
 

 

 
Rovaniemi, 19.11.2018 

Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin 80-vuotisjuhla 

Puhenjohtaja Pertti Torstila 
 

 

Hyvät juhlavieraat,  

 

Lämpimät onnittelut 80 vuotta täyttävälle Suomen Punaisen 

Ristin Lapin piirille. 

 

Kuluneiden 80 vuoden aikana täällä piirinne alueella on 

koulutettu tuhansia ihmisiä, annettu ensiapua, järjestetty 

sairaankuljetusta ja monimuotoista ystävätoimintaa, annettu 

kotiapua, hoidettu vanhuksia, edistetty terveyden ja 

hyvinvoinnin toimintoja, etsitty kadonneita ja vastaanotettu 

pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Moninaisia ja ison 

kiitoksen ansaitsevia ovat olleet Lapin piirin aktivistien 

toiminnot. 

 

Lapin piiri perustettiin 19.9.1938. Toiminnot ovat 

lisääntyneet ja monipuolistuneet vuosien saatossa 

yhteiskunnan muutosten myötä. Alkutaipaleen toiminnassa 

korostui sodasta ja evakosta palaavien avustaminen ja 

tukeminen. Ulkomaisen avun, jota pääasiallisesti tuli 

Yhdysvalloista ja Ruotsista jakaminen oli Punaisen Ristin 

Lapin piirin ensimmäisten toimintavuosien näkyvä tehtävä. 

Talvisodan jälkeisen avustustyön laajuudesta kertoo hyvin 

se, että kun vuonna 1939 avustettiin noin 30 000 

siviilihenkilöä vajaan seitsemän miljoonan markan edestä 

niin sodan jälkeen vuonna 1940 avustettavia oli jo 45 000 

avustussumman kohotessa yli 23 miljoonan markan.  

 

Jatko- ja Lapin sodan jälkeen piiri edisti avustusvaroin 

terveystalojen rakentamista kuntiin koko läänin alueella. 

Kunnat myönsivät omavastuun ja sitoutuivat terveystalojen 

ylläpitoon. Sairaankuljetustoiminta läänin laajalla alueella 

käynnistyi vuonna 1946 kun Sveitsistä tuli lahjoituksena viisi 



 

 

Ford-merkkistä ambulanssia. Sairaankuljetusta harjoitettiin 

aina vuoteen 2013 asti.  

 

Tänä päivänä piirissänne on 21 osastoa ja 2000 jäsentä, 

joista yli 1000 on toiminnassa aktiivisesti mukana. Aivan 

kuten koko järjestössämme, niin myös SPR:n Lapin piirissä 

vapaaehtoisilla on iso rooli lähiyhteisön hyvinvoinnin ja 

turvallisuuden vahvistamisessa ja välittämisen ilmapiirin 

luomisessa. Täällä teillä on ymmärretty, että jokainen voi 

toimia osana auttamisvalmiutta omaa osaamistaan tarjoten. 

Avun kohde saa avun ja auttajakin hyvän mielen. 

 

SPR:n yleiskokouksessa Helsingissä kesällä 2017 asetettiin 

kuluvan toimintakauden 2017-2020 tavoitteeksi vahvistaa 

järjestön roolia valmius- ja avustusjärjestönä niin kotimaan 

ja maailman kriiseissä. Korkea valmiustaso maan sisällä 

rakentaa pohjan menestymiselle kansainvälisissä 

avustustehtävissä. Tavoitteenamme onkin, että kaikki SPR:n 

osastot harjoittelevat ja ovat alueittain yhteistyössä 

varmistamassa kykyä toimia kriiseissä ja onnettomuuksissa. 

 

Tämän päivän muutokset toimintaympäristössä ovat suuria 

ja tuovat uusia tehtäviä verrattuna piirin toiminnan 

alkutaipaleeseen, jota hetki sitten kuvailin. Harvaan asutun 

alueen vaikeudet tunnetaan Lapissa hyvin ja neuvottomiksi, 

ette ole jääneet. Esimerkiksi luovuudestanne sopii 

Järjestöt kylässä-hanke, jolla parannetaan ihmisten 

hyvinvointia, turvallisuutta ja omaehtoista selviytymistä 

vapaaehtoistuella ja kyläkuntien yhteisöllistä 

auttamisvalmiutta lisäämällä. Hankkeessa kehitetään 

vapaaehtoistoiminnan malleja, joilla pyritään sopimuksiin 

pohjautuviin yhteistyömuotoihin viranomaisten ja muiden 

toimijoiden kanssa. 

 

Toinen pohjoisille alueille tärkeä hanke on SPR:n arktisen 

valmiuden kehittämishanke. Sen tavoitteena on kehittää 

Punaisen Ristin kykyä toimia arktisen alueen 

onnettomuuksissa. Projekti linkittyy osahankkeena 



 

 

Rajavartiolaitoksen koordinoimaan Arktisen merellisen 

turvallisuuden yhteistyön kehittämishankkeeseen, joka on 

avannut Kansainvälisen Punaisen Ristin Liitolle 

tarkkailijajäsenyyden Arktisessa neuvostossa. Punaisen 

Ristin katastrofiapua ja materiaalista valmiutta on 

perinteisesti totuttu viemään lämpimiin ilmasto-oloihin. 

Arktisella alueella korostuvat toisenlaiset vaatimukset ja 

Lapin piirin Punaisen Ristin toiminnassa mukana olevilla on 

juuri sellaista tietoa ja taitoa, jota tarvitaan arktisessa 

avustustyössä. Lapissa pelastustehtävissä käytettävät 

lennokit, dronet ovat esimerkki uusista mahdollisuuksista ja 

keinoista, joita voidaan hyödyntää myös avun jakamisessa ja 

kaukana toisistaan asuvien ihmisten saavuttamisessa.  

 

Hyvät ystävät, 

 

Suomen Punainen Risti osoitti yhteiskunnallisen 

merkityksensä vuosina 2015-2016 Suomeen tulleiden lähes 

40 000 turvapaikanhakijan vastaanotossa. Lapin piiri oli 

näkyvästi mukana tässä SPR:n suurimmassa 

sodanjälkeisessä operaatiossa.  Ilman Punaista Ristiä, ilman 

teitä ei Suomi olisi selvinnyt pakolaistulvasta kunnialla. 

Kärjistyneet mielipiteet, vastakkainasettelu ja vihapuhe 

leimasivat yhteiskuntaa, mutta SPR:n väkeä ne eivät 

säikäyttäneet. Jokaista vihaista huutelijaa kohden 

riveihimme tuli kymmeniä auttajaksi ilmoittautuneita, uusia 

vapaaehtoisia. 

 

On tosiasia, että asenteet ovat koventuneet. Heikkojen 

tukemista ei enää kaikkialla nähdä itsestään selvänä, hyvänä 

asiana. Punaisen Ristin arvojen puolustamisesta on tullut 

aiempaa vaikeampaa. Juuri siksi, hyvät ystävät, on tärkeätä, 

että te kukin kohdallanne tuotte lähiympäristöönne sitä mitä 

nyt kovasti tarvitaan: inhimillisyyttä, suvaitsevaisuutta ja 

monikulttuurisuuden kunnioittamista. Annatte mallia siitä 

kuinka apua tarvitsevaan lähimmäiseen tulee suhtautua.   

 



 

 

SPR:n hallitus on yleiskokoukselta saamansa ohjeen 

mukaisesti paneutunut työssään uudistamaan järjestöämme 

ajan vaatimuksia vastaavaksi. Menestyäkseen on osattava 

elää ajassa. Haluamme olla tulevaisuuden rakentajia, joille 

menneisyyden menestystarinat eivät riitä. 

Maailmanpoliittinen tilanne on sekava ja vaikuttaa myös 

Suomeen. Pakolaiset eivät pysähdy Välimeren rannalle. 

Uusia kriisejä syntyy enemmän kuin vanhoja ratkaistaan. 

Elämme epävarmassa ympäristössä.  

Suomi muuttuu myös sisältä päin. Suuret yhteiskunnalliset 

uudistukset, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelyt sekä 

maakuntauudistus, painottavat järjestöjen roolia ja 

vapaaehtoistoimintaa. Omaa organisaatiota on viilattava 

vastaamaan valtakunnallisen hallintojaon vaatimuksia ja 

tässä hyvä yhteistyö eri toimijoiden kanssa takaa valmiuden 

vaativiin tehtäviin. Järjestöjen merkitys yhteiskuntamme 

kokonaisturvallisuuden osina kasvaa ja muutos haastaa 

järjestöt löytämään rajat ylittäviä yhteistyön muotoja.  Lapin 

piirillä on pitkät perinteet yhteistyöstä muiden järjestöjen ja 

viranomaisten kanssa. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

koordinaatio on täällä vahvaa. Yhteistyö myös yliopiston ja 

koulujen kanssa on piirinne alueella esimerkillistä.  

140 vuoden ajan ihmisen kohtaaminen on ollut Suomen 

Punaisen Ristin toiminnan ytimessä. Järjestöllämme on ollut 

itsenäisen Suomen 100-vuotisessa historiassa suuri rooli. 

Toimintamme vaiheet kertovat maamme kasvusta köyhästä 

avuntarvitsijasta vauraaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, jolla 

on varaa ja halua auttaa muita. Me puolustamme ihmisarvoa, 

olemme heikompien puolella emmekä epäröi. 

Tästä työstä ja tästä asenteesta haluan kiittää SPR:n Lapin 

piiriä ja osastoja, teitä jokaista ja toivottaa voimaa ja 

rohkeutta tuleviin tehtäviin. Te olette kunniakkaan Suomen 

Punaisen Ristin tärkeä voimavara, jota ilman tämä maa olisi 

monin verroin kylmempi ja vaikeampi paikka elää. 

 

 


