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Maaliskuinen tervehdys pilottiosastot 
 

 
Järjestöt kylässä hanke on toiminut aktiivisesti jo runsaan vuoden. Osastojen pilotit ovat 

lähteneet hyvin käyntiin melkein jokaisessa osastossa. Myös kuntaneuvottelut on käyty 
Tunturilapin alueella Muoniota lukuun ottamatta sekä Utsjoen kunnan kanssa. 
 

Haasteitakin on ollut erityisesti hankkeen maksatukseen liittyen. 
Vuoden aikana olemme opetelleet Eu:n hankebyrokratiaa hieman vaihtelevalla 

menestyksellä. Vasta nyt alamme ymmärtää miten meidän tulee tietoa kerätä 
maksatushakemuksia varten.  Palataan tähän vielä tarkemmin tämän kirjeen 
loppupuolella. 

 
Tässä kirjeessä kerromme teille hankkeen etenemisestä, tulevista seminaareista, saatte 

pieniä ohjeita käytännön toimintaan, netti sivuista sekä saatte viime vuoden 
toimintaraportin. 
 

 
Mitä kuuluu pilottiosastoihin. 

 
Viime vuoden toukokuussa Levillä työstimme neljän pilottiosaston kanssa tarkennutetut 

suunnitelmat hankkeen toteuttamisesta. Sen lisäksi olemme erikseen tehneet 
suunnitelmat Muonion ja Kolarin kanssa. 
 

Koska Utsjoella ei ole toimivaa osastoa olemme työntekijöiden toimesta tehneet erillisen 
suunnitelman toiminnasta siellä tavoitteena saada myös osaston toiminta elvytettyä. 

 
Inarin osasto ei halunnut lähteä mukaan hankkeeseen, joten siellä olemme keskittyneet 
poromiehiin ja kyläyhdistysten kanssa toimimiseen. 

 
Tässä lyhyt kertaus viime vuoden toiminnasta ja tapahtumista osastoissa. 

 
Enontekiö. Enontekiöllä keskityttiin erityisesti nuorten kerhotoiminnan ja kouluyhteistyön 
kehittämiseen. Hettaan perustettiin usean yhdistyksen kanssa yhteinen nuorten kerho, 

mikä on toiminut hyvin ja aktiivisesti koko syksyn. Lisäksi Hetan yläkoulun kanssa on 
tehty yhteistyötä ja suunniteltu ryhmätoimintaa kouluun. 

 
Enontekiöllä saatiin myös aktivoitua Vapepa:n paikallistoimikunta jälleen eloon muutaman 
hiljaisen vuoden jälkeen. 

 
Muonio. Muoniossa toiminta ei lähtenyt liikkeelle ihan toivotulla tavalla osaston aktiivisten 

toimijoiden monien kiireiden vuoksi. Saimme kuitenkin tehtyä suunnitelman yhteistyöstä 
yläkoulun kanssa. Niin, että siellä aloittaa oma nuorten toimintaryhmä syksyllä 2012. 
Ryhmän painopiste tulee olemaan ystävä- ja tukihenkilötoiminnan kehittämisessä. 

 
Sovimme myös alustavasti kylätapahtumien järjestämisestä. 
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Kolari. Kolarissa toiminta on lähtenyt myös hieman verkkaisesti liikkeelle. Osaston 
tavoitteena on ollut kylävierailut eri kylillä. Sitä varten on koottu hyvä iskujoukko ja 

työvälineeksi on sovittu lauluiltojen järjestäminen. Ajatuksena on näiden tapahtumien 
kautta kartoittaa kylien toiveita sekä tarpeita. 

 
Kittilä. Kittilän tavoitteena oli saada perustettua yläkoululle nuorten ensiapuryhmä 

yhteistyössä koulun kanssa. Tavoite onnistui syksyllä ja ryhmä toimii aktiivisesti. Lisäksi 
Kittilä on suunnitellut kylävierailujen jatkamista Ehyt projektin kokemusten pohjalta. 
 

Toinen Kittilän tavoite oli perustaa maahanmuuttajille oma ryhmä. Senkin onnistui ja Kafe 
Russka on kerännyt ison joukon venäläisiä ja suomalaisia perheitä yhteen kaksi kertaa 

kuukaudessa. 
 
Pello. Pellon tavoitteena oli aktivoida yhteistyötä kyläyhdistysten kanssa järjestämällä 

kylien kylätaloilla erilaisia tapahtumia, harjoituksia ja keskusteluiltoja. Toiminta alkoi 
Sirkkakosken kylältä, missä on kokoontunut kerran kuukaudessa noin 30 hengen porukka 

erilaisten aiheiden pariin. Tänä vuonna toiminta laajenee vielä pariin muuhunkin kylään. 
 
Sodankylä. Sodankylän osasto päätti panostaa myös kylillä tapahtuvaan toimintaan. 

Aloituskyläksi he valitsivat Orajärven kylän. Osasto on käynyt neuvotteluita kyläläisten 
kanssa, mutta varsinainen toiminta siirtyi tälle vuodelle. 

 
Utsjoki. Utsjoella olemme pitäneet useamman viranomaistapaamisen. Syyskuussa 
olimme mukana Utsjoen kyläyhdistyksen syysmarkkinoilla sopivasti Nälkäpäivän aikaan. 

Kyselimme kuntalaisten ajatuksia pienellä kyselyllä turvallisuudesta, mitä sitten olemme 
hyödyntäneet jatkosuunnittelussa. Lokakuussa järjestimme myös yhdessä eri 

viranomaisten ja kyläyhdistyksen kanssa turvallisuuspäivän Utsjoen koulukeskuksessa. 
Päivä oli onnistunut. 
 

Lisäksi olemme käyneet yhteistyöpalaverin Karigasniemen kyläyhdistyksen kanssa. Siellä 
varsinainen toiminta siirtyi tälle vuodelle. Seurakunnan kanssa sovimme tämän vuoden 

syksyllä järjestettävästä yhteisestä ystävä- ja tukihenkilökurssista. 
 
Inari. Inarissa olimme mukana Inarin kyläyhdistyksen suunnitteluillassa. Lisäksi 

osallistuimme Inarin kunnan turvallisuussuunnittelu palaveriin. 
 

Toiminta Tokka esittäytyy 
 
 

Hankkeessa toteutettujen osastopilottien 
kokemuksista on muodostunut kolmen Toimen 

kokonaisuus, joiden kautta ajattelemme 
rakentaa arjen hyvinvointia ja turvallisuutta 

kyliin. 
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 ARKITOIMI 
 

Arkitoimi katsoo asioita arjessa selviytymisen näkökulmasta. 
Miten selviämme kotona, kuka auraa pihan, kantaa 

polttopuut. Kuka tekee ruuan, siivoaa asunnon, pesee pyykit 
ja tekee pikkuremontit.  Miten pääsen kauppaan, apteekkiin 
tai kirkkoon.  

 
Hankkeessa mietimme miten vapaaehtoiset voivat olla 

mukana arkitoimissa. Miten tarpeet kartoitetaan. Millä tavalla 
apu organisoidaan. Mistä toimijat rekrytoidaan. 
 

TURVATOIMI 
 

Turvatoimi kantaa huolta mm. siitä, että kotona ja pihalla on turvallista 
liikkua. Että palovaroittimet ja sammutusvälineet ovat kunnossa. Sekä 
siitä, että osaamme hälyttää apua tarvittaessa ja että asunnon 

osoitetiedot ovat näkösällä. 
 

Hankkeessa mietimme miten Punainen Risti ja muut järjestöt voivat 
lisätä ihmisten valmiuksia toimia erilaissa yllättävissäkin tilanteissa. 
Miten voimme opettaa hätäilmoituksen tekemistä, lisätä ensiaputaitoja, 

kasvattaa valmiuksia kadonneen etsimiseen. 
 

 APUTOIMI 
 
Aputoimi muodostuu kaikesta siitä virallisesta järjestelmästä, 

mitä meillä on saatavilla. Niin poliisin, pelastuslaitoksen, 
sosiaali- ja terveystoimen kuin yksityistenkin palvelun tuottajien 

kautta. 
 
Aputoimi on myös epävirallista auttamista. Naapuriapua, 

sukulaisten huolehtimista, järjestöjen antamaa tukea. 
 

Hankkeessa mietimme miten vapaaehtoiset voivat tukea 
viranomaisia eri auttamistilanteissa. Vaikka organisoimalla ystävätoimintaa, järjestämällä 
palvelupäiviä kylille, perustamalla terveyspisteitä kylätaloihin. Tukemalla omaishoitajia ja 

perustamalla vertaistukiryhmiä. 
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Hanke netissä 
 

Kuten jo tiedättekin Punaisen Ristin internet sivut ovat uudistuneet kesällä 2011. 
Uudistukseen kuuluu lisäksi osastoille ja vapaaehtoisille rakennettu oma sivusto RedNet. 

 
Siellä on kaikki Osastojen ja Piirien sivut. Keskustoimiston aktiivisivut. Esim. 

osastotoimisto. Se on kaikkien vapaaehtoisten nettipalvelu. Sieltä löytää kaiken tiedon 
mitä vapaaehtoinen tarvitsee.  

Jotta saatte kaiken irti RedNet:stä teidän tulee rekisteröityä sinne osoitteessa: 

http://rednet.punainenristi.fi  

Tämän jälkeen teidät voidaan liittää eri ryhmien jäseneksi ja saatte tarkempaa tietoa 

oman osaston tai ryhmän toiminnasta. 

Sieltä löytyy nyt myös meidän hanke omana ryhmänä. Tulemme viemään sinne 
kaiken valmisteluussa olevan materiaalin. Kaikki hankkeen esittelyt yms. Ryhmä on 

hankkeen aikana suljettu ja tarkoitettu vain hankkeessa mukana olevien henkilöiden 
käyttöön. Tämänkin tiedote löytyy sieltä. Hankkeen päätyttyä siirrämme valmiit mallit ja 

materiaalit sitten kaikkien käyttöön. 

Ryhmän jäseneksi pääset rekisteröitymällä rednet:iin ja lähettämällä sen jälkeen Veli-
Matille viestin, että haluat liittyä Järjestöt kylässä hankkeen ryhmään. Liitämme sinut 

ryhmän jäseneksi ja saat siitä tiedon sähköpostiisi. Ryhmä ilmestyy myös vasemmalla 
sivulla olevaan harmaaseen palkkiin nimesi jälkeen, mistä pääset jatkossa suoraan 

ryhmän sivuille. 

Hankkeen yleiset sivut ovat Punaisen Ristin Lapin piirin sivujen yhteydessä, mihin 
pyrimme siirtämään valmiita kokemuksia ja malleja kaikkien halukkaiden tietoon. Ne 

löytyvät tällä hetkellä osoitteesta: http://rednet.punainenristi.fi/node/71 osoite tulee 
muuttumaan kevään aikana seuraavaksi: http://lapinpiiri.punainenristi.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://rednet.punainenristi.fi/
http://rednet.punainenristi.fi/node/71
http://lapinpiiri.punainenristi.fi/
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Kuntapalaveri 
 

Olemme pyrkineet pitämään kuntakohtaiset neuvottelut siitä, miten kunta voisi osallistua 
hankkeen toteuttamiseen. Rahoittaja edellyttää lisäksi 3 % kuntarahoitusosuutta. Olemme 

pitäneet kuntapalaverit nyt Enontekiöllä, Kolarissa, Kittilässä, Pellossa ja Utsjoella. 
Palavereissa olemme kertoneet hankkeesta ja pyytäneet kuntaa nimeämään 

yhdyshenkilön, johon voimme jatkossa olla yhteydessä kunnan ja osaston välisissä 
asioissa. Näin onkin tapahtunut. Myönteiset päätökset olemme jo saaneet Pellon, Kolarin 
ja Enontekiön kunnista. 

 
Yhteiset tapaamiset ovat olleet hyviä. Ne ovat vieneet asiaa eteenpäin ja olemme voineet 

sopia jatkotyöskentelystä. Olemme nostaneet neuvotteluissa esille myös osastojen 
valmiussuunnittelun ja siihen liittyvät asiat. 
 

 
Pilottiosastojen yhteinen seminaari 26-27.5. 2012 Luostolla. 

 
Järjestämme Järjestöt kylässä hankkeen pilottiosastoille suunnatun yhteisen suunnittelu- 
ja arviointi seminaarin 26–27.5. 2012 Paikka on oletettavasti Luosto. 

 
Viikonlopun aikana arvioimme yhdessä osastopilottien toteutumista ja tarkistamme 

tarvittaessa suunnitelmia niiden pohjalta. Ja pohdimme muutenkin hankkeen 
toteuttamiseen liittyviä asioita mm. yhteistyökumppaneiden puheenvuorojen kautta. 
 

Viikonlopun ohjelma valmistuu tämän kuukauden aikana, minkä jälkeen lähetämme sen 
teille. Odotamme jokaisesta osastosta vähintään kahta edustajaa, mutta useampiakin 

mukaan voi tulla. 
 
Laittakaa päivämäärä ylös. 

 
Osallistujaluettelot 

 
Muistutan ja toivon, että keräätte osallistujaluettelot kaikista niistä osastonne 
kokoontumisista liitteenä olevalla listalla. Se on tärkeä paperi rahoittajalle, joka kyselee 

meiltä hankkeessa tehdystä vapaaehtoistyöstä. 
 

Jos kysymys on osaston suunnitteluillasta, niin silloin jokainen osallistuja merkkaa 
”työtunnit” ylös ja tehtävä on ollut suunnittelu.  
 

Jos kysymys on ollut esim. kylätapahtuma, ystävätapahtuma palelutalolla, nuorten kerho 
tai jokin muu vastaava. ”Työtunnit” merkkaavat vain ryhmän tai tapahtuman vetäjät. 

 
Jos vaikuttaa epäselvältä niin kysykää meiltä tarkentavia kysymyksiä 
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Aurinkoista kevättä, nähdään osastotyöpajoissa ja -illoissa toivovat. 

 
Minna ja Veli-Matti 

 
 

 
 
Veli-Matti Ahtiainen   Minna Näkkäläjärvi 

projektipäällikkö   projektityöntekijä 
0400-398 217   040-1287 278 

veli-matti.ahtiainen@punainenristi.fi minna.nakkalajarvi@punainenristi.fi 
 
 

mailto:veli-matti.ahtiainen@punainenristi.fi
mailto:minna.nakkalajarvi@punainenristi.fi

