR Siikajoen osasto 1188,96  1403,62
SPR Siikalatvan osas 6,5  722,82
SPR Sotkamon osasto 1675,02  2526,83
SPR Suomussalmen osa 1439,17  1932,75
SPR Taivalkosken osa 2295,1  1120,2
SPR Tyrnävän osasto 402  305
SPR Utajärven osasto 634,87  362,42
SPR Vaalan osasto  1032,18  862,22
SPR Vihannin osasto 579,36  460,56
SPR Ylikiimingin osa 1417,07  1388,4
SPR Yli-Iin osasto  1420,1  1077,23
SPR Ylivieskan osast 1839,25  2540,5
Oulun piiri  1376,76
Yleisellä viitteellä  2067,2
YHTEENSÄ:  75366,77 83504,54
Tulosseuranta 20.10.2017   

Hyrynsalmen ”Nälkäkurki”.

Pauhalla-patsas Pyhäjoella.

Päivi Jurvakainen
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Ohjeistusta osastojen 
syyskokouksiin
Osastojen sääntömääräiset syyskokouk-
set tulee pitää marraskuun loppuun men-
nessä. Uudet säännöt tulevat voimaan 
vuonna 2018, joten syyskokouksessa toi-
mimme nyt olemassa olevien sääntöjen 
mukaisesti. Tässä muutama keskeinen 
asia, jotka tulee muistaa. 

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituk-
sen jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan aina 
kahden vuoden kausiksi. Heidän kuten myös ra-
hastonhoitajan tulee olla Punaisen Ristin henki-
löjäseniä. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa 
ovat osaston nimenkirjoittajia, siksi näihin teh-
täviin tulee kuhunkin valita eri henkilö. Sihtee-
ri ja rahastonhoitaja eivät ole automaattisesti 
hallituksen jäseniä.

Muiden luottamus- ja avainhenkilöiden kausi on 
yksi vuosi. Lisäksi valitaan toiminnan-tarkasta-
ja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkasta-
ja ja varatilintarkastaja yhden vuoden kausiksi. 
Syyskokouksessa valittavat luottamushenkilö-
kaudet alkavat 1.1.2018.

Avainhenkilöiden ja toiminnantarkastajien ei 
tarvitse olla välttämättä jäseniä. Luottamus- ja 
avainhenkilöiden tehtäväkuvaukset ja perehdy-
tyspaketit löytyvät RedNetin Osastotoimistos-
ta	https://rednet.punainenristi.fi/node/25196.

Osaston tulee toimittaa J-kortit piiritoimistoon 
järjestötyönsuunnittelijalle viimeistään tammi-
kuun loppuun mennessä. Olkaa huolellisia täyt-
täessänne J -kortteja ja varmistakaa, että tie-
dot ovat oikein ja jäsenyydet voimassa. Näin 
vältymme jälkikäteen tehtäviltä korjauksilta. J-
korttilomakkeet löytyvät RedNetin Osastotoi-
mistosta	https://rednet.punainenristi.fi/tilastot		

Muut syyskokousasiakirjat (pöytäkirjan kopio, 
toimintasuunnitelma 2018, talousarvio 2018) 
tulee toimittaa järjestötyönsuunnittelijalle vii-
meistään 31.12.2017. Nämä asiakirjat voi toi-
mittaa myös sähköpostilla. 

Lisätietoa ja apua saa aina järjestötyönsuun-
nittelija Päivi Jurvakaiselta, puh. 040 522 4696, 
paivi.jurvakaineni@punainenristi.fi	

Tulevia koulutuksia
Järjestämme osastojen luottamushenkilöille 
Lippu korkealle (8h) koulutuksia keväällä, jossa 
perehdytään osaston hallintoon, talouteen ja 
toiminnan suunnitteluun. Avainvapaaehtoisille 
eli ryhmien vastuuhenkilöille avainvapaaehtoi-
sille järjestämme koulutusviikonlopun (entinen 
Promo-koulutus) helmikuussa. 

Lähde: Suomen Punainen Risti
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Päivi Jurvakainen

Piirihallituksen kokouk-
sessa päätettyä
Piirihallituksen kokouksessa 3.10.2017 päätet-
tiin mm. seuraavaa:

• Hyväksyttiin vastaanottotoiminnan uusi 
henkilöstö- ja taloussääntö

• Annettiin kommentit Punaisen Ristin uusis-
ta säännöistä

• Osastot voivat ilmoittaa toiminnantarkasta-
jiksi haluavista henkilöistä toiminnanjohta-
jalle vuoden loppuun mennessä. Piirihallitus 
valitsee sopivat henkilöt toiminnantarkas-
tajakoulutuksiin alkuvuodesta 2018 ja osas-
tot tekevät päätökset toiminnantarkastaji-
en valitsemisista syyskokouksissa 2018. 
Osastojen puheenjohtajille on laitettu asi-
asta erillinen kirje.
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ENSIAPURYHMÄTOIMINTA Pirkko-Liisa Laitinen

Talvi tekee tuloaan kovaa vauhtia ja osas-
toissamme toiminta on aktiivisimmillaan. 
Syksyn aikana osastoissamme on menes-
tyksekkäästi pidetty vapaaehtoisten rek-
rytointi-iltoja. Nivala, Suomussalmi, Yli-
vieska ja Ylikiiminki ovat saaneet paljon 
uusia vapaaehtoisia. Ylikiiminkiin perus-
tettiin ensiapuryhmä. Perustamistilaisuu-
dessa oli 22 henkilöä. Kannustan muitakin 
osastoja järjestämään samanmoisia rek-
ryiltoja, piiritoimiston väki on apunanne.

Ensiapuryhmän  
infotilaisuus Ylikiimingissä
Ylikiimingissä pidettiin ensiapuryhmän infoti-
laisuus keskiviikkona 4.10.2017. Järjestäjiä hie-
man jännitti, saapuuko paikalle ketään, vaikka 
tilaisuutta oli mainostettu paikallislehti Ran-
tapohjassa,	 flyerein	 sekä	 sosiaalisen	median	
kautta.

Pieni panostus tuotti tulosta. Kellon käydessä 
kuusi sali olikin jo täynnä väkeä. Infotilaisuus 
alkoi kahvittelulla ja Ylikiimingin SPR:n toimin-
nan esittelyllä, jonka jälkeen Oulun piirin terve-
ydenhuollon suunnittelija Pirkko-Liisa Laitinen 
otti tilanteen haltuun.

Laitinen selvitti tarkemmin ensiapuryhmän teh-
täviä ja tarkoitusta. Hän kertoi, mitä ryhmän 
eteen täytyy tehdä, mitä se vaatii ja mitä an-
taa. Kenelläkään ei hymy hyytynyt, päinvastoin, 
ja kaikki nyökyttelivät päitään innoissaan, mu-
kana ollaan!

Paikalla oli myös Yli-Iin ensiapuryhmän johta-
ja Anne Kynkäänniemi, joka kertoi, miten hei-
dän ryhmänsä toiminta on lähtenyt liikkeelle. 
Kynkäänniemi tulee myöhemmin pitämään Yli-
kiiminkiin EA1-kurssia.
 
Infotilaisuuden lopuksi valittiin vetäjät ja so-
vittiin ensimmäinen tapaamiskerta. Nyt ensim-
mäiset harjoitukset ovat jo takana. Lähes kaikki 
ennalta ilmoittautuneet tulivat paikalle, ja muu-
tamia uusiakin kasvoja löytyi joukosta. Lähikun-
tien Kiimingin ja Yli-Iin kanssa on myös sovittu 
yhteisharjoituksista, joita ryhmäläiset odotta-
vat innolla!

Maiju Rahko

Suomussalmen osaston  
rekrytointi-ilta

Suomussalmen osaston ea-ryhmän hyvin al-
kaneen toiminnan turvaamiseksi jatkossakin 
päätettiin pitää rekrytointi-ilta uusien jäsenten 
saamiseksi mukaan toimintaan. Ensin tehtiin 
juttu paikallislehti Ylä-Kainuuseen jossa kerrot-
tiin ea-ryhmän toiminnasta. Lisäksi jaettiin tie-
dotteita kouluille, työpaikoille, kauppoihin ja vi-
rastoihin.

Torstai-iltana 12.10.2017 sitten odoteltiin jän-
nittyneinä kahvin ja herkkujen kera että tulee-
kohan paikalle ketään. Kuinkas ollakkaan, 10 
asiasta kiinnostunutta saapui paikalle. Helpo-
tuksen tunne oli valtava kun paikalle tulleet il-
maisivat kiinnostuksensa EA-ryhmän toimintaa 
kohtaan. Useimmat heistä jo lupautuivatkin tu-
lemaan mukaan Ea-ryhmään.
 
Oulun piirin terveydenhuollon suunnittelija Pirk-
ko-Liisa Laitinen tuli mukaan rekryiltaan kerto-
maan mitä kaikkea ea-päivystäjien tehtäviin 
kuuluu ja mitä kursseja pitää käydä jotta tarvit-
tavat valmiudet päivystyksiin pääsemiseksi oli-
si kunnossa. 

Ea-ryhmän toiminnassa mukana olevia jäseniä 
oli myös paikalla jotka kertoivat osaston toi-
minnasta ja siitä miksi kannattaisi tulla mukaan 
ryhmään. Kaikilla ryhmäläisillä on ollut huoli 
ryhmän toiminnan jatkumisesta joten rekryil-
lan järjestäminen oli erittäin tarpeellinen. Uu-
det EA-ryhmäläiset kutsuttiin tutustumisiltaan 
23.10.2017. Hyvällä mielellä toivotamme heidät 
tervetulleeksi ryhmäämme.
 
Iso kiitos Pirkkikselle rekryillasta!
Ensiapuryhmän jäsen Kyllikki Nurkkala

Ylikiimingin infotilaisuus.
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ENSIAPURYHMÄTOIMINTAPirkko-Liisa Laitinen

Tulevia koulutuksia

• Päivystysensiapukurssi, Suomussalmi, 
13.1 ja 3.-4.2.2018. Ilmoittauminen tu-
lee RedNettiin marraskuussa.

• Henkisen tuen peruskurssi 19.–
20.1.2018, Ii. Ilmoittautumiset: https://
rednet.punainenristi.fi/node/47187	

• Ensiapupäivystyksen johtamiskoulutus 
Ou-La 27.–28.1.2018, Rovaniemi. Ilmoit-
tautumiset:	tiia.karppinen@redcross.fi

• Päivystysensiapukurssi Jokilaaksojen alu-
eella 24.1. ja 17.–18.2.2018, Paikka vielä 
avoin. Ilmoittautuminen RedNettiin mar-
raskuussa.

• Terveyspistepäivät Ou-La 28.–29.4.2018, 
Hailuoto

Kurssi järjestetään yhdessä opintokeskus Sivik-
sen kanssa.

Suomussalmen osaston rekrytointi-ilta.

Kurssille osallistumisen edellytykset:
• Kokenut ensiapupäivystäjä, jolla on päivys-

tysoikeus voimassa ja toimii aktiivisesti ea-
ryhmässä

• Kurssilaisen osasto organisoi itsenäisesti 
ensiapupäivystyksiä ja osastossa on tarve 
päivystyksen johtamisen osaamiselle

• Omaa riittävän hyvät yhteistyötaidot

Ryhmänjohtaja ilmoittaa osallistujan/osallistu-
jat kurssille 12.1.2018 mennessä.

Kurssille osallistujat valitaan piirin alueen osas-
tojen tarpeiden mukaan, ilmoittautumisen yh-
teydessä on perusteltava kurssilaisen johtami-
sen koulutuksen tarve. 

Kurssin hinta on 50 euroa/osallistuja. Hintaan 
sisältyy materiaali, koulutus ja ruokailut. Majoi-
tus ja matkakulut ovat omakustanteiset. Kurs-
sille hyväksytyille lähetetään erillinen kurssi-
kirje ennakkotehtävineen noin viikko ennen 
kurssia.

Kouluttajat:
Kalle Kivimaa HUP:n piiri
Pirkko-Liisa Laitinen Oulun piiri
Juha Tervo Oulun piiri
Tiia Karppinen Lapin piiri

Ilmoittautuminen ja lisätietoja Tiia Karppi-
nen,  p. 040 070 3287 tai sähköpostitse 
tiia.karppinen@punainenristi.fi

Ensiapupäivystyksen  
johtaminen -kurssi

27.-28.1.2018 klo 9-16
SPR Lapin piiritoimisto, Lähteentie 10, 2. krs
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MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA Marika Parkkila

Monikulttuurisuustoimijoiden 
reissu Ranualle oli täynnä  

eläimellistä iloa!

Mitä tapahtuikaan, kun Oulun piiri ja Lapin 
piiri löivät hynttyyt yhteen kera keskustoi-
miston ja järjestivät yhteiset voimavara- 
ja virkistyspäivät Ranuan eläinpuistossa? 
Tapahtui: paljon uusia tuttavuuksia, ideoi-
den vaihtoa, voimavarojen löytymistä, pi-
meässä eläinpuistossa jääkarhujen ja vil-
lisikojen ruokkimista otsalampun valossa, 
hyvää ruokaa ja ennen kaikkea kokemus-
ten jakamista.

17 vapaaehtoista kuudesta eri osastosta + Emi-
lia keskustoimistosta, Katja Lapin piiristä ja Ma-
rika Oulun piiristä kokoontuivat lokakuun alku-
puolella Ranualle mokutoimijoiden yhteisille 
päiville perjantaista lauantaihin. Perjantain ko-
hokohtana oli eläintarhakierros pimeässä op-
paan kera ja lauantaina taas pureuduttiin va-
paaehtoistyön haasteisiin ja onnistumisiin, 
keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja löydet-
tiin omia voimavaroja mm stressikilven avulla. 

Päivien loppupäätelmä oli, että tällaisia päiviä 
tarvitaan ja ehdottomasti yhteistyössä Lapin 
piirin kanssa. 

Tervetuloa mukaan ensi vuonna!

Työpajoissa löydettiin ratkaisuja mokutoiminnan haastei-
siin.

Yli-Iin osasto juhli vuoden 
osastona olemista

Yli-Iin osasto palkittiin viime keväänä vuoden 
2016 osastona. Osastolaiset rakastavat juhli-
mista ja siksipä osasto kutsuikin kyläläiset tiis-
taina 17.10. järjestettyyn avoimeen iltatilaisuu-
teen seurakuntatalolle. Illan aikana juhlistettiin 
vuoden osastona olemista, vaihdettiin osaston 
ja piiritoimiston kuulumisia sekä kuultiin EA-
ryhmän vetäjän Annen tietoisku aivoverenkier-
ron häiriöistä. 

Lämminhenkiseen tilaisuuteen saapui nelisen-
kymmentä henkilöä kahvittelemaan ja viettä-
mään mukavaa iltaa yhdessä sekä kuulemaan 
Punaisen Ristin uusista tuulista ja muistele-
maan aiempia tapahtumia. Vanhin muisteli-
ja on ollut mukana Yli-Iin osaston toiminnassa 
kymmeniä vuosia; nuorten läsnäolijoiden jou-
kosta kaikkein nuorin lyönee tämänkin ennä-
tyksen, koska hän on aloittanut muistojen ke-
räämisen jo äitinsä osallistuessa odotusaikana 
EA-ryhmään. 

Yli-Ii on todella tunnustuksensa ansainnut!

Marika Parkkila, Yli-Iin kummi
Rauni Nokela, Yli-Iin osaston rahastonhoitaja

Eihän tätä kakkua meinannut raaskia edes syödä.

M
arika ParkkilaEm

ilia Fagerlu
n
d
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NUORISOTOIMINTARiikka Kesonen

Reddie Kids –kerhonohjaaja-
koulutus järjestettiin jälleen 
lokakuussa 

Kerhonohjaajakoulutus järjestettiin jälleen Ou-
lussa, Punaisen Ristin koulutus- ja kurssikes-
kuksessa Hietalinnassa. Kaksipäiväinen kou-
lutus piti tuttuun tapaan sisällään hauskan 
yhdessäolon ja tekemisen kautta tulevan ker-
hotoiminnan suunnittelua sekä muun muassa 
ryhmän toiminnan eri vaiheita. Kouluttajina 
toimivat Anna Visuri, Meri Ilvesviita sekä Riikka 
piiritoimistolta.

Koulutuksessa ensiaputeemaa käytiin läpi Aut-
tajakurssin muodossa, jonka tuleville kerhon-
ohjaajille kävi ohjaamassa Oulun osaston ensi-
apuryhmän Juha Mustonen ja Marianne Yrjänä.  

Tunnin mittaisen Auttajakurssin aikana tuleville 
kerhonohjaajille tutuksi tulivat niin kylkiasen-
toon kääntäminen kuin haavojen sitominen. 
Kiitos Juhalle ja Mariannelle!

Koulutuksen vieraina piipahtivat myös Hauki-
putaan osaston kerhonohjaajat Jere ja Aleksi 
kertomassa omia kokemuksiaan kerhotoimin-
nan aloittamisesta sekä mahdollisista haasteis-
ta ja onnistumisista kerhon alkuvaiheilla. Vie-
railu oli todella hyödyllinen uusille, aloittaville 
ohjaajille, jotka saivat esittää Jerelle ja Aleksille 
kysymyksiä kerhoon liittyen. Kiitos myös Jerelle 
ja Aleksille vierailusta!

Osallistujia koulutuksessa oli mahtavasti ympä-
ri piirin: Kiimingistä, Oulaisesta, Haapavedeltä, 
Pudasjärveltä sekä Oulusta. Lähikuukausina ol-
laankin aloittamassa uutta kerhotoimintaa ai-
nakin Oulaisissa, Kajaanissa sekä Kiimingissä. 

Reddie Kids -kerhotoiminta

• Reddie Kids on Suomen Punaisen Ristin varhaisnuorten kerho joka on suunnattu 
7-12-vuotiaille. Kerhotoiminnan tarkoituksena on tarjota nuorille hauska ja tur-
vallinen ympäristö jossa voi tutustua Punaisen Ristin arvomaailmaan sekä esi-
merkiksi ensiaputaitoihin leikkien ja pelien avulla.  Kerhoissa käsiteltäviä teemo-
ja ohjaa yleensä valmiiksi suunniteltu vuosikello.

• Reddie Kids -ohjaajaksi pääsevät kaikki yli 15-vuotiaat, jotka haluavat työsken-
nellä lasten parissa ja ovat innostuneita Punaisesta Rististä.
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VASTAANOTTOTOIMINTA

Olen Milana Bunkhoeva. Asun Ruukissa. Ruukin 
vastaanottokeskus antoi minulle mahdollisuu-
den tutustua työhön ja kokeilla suomen kielen 
taitojani Ruukin K-Marketissa. Olen hyvin kiitol-
linen, että myymälän pomo antoi minulle tämän 
mahdollisuuden ja luotti minuun.

Kaupan työntekijät opastivat minua ja näytti-
vät työtään minulla 3 viikkoa. Töissä puhuin asi-
akkaiden kanssa. Asiakkaat kyselivät, missä on 
leipä tai perunat, tai mitä tuote maksaa. Asiak-
kaat kyselivät myös, mitä kuuluu, ja olivat mu-
kavia minulle.

Opin siellä paljon uusia sanoja. Töissä laitoim-
me yhdessä tavaroita hyllyihin, neuvoimme asi-
akkaita, jos he tarvitsivat apua. Työpäiväni oli 6 
tuntia, kahdeksasta kahteen. Työpäivän aikana 
oli yleensä kaksi kahvitaukoa ja yksi ruokatau-
koa. Tauoilla puhuimme työkaereiden kanssa.
Työkaverit olivat ystävällisiä. Tutustuin heihin 

Turvapaikanhakijoiden ja oles-
keluluvan saaneiden työelä-
mävalmiuksien tukeminen 
-projekti

• Projektin tavoitteena on 
kuulla turvapaikanhakijoiden 
osaamisesta ja kiinnostuk-
sen kohteista haastatteluilla. 

• Työelämääntutustuminen in-
tegroi turvapaikanhakijoita 
yhteiskuntaan, mahdollistaa 
suomen kielen ja kulttuurin 
oppimista sekä luo matalan 
kynnyksen polkuja työelä-
mään.

• Ajallisesti rajattua, ohjattua 
suomalaiseen työelämään 
tutustumista

Oulun piirissä

• Osaaminen on kartoitettu 
126 turvapaikanhakijalta

• Työelämään  on tutustunut 
49 henkilöä

• Projektin kautta on työllisty-
nyt 9 henkilöä

Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työelämä-
valmiuksien tukeminen

hyvin. Kun käyn K-kaupassa, jään juttelemaan 
työntekijöiden kanssa.

Haluaisin todella oppia suomen kieltä parem-
min. Haluaisin ammatilliseen koulutukseen ja 
opiskella esimerkiksi kokiksi. Haluaisin aloittaa 
työt jossain, missä se olisi mahdollista.
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YSTÄVÄTOIMINTAPauliina Rasinkangas

Ystävät tapasivat toisiaan 
voimavarailloissa

Alueelliset ystävien voimavaraillat järjestettiin 
tänä syksynä Siikalatvalla, Sotkamossa ja Pu-
dasjärvellä. 

Siikalatvan tapaamisessa nautimme maalais-
kartano Pihkalan illallisesta ja jatkoimme iltaa 
yhdessä keskustellen. Samalla kaavalla toimit-
tiin myös Sotkamossa ja Pudasjärvellä. Sotka-
mossa tapasimme Ravintola Messissä ja Pudas-
järvellä Halla Cafeessa. 

Jokaisen voimavaraillan jälkeen ystävät aikoi-
vat tavata toisiaan yli osastorajojen, järjestää 
yhteiset pikkujoulut tms. Suosittelen tätä kyllä 
kovasti! Kiitokset kaikille voimavarailtaan osal-
listuneille ystäville! 

Terveisin, Pauliina

Ystävätoimintaa tuettiin 
taloudellisesti hyvin tänä 
vuonna
LähiTapiolan tuella vuonna 2017 järjestet-
tiin neljällä paikkakunnalla Iloa Ystävyy-
destä -tapahtumia. Näissä tapahtumissa 
osastot tekivät tunnetuksi ystävätoimin-
taa sekä hankkivat uusia jäseniä. LähiTa-
piolan tukea hyödynsivät vuonna 2017 Ka-
lajoki, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Oulunsalo.

 
Säästöpankki Optia lahjoitti viime vuoden joulu-
lahjarahansa Punaisen Ristin ystävätoimintaan 
haluten kohdentaa avustuksen osastoille jotka 
sijaitsevat samalla paikkakunnalla heidän kont-
toreidensa kanssa. Piirihallitus päätti vielä pii-
rille tarkoitetun tuen edelleen jaettavaksi osas-
toille joihin Optian tuki ei olisi muuten yltänyt. 
Tällä tuella on mm. Kuusamossa järjestetty ys-
tävien ilta, Oulun osasto on järjestänyt virkis-
tystä, Kajaani järjesti ystäville ensiapu-koulu-

tusta ja virkistystä sekä Pyhäjärvi koulutti myös 
ystäviä ea-kurssilla.
 
Muistutan vielä nuori nuorelle -ystävätoi-
mintaan saatavissa olevasta starttirahasta! 

Avustusta jaetaan osastoille avoimien hake-
musten perusteella, maksimisumman ollessa 
500€. Avustusta voidaan jakaa niin pitkälle kuin 
sitä riittää, aikaa on seuraavan kolmivuotiskau-
den ajan, alkaen jo tästä syksystä. 

Kajaani onkin jo hyödyntänyt tämän, ja nuori 
nuorelle -ystävätoimintakin on jo alkanut Ka-
jaanissa yhteistyössä Kajaanin ammattiopiston 
kanssa. Myös Kalajoella koulutetaan marras-
kuussa alle 29-vuotiaita nuori nuorelle -ystä-
vätoimintaan yhteistyössä kaupungin kanssa. 

Lähde: Suomen Punainen Risti
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MARRASKUU  10.-11.11.  Ystävätoiminnan peruskurssi, Haapajärvi
   10.-11.11  Vapepajohtajien ja valmiuspäivystäjien tapaami- 
      nen, Pihkala
      Vapepan henkisen tuen kurssi
   13.11.   Nuori nuorelle -ystävätoiminnan kurssi, Oulu
   14.11.   Nuori nuorelle -ystävätoiminnan kurssi, Kalajoki
   21.11.   Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Nivala
   25.11.   Keräysjohtajien voimavara- ja virkistyspäivä,  
      Oulu
   25.-26.11.  Vapepa-foorumi Vaasa
   28.11.   Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Ii
   29.11.   Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Oulunsalo
  

JOULUKUU  1.12.    Maailman aids-päivä*
   16.12.   Ystävien virkistyspäivä 

     

2018

TAMMIKUU  13.1.   Päivystysensiapukurssi, Suomussalmi
   19.-20.1.  Henkisen tuen peruskurssi, Ii
   20.-21.1.  Kouluttajapäivät, Jyväskylä*
   27.-28.1.  Ensiapupäivystyksen johtamiskoulutus Ou-La,  
      Rovaniemi
   24.1.   Päivystysensiapukurssi Jokilaaksojen alueella,  
      paikka avoin
  
  
HELMIKUU  3.-4.2.   Päivystysensiapukurssi, Suomussalmi
   17.-18.2.  Päivystysensiapukurssi Jokilaaksojen alueella,  
      paikka avoin
      Avainvapaaehtoiskoulutus (Promo)
  

TAPAHTUMAKALENTERI 2017-2018


