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Pertti Saarela

PÄÄKIRJOITUS 24.8.2018

Muutos varmistaa kehittymisen
Ikimuistoisen kuuma kesä on jäämässä
ikävä kyllä muistojen varaan. Luonto kulkee näillä leveysasteilla vääjäämättä kohti syksyä ja lopulta armotonta talvea. On
tietenkin makuasia, kokeeko vuodenaikojen vaihtelun virkistävänä vai masentavana, mutta yhtä kaikki – varautumisen ja
ylipäätään ennakoinnin näkökulmasta ääriolosuhteet asettavat näillä alueilla asuville väistämättömiä haasteita.
Suomessa arktisiin olosuhteisiin varautuminen
on rakennettu – jos ei geeneihimme, niin ainakin kulttuurimme perusteisiin. Kylmän kanssa eläminen täytyy ottaa huomioon niin asumisen suunnittelussa, kuin ravinnon saannissakin,
pukeutumista tietenkään unohtamatta. Mutta
harvemmin kuuma kesä ja sen mukanaan tuoma pitkäaikainen kuivuus on koetellut kansakuntamme sietokykyä. Tietenkin voimme jossitella, tuleeko vastaavanlainen kesäkeli enää
koskaan elinaikanamme vastaan, mutta mikäli
ilmastonmuutoksen ottaa tähän yhtälöön keskeisenä muuttujana, niin väittäisin että tämä ei
jää ainoaksi paahteiseksi suveksi.
Kuluvana vuonna järjestössä on aloitettu alueellisten toiminnantarkastajien kouluttaminen.
Nämä uudet vapaaehtoiset keskittyvät nimenomaan paikallisosastojen hallinnon ja toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Kun toiminnantarkastaja toimii useammassa osastossa,
hyvät käytännöt leviävät ja osastolle jää enemmän resursseja perustoimintaansa. Kutsun mukaan syyskuussa pidettävään koulutukseen
kaikkia aiheesta kiinnostuneita – tulkaa rohkeasti mukaan, koulutukseen osallistuminen ei
vielä sitouta mihinkään. Osastot, käyttäkää tulevaa maksutonta palvelua hyväksenne!

Nämä ilmastoperustaiset ääriolosuhteet varmistavat sen, että meillä valmiusjärjestönä on
tulevaisuudessakin yllin kyllin tehtävää. Paikallisosastojen valmiussuunnittelun tulee ottaa
jatkossa huomioon myös kuivuuden ja kuumuuden mukanaan tuomat riskiskenaariot. Sinänsä viranomaisten tukena toiminen näissä kahdessa ääripäässä muistuttaa toisiaan: kyse on
lopulta lähinnä käsipareista ja ensimmäisenä
suurimman riskiryhmän muodostavat vanhukset, asuivat he sitten kotonaan yksin tai laitoksissa.
Syyskauteen siirtyminen tuo mukanaan rutiinit
ja ehkä myös tarpeen strukturoidulle ajankäytölle. Toivottavasti moni uusi kansalainen löytää vapaa-ajan toimintakanavakseen Punaisen
Ristin! Yhtä lailla toivon, että jokainen osasto on valmis ottamaan uuden vapaaehtoisen
mukaan osaston toimintaan, siitä huolimatta,
että ehkä toivottua toimintamuotoa ei juuri sillä hetkellä kuuluisikaan osaston perustoimintarepurtuaariin – aina kannattaa vaikkapa kysyä,
olisiko uusi toimija halukas alkamaan uutta toimintamuotoa vetämään. Älkää arastelko uusien toimintojen käyttöönotossa. Mitä enemmän
osastossa on toimijoita, sen paremmin vastuut
eri toimijoiden kesken jakaantuvat. Piirin henkilöstö on sitä varten, että se auttaa osastoja
mm. näiden uusien toimintojen aloittamisessa.

Tarmokasta ja kehittävää syksyä toivottaen,

Pertti Saarela
Toiminnanjohtaja
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Nälkäpäivä ja yhdessä tekemisen voima
Kiipeän kapeaa ja jyrkkää hiekkapolkua kukkulan päälle ja katson ympärilleni. Vieriviereen rakennettuja hökkeleitä näkyy silmänkantamattomiin. Lähes kaikki puut on kaadettu, eikä
auringon paahteelta pääse suojaan. Olen Bangladeshissa Cox’s Bazarin leirillä, missä asuu yli
puoli miljoonaa väkivaltaa paennutta ihmistä
Myanmarista. Heistä suurin osa on naisia ja lapsia, jotka kärsivät aliravitsemuksesta.

ja, kouluvierailijoita, lippaiden jakajia, somepäivittäjiä, sopankeittäjiä, leivänmyyjiä… Te vapaaehtoiset teette valtavan määrän työtä, jotta
keräys saadaan toteutettua. Olkaa ylpeitä itsestänne ja kootkaa hyvä porukka Nälkäpäivän
tekemiseen. Kukaan ei pysty siihen yksin.
”Kiitos, että olet mukana auttamassa”
Suomen Punainen Risti on sitoutunut pyörittämään sairaalaa vuoden loppuun saakka. Avustusoperaatio on valtava ja tarvitsemme sen toteuttamiseksi apuanne. Järjestetään yhdessä
näyttävä ja tuottoisa Nälkäpäivä, niin pystymme varmistamaan, että sairaalassa voidaan pelastaa henkiä ja auttaa ihmisiä jatkossakin.

Jatkan matkaani ja saavun pienen, vaatimattoman koulurakennuksen kohdalle. Sisällä iso ryhmä lapsia laulaa äänekkäästi. Kysyn tulkiltamme, mitä lapset laulavat. Hän vastaa: ”Emme
ole yksin. Pystymme voittamaan vaikeudet.”
Kyyneleet tulvahtavat silmiini, vaikka kuinka
yritän estää.

Lue tästä lehdestä vinkkejä paikallisen näkyvyyden hankkimiseen, uusien vapaaehtoisten
rekrytoimiseen sekä keräyskeinojen uudistamiseen käteisen vähetessä.

Kävelen takaisin Suomen Punaisen Ristin ylläpitämään kenttäsairaalaan, joka sijaitsee valtavan leirin vieressä. Nälkäpäivänä kerättyjen lahjoitusten avulla sairaala oli mahdollista lähettää
nopealla aikataululla Suomesta Bangladeshiin
viime syksynä.

Myanmarista paenneet kertovat, että Punaisen
Ristin ja Puolikuun vapaaehtoisten ja työntekijöiden näkeminen tuo heille toivoa. Toivoa siitä,
että maailma tietäisi heidän hädästään.

Surusta toivoon
Cox’s Bazarin leirillä Nälkäpäivä tarkoittaa naiselle keisarinleikkausta, kun synnytyksessä on
ilmennyt vakavia ongelmia. Se tarkoittaa lääkkeitä ja hyvää hoitoa pienelle pojalle, jolta leikattiin vatsasta suuri ja kivulias kysta. Nälkäpäivä tarkoittaa ihmishenkien pelastamista. Ja se
on teidän kaikkien Nälkäpäivään osallistuneiden vapaaehtoisten ansiota!
Sairaalalla hämmästelen valtavaa työn määrää.
Hoitajien, lääkäreiden ja kätilöiden lisäksi tarvitaan tulkkeja, logistikkoja, vartijoita, kuljettajia, siivoojia, keittäjiä, hallinto- ja taloushenkilökuntaa. Aivan kuten Nälkäpäivänäkin, jolloin
tarvitaan lipaskerääjiä, rahanlaskijoita, kuske-

Annetaan tulevana Nälkäpäivänä
sekä toivoa että konkreettista apua!

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan
koordinaattori

TYKKÄÄ Facebookissa

OTA YHTEYTTÄ

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä

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

twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa

heille

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN

youtube.com/suomenpunainenristi

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

JAA KUVIAMME Instagramissa

SOITA JA LAHJOITA

instagram.com/punainenristi/

0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)
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Uusi tietosuojalaki tuo muutoksia
Hyvä joulumieli -keräykseen
Hanna Linnakko

Uusi tietosuojalaki vaikuttaa Hyvä joulumieli -keräykseen ja lahjakorttien jakoon.
Osastoilla ja yhdistyksillä on nyt entistä
tärkeämpi rooli tehdä yhteistyötä kunnan
sosiaalitoimen, neuvolan, kouluterveydenhuollon ja seurakunnan diakoniatoimen kanssa.
Kannustamme SPR:n osastoja ja MLL:n yhdistyksiä järjestämään yhdessä paikallisia Hyvä
joulumieli -tapahtumia keräyksen aikana. Näin
keräykselle saadaan vahvaa näkyvyyttä myös
paikallisesti. Toimitamme osastoille ja yhdistyksille syksyn aikana tarkemmat ohjeet sekä vinkkejä tapahtuman järjestämiseen ja tiedotepohjan ym. viestintää varten.
Tarkempia tietoja syksyn aikana.
Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret
Alaranta, p. 020 701 2023
Varainhankinnan koordinaattori
Regina Laurén, p. 020 701 2199

Kampanjointi vuonna 2019
Kampanjoinnin viestintä tapahtuu sähköpostin välityksellä. Osastolla on mahdollisuus ilmoittaa, mitkä kampanjat kiinnostavat ja ketkä ovat kampanjoiden
yhteyshenkilöt. Kampanjaviestit tullaan
lähettämään ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä tiedoksi puheenjohtajille ja tiedottajille. Kampanjaviestinnästä tullaan kertomaan tarkemmin myöhemmin.

Näin kampanjoimme vuonna 2019
•
•

•
•
•
•

Osastojen käyttöön tuotetaan toimintapaketteja, joiden kanssa voi järjestää tapahtumia pitkin
vuotta tai mennä mukaan paikkakunnalla järjestettäviin tapahtumiin. Esimerkkinä toimintapaketeista ovat jäsenhankinta ja auttajakurssi.

Ystävänpäivä 14.2.
Yhteiskampanjointi inhimillisen Suomen
puolesta eduskuntavaalien aikana 14.4.
(Amnesty, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen
Punainen Risti)
Rasismin vastainen viikko 18.–24.3.
Punaisen Ristin viikko 6.–12.5.
Nälkäpäivä-keräys 26.–28.9.
Valmiusharjoitus, alustava aikataulu
lokakuu 2019

Lisätietoja:
Kampanjakoordinaattori
Byman Sari
p. 020 701 2201

Kampanjointia tullaan kehittämään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Erityisesti pureudutaan
osastomateriaalin ja -viestinnän tarpeisiin.
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Ota rohkeasti käyttöön erilaiset
lahjoitustavat Nälkäpäivänä
Maksaminen hoidetaan nykyisin useimmiten kortilla tai puhelimella. Lipaskeräämisen rinnalle onkin välttämätöntä ottaa
uusia keräystapoja, jotta lahjoittajien olisi helppoa osallistua Nälkäpäivään.

4. Kerää netissä
Lipaskerääjiä rekrytoidessa kannattaa ehdottaa nettikeräämistä. Se voi olla sosiaalisessa
mediassa aktiiviselle mainio ja persoonallinen
tapa osallistua keräykseen. Tapoja on kaksi:

Lipaskerääjät ovat aina olleet Nälkäpäivän kantava voima, eikä kerääjien tuoma näkyvyys ole
korvattavissa. Onkin tärkeää, että liikkeellä on
paljon kerääjiä, jotka voivat kertoa myös vaihtoehtoisista lahjoitustavoista. Uusiin lahjoitustapoihin kannattaa tutustua ennakkoluulottomasti ja ottaa ainakin yksi uusi tapa testattavaksi.

• Perusta oma nettilipas sivulla oma.punainenristi.fi. Pyydä sosiaalisessa mediassa
lahjoituksia lippaaseesi.
• Käytä Facebookin sovellusta
		 Facebookilla on keräyssovellus, jolla voi
kerätä rahaa katastrofirahastoon. Sovellus
löytyy Facebookin valikosta ”Luo varainkeruukampanja”. Kun keräys on luotu, kutsu
siihen kaikki FB-kaverit.

1. MobilePay löytyy yhä useammalta
Mobiilisovellus MobilePayllä oli toukokuun
alussa puoli miljoonaa aktiivikäyttäjää ja
määrä kasvaa. Maksu veloitetaan pankkitililtä, eikä MobilePay laskuta Punaista Ristiä.
Tapoja on kaksi:

5. Tilaa Metrilakua myytäväksi
Lakua voi tilata 50 pussin erissä. Yhden puolen kilon pussin myyntihinta on 10 euroa, josta myyjälle jää 4 euroa. Myymällä 50 pussia,
kartuttaa katastrofirahastoa 200 eurolla. Pussissa on 10 eri makuista metrilakua.

• Katastrofirahastoon kerääminen
		 Liimaa keräysliiveihin tarrat, joissa on katastrofirahaston lahjoitusnumero 1001. Laita lippaisiin mainos mobiililahjoitustavoista,
joita ovat MobilePay, Pivo ja tekstiviestilahjoitus. Tarroja ja mainoksia voi tilata maksutta Punaisen Ristin verkkokaupasta.

6. Jaa lahjoituspyyntökirjeet postilaatikoihin
Oletko jo kokeillut jakaa lahjoituspyyntökirjeitä suoraan postilaatikoihin? Valmiiseen
kirjeeseen lisätään vain osaston Nälkäpäiväviite, jotta tuotot ohjautuvat osaston keräyspottiin. Tulostusapua voi pyytää paikallisista
yrityksistä ja piiristä.

• Osaston oman keräyspotin seuraaminen
		 MobilePaylla voi seurata osaston omaa keräystulosta, kun tilaa maksuttoman lahjoitusnumeron ja QR-koodin osoitteesta
keraykset@punainenristi.fi. Samalla saa keräyslippaisiin kiinnitettävät mainokset.
2. Lähimaksaminen iZettlellä
Kiinteissä keräys- ja myyntipisteissä kannattaa harkita iZettlen käyttöä. Se on edullinen
laite, jonka lisäksi tarvitaan vain älypuhelin
nettiyhteydellä ja ilmaisella iZettle-sovelluksella. Keskustoimistosta saa käyttäjätunnukset, joilla tuotto ohjautuu katastrofirahastoon.
Laitetta voi käyttää myös osaston omaan varainhankintaan, kun tekee iZettlen kanssa
erillisen sopimuksen, joka ohjaa tuotot osaston tilille. Ohjeet löytyvät RedNetistä.
3. Tekstarillakin voi lahjoittaa
Kerääjien kannattaa mainostaa lahjoittajille
myös tekstiviestilahjoittamista. Lippaassa on
jo valmiina 10 € lahjoitusviesti. Nälkäpäivän
pikkuesitteessä on lisäksi uusi 5 € vaihtoehto. Tekstiviestilahjoitus veloitetaan puhelinlaskulta.
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Varmista osaston paikallinen näkyvyys
Tehdään Nälkäpäivä näkyväksi tapahtumilla
ja tempauksilla. Perinteiset Nälkäpäivän toritapahtumat ja konsertit tuovat erinomaista
näkyvyyttä. Mukana on myös kaksi erilaista
tapahtumaehdotusta, joiden toteutukseen
tarkemmat ohjeet löytyvät RedNetistä.

pahtumatietonsa. Tiedotepohjat löytyvät RedNetistä. Tiedotteen lisäksi haastateltavia voi
tarjota rohkeasti paikallismedialle. Kiinnostava
haastateltava voi olla kokenut Nälkäpäivä-konkari tai ensimmäiseen keräykseensä osallistuva
uusi vapaaehtoinen.

• Tyynyinstallaatio
Viime vuonna autoimme 123 tulipalotapauksessa. Tehdään tämä merkittävä kotimaassa annettu apu näkyväksi. Rakennetaan 123
tyynystä näkyvälle paikalle installaatio. Tyyny
symboloi tulipalon vuoksi menetettyä perusturvallisuuden tunnetta sekä konkreettisesti
sitä, että Nälkäpäivänä tehdyillä lahjoituksilla
hankitaan hätämajoitusta tulipalojen uhreille.

Paikallisen median voi kutsua juttukeikalle Nälkäpäivä-tapahtumaan. Sähköposti tai soitto
ovat nopeita ja näppäriä keinoja lähestyä toimituksia. Puhelinsoiton jälkeen kannattaa laittaa
tarkemmat tiedot ja yhteyshenkilön puhelinnumero sähköpostilla toimittajalle.
Some on kaikkialla
Sosiaalisen median kanavissa voimme tavoittaa
ihmiset arjen keskellä. Punaisen Ristin julkaisujen tykkääminen, jakaminen ja kommentointi
sosiaalisessa mediassa lisää niiden näkyvyyttä
koko maassa. Myös omissa ja osaston somekanavissa kannattaa julkaista tunnelmia ja kuvia
keräykseen valmistautumisesta sekä Nälkäpäivän tapahtumista. Nälkäpäivästä voi jakaa tietoa vaikkapa paikkakunnan omassa Facebookryhmässä.

• Patsastempaus
Edellisen Nälkäpäivän aikana patsaat saivat
päälleen keräysliivit. Tempauksesta vinkattiin
etukäteen paikallistoimituksille. Ohikulkijatkin huomasivat ”hiljaiset auttajat” ja jakoivat niistä kuvia sosiaalisessa mediassa kuvia
tunnisteilla #hiljainenauttaja ja #Nälkäpäivä.
Löytyisikö teidän paikkakunnaltanne patsas,
jonka haluaisitte pukea tänä syksynä keräysliiviin? Kun lupa patsaan pukemiseen on varmistunut, sille voi pukea keräysliivin tai ommella sellainen patsaan mittojen mukaan.

Nälkäpäivä-kampanjalle tehdään omat sosiaalisen median profiili- ja taustakuvat, jotka ovat
ladattavissa RedNetistä. Nälkäpäivän hashtagit
ovat #Nälkäpäivä, #Hungerdagen ja #Hungerday.

Uusia vapaaehtoisia Nälkäpäivään?
Oma Punainen Risti on vapaaehtoisten uusi tietojärjestelmä, jota kannattaa käyttää uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen erilaisiin Nälkäpäivä-tehtäviin. Osaston oma FB-sivu on myös
tärkeä viestintäkanava paikallisesta toiminnasta kertomiseen. Tehtäviä tarjotessa on hyvä pitää mielessä, että harva on valmis ensitreffeiltä
naimisiin. Kannattaakin tarjota maltillisen kokoisia tehtäviä, jotta kynnys lähteä mukaan pysyy
matalana.

Oma Punainen Ristiin voi luoda Nälkäpäivä-tapahtuman osoitteessa vapaaehtoiset.punainenristi.fi ja linkittää sen tapahtumakalenterin ilmoitukseen.
Lisätietoja:

Nälkäpäivä-koordinaattori
Raisa Heinämäki, p. 020 701 2202
Varainhankinnan suunnittelija
Mia Ekström-Huttunen, p. 020 701 2193

Viesti rohkeasti medialle
Nälkäpäivänä haluamme tavoittaa suuren yleisön kaikkialla Suomea. Paikalliset tiedotusvälineet, kuten ilmaisjakelulehdet, radio ja sanomalehdet ovat tärkeä kanava kerääjien ja
lahjoittajien rekrytoimiseksi. Hyvä tavoite on,
että paikalliset tiedotusvälineet pitäisivät Nälkäpäivää esillä ainakin kolmesti: kutsu kerääjäksi, juttu itse keräyksestä sekä tieto keräystuloksesta kampanjan jälkeen.

Tiedottaja
Outi Huovinen, p. 020 701 22 44
Verkkotuottaja
Seppo Kujanpää,
p. 020 701 2226
RedNet / Nälkäpäivä

Tiedottamisen apuna ovat valmiit tiedotepohjat,
joihin jokainen osasto voi täydentää omat ta7

LYHYESTI

Feissarit tekevät arvokasta työtä
Kesän aikana feissarit ovat hankkineet jälleen
kuukausilahjoittajia lukuisten osastojen keräysalueilta. Ovelta ovelle keräystä tehdään isoimpien kaupunkien lisäksi pienemmillä paikkakunnilla. Feissarit vierailevat myös kauppakeskuksissa,
pienemmissä kaupoissa ja tekevät kadulla varainhankintaa.

Jos epäilet kohtaamaasi feissaria huijaajaksi,
ota yhteyttä keskustoimiston feissauskoordinaattoriin. Varmista myös osastosi keräysjohtajalta, onko osasto saanut tiedon feissauksesta
omalla keräysalueellaan. Varmuuden vuoksi asiaa voi tiedustella myös piiristä. Varman tiedon
saa aina keskustoimistolta.

Mistä tunnistat Suomen
Punaisen Ristin feissarin?
• Tummansinisestä keräysliivistä, jossa on Punaisen Ristin logo valkoisella pohjalla.
• Punavalkoisesta kansiosta, jossa on tyhjiä
kuukausilahjoituslomakkeita.
• Kuvallisesta nimikortista, missä on Poliisihallituksen keräyslupa 1.1.2016–
31.12.2020.

Laura Kotila

Noin puolet feissareistamme puhuu pääkielenään englantia. Älä siis yhdistä ulkomaalaistaustaisuutta huijaukseen. Julkiset
huijausepäilytiedotteet tai aiheettomat rikosilmoitukset haittaavat jatkossa sekä
keskustoimiston että osaston omaa keräystoimintaa.

Lisätietoja:
F2F-koordinaattori
Vesa-Matti Salomäki, p. 020 701 2014
F2F-aluekoordinaattori
Tuomas Mattila, p. 020 701 2339
F2F-aluekoordinaattori
Markus Högmander, p. 020 701 2309

Kiitos kaikille rasisminvastaisesta työstä!
Haluan kiittää tiimiäni, kotipesäämme Punaista Ristiä ja jokaista, joka on kulkenut
pitkän ja paikoitellen pomppuisenkin rasisminvastaisen työn kehittämisen sekä
vaikuttamisen matkan. Olemme saaneet
tehdä töitä kollegoidemme, kumppanijärjestöjemme, verkostojemme ja tuhansien ihmisten kanssa kaikkialla Suomessa.
Järjestimme viiden vuoden aikana satoja
omia ja olimme mukana sadoissa muiden
järjestämissä tapahtumissa.

On ollut opettavaista seurata näköalapaikalla,
mitä rasismiin, vihapuheeseen, syrjintään ja yhdenvertaisuuteen liittyvällä rintamalla tapahtui
puolen vuosikymmenen ajan. Olemme olleet
osaltamme kirjoittamassa historian kirjoihin lukua ”rasismi Suomessa”.

Rasisminvastaisella viikolla kampanjoimme innostuneina ja hymyissä suin yhdessä satojen
tuhansien suomalaisten kanssa. Vaikutimme
näkyvästi niin kaduilla kuin sosiaalisessa mediassakin.

Rasisminvastainen ja yhdenvertaisuutta edistävä työ jatkuu ja olen teidän kanssa yhdessä tekemässä sitä jatkossakin.

Olemme myös saaneet aikaiseksi dialogia erilaisten ryhmien välille. Se on tärkeää, sillä ilman
asiallista ja toista kunnioittavaa keskustelukulttuuria ei synny ymmärrystä toisiamme kohtaan.

Janette Grönfors, p. 020 701 2156
Ei rasismille! -hankkeen luotsaaja
ja rasisminvastaisen työn asiantuntija
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Vapaaehtoinen, ideoi
ja osallistu kilpailuun

Vielä ehdit ulapalle!
Auttajat ulapalla -vapaaehtoisristeilyllä (9.–
11.11.) saat eväitä vapaaehtoisten hyvinvointiin, vapaaehtoisjohtamisen kehittämiseen ja
uusien ihmisten tervetulleeksi toivottamiseen
sekä rekrytointiin. Ilmoittautuminen on auki
16.9. asti tai niin kauan kuin paikkoja riittää.

Uudeksi valtakunnalliseksi pop up -verkkovapaaehtoisuuden muodoksi etsitään ideoita.
Parhaimpia ehdotuksia pääsee esittelemään
Auttajat ulapalla -risteilylle ja myöhemmin osallistumaan uuden toiminnan kehittämiseen. Kilpailussa haetaan verkossa toimivaa tai verkkoavusteisesti toteutettavaa vapaaehtoisuutta.
Kriteerinä on, että kuka tahansa vapaaehtoinen voi tehdä sitä kertaluonteisesti ja toiminta
edistää ihmisten hyvinvointia ja/tai lisää yhteisöllisyyttä.

Lisätietoa risteilystä
ja ilmoittautuminen:
RedNet / Auttajat ulapalla

Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi -projektin työryhmä valitsee muutamia toteutettavissa olevia ehdotuksia ja kutsuu ehdotuksen jättäneet vapaaehtoiset risteilylle.
Risteilylle kutsutuille (2 vapaaehtoista/ehdotus) risteily on ilmainen. Kilpailu jatkuu
30.9. asti.

Miten Asunnottomien yö voisi
näkyä paikkakunnallanne?
Punainen Risti on osallistunut Asunnottomien
yön tapahtumiin ja osastot voivat tulla mukaan
omilla paikkakunnillaan. Asunnottomuus on yhteiskunnallinen ongelmana. Se on köyhyyden
äärimmäisimpiä muotoja ja heikentää asunnottoman ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista
elämää. YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista päivää vietetään 17.10.

Lisätietoja ja kilpailulomakkeet:
RedNet / Osastotoimisto / Uudet tavat tehdä
vapaaehtoistoimintaa

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: RedNetistä / Ystävätoiminta, tapahtumamallit

Omaishoitajin hyvinvointipäivät

Sosiaalitoiminnan suunnittelija
Matti Hetemäki, p. 020 701 2189

Hyvinvointipäivät omaishoitajille antavat voimaa arjen keskelle. Syksyllä 2018 järjestetään
hyvinvointipäivät Karjalohjalla Päiväkummussa
30.–31.8. ja Ikaalisissa 11.–12.10.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.omaishoito.fi

Tervetuloa Starttivoimaa-hankkeen loppuseminaariin

Jaana Vilhunen

Hankkeessa on kehitetty ensivaiheen kotoutumisen malleja vahvalla verkostoyhteistyöllä vapaaehtoisten, järjestöjen, kuntien
ja viranomaisten kanssa. Hanke on käynnissä Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen,
Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan piireissä.
Loppuseminaari järjestetään Helsingissä 7.11.
yhteistyössä valtakunnallisen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkoston kanssa.
Kuvassa vasemmalta: Riitta Matilainen, Reino Partanen
ja Maija Komulainen. Kouluttaja on SPR Varkauden osaston ea-ryhmäläinen.

Lisätietoja: RedNet / Starttivoimaa
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Vapaaehtoisten uusi tietojärjestelmä on täällä
Ison osan osastoista ja ystävävälityksistä
odotetaan siirtyvän syksyllä Oman ja ystävävälitysjärjestelmän käyttäjiksi. Uusien
työkalujen käyttöön ottamisessa auttavat
piirien työntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset eli digikummit sekä digimestarit.
Oman käyttöä voi opetella aloitustyöpajalla työntekijän tai digikummin avustuksella. Järjestelmän voi ottaa käyttöön
myös osastolle koulutetun pääkäyttäjän
eli digimestarin kanssa. Näin on esimerkiksi tehnyt pilottiosasto Länsi-Helsinki.

ko käytön aloittamiseksi.
4. Aloita Oman käyttö ja pyydä osastonne vapaaehtoisia kirjautumaan Omaan.
Lisätietoja: Rednet.punainenristi.fi/oma
Jussi Vierimaa

• Digimestarin rooli on ollut todella hauska,
koska on päässyt käyttämään uutta sivustoa kokeiluasenteella ja etsimällä etsiä kehityskohteita. Palautteen antaminen on mukavaa, koska voi antaa panoksensa Oman
kehitykseen ja sitä kautta helpottaa muiden
osastojen ja vapaaehtoisten toimintaa siinä
vaiheessa, kun Oma lanseerataan kaikille,
sanoo Länsi-Helsingin digimestari Karoliina
Pilli-Sihvola.
Pilottiin osallistunut Lounais-Espoon osaston
sihteeri Nanna Katavisto on muiden vapaaehtoisten kanssa miettinyt, miten auttaa vapaaehtoisia, joille tietotekniikka ei ole niin tuttua.
• Järjestämme syksyllä Oma Punainen Risti -iltoja. Niissä tietokoneettomia autetaan kirjautumaan Omaan.
Mäntsälän osastossa on suunniteltu, että digitukipajoissa lähdettäisiin liikkeelle tarvittaessa
sähköpostin luomisesta vapaaehtoiselle, sillä
sitä tarvitaan Omaan kirjautumisessa.

Osaston aktiivisuus palkitaan jäsenillä

Mitä enemmän Omalla on käyttäjiä, sitä paremmin hyödyt tulevat esille. Tapiolan osaston
puheenjohtaja Kalle Kivimaa kaipaa Omalta
entistä helpompaa uusien vapaaehtoisten vastaanottoa ja keikkaluonteisten hommien, kuten
lipaskeräysten järjestämistä.

2. Järjestä aloituspaja digimestarinne, digikummin tai piirityöntekijän tuella.

Jäsenhankinnassa ja vapaaehtoisten mukaan
saamisessa on yksi keino ylitse muiden: osaston
oma aktiivisuus. Vahvistaaksemme auttamistyötämme ja parantaaksemme valmiutta tarvitsemme entistä enemmän ihmisiä ja se tarkoittaa
vapaaehtoisten ja jäsenten rekrytointia. Oma
Punainen Risti kannattaa ottaa käyttöön kaikissa osastoissa. Kun toiminta on esillä verkossa,
ihmiset löytävät osaston paikallisen toiminnan.
Uudesta jäsenestä jää aina 20 euron jäsenmaksu osastolle. Tilaa uuden ilmeen saanut jäsenesite Punaisen Ristin verkkokaupasta. Esitettä on
suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

3. Mieti oleelliset roolit ja toimintakäytännöt ja
luo Omaan osastonne toimintaryhmistä run-

Lisätietoja: Projektipäällikkö
Tapani Tulkki, p. 0400 933 966

Näin otat Oman käyttöön osastossa:
1. Ota yhteyttä piiriin tai ilmoittaudu digikummi- ja digimestarikoulutukseen. Koulutuksia
järjestetään ympäri Suomea pitkin syksyä.
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Osastot, tarttukaa avustuksiin

Muutoksia ansiomitaleihin

Osastot voivat hakea Hyväpäivä-avustusta projekteihin, toiminnan käynnistämiseen ja sen
kehittämiseen. Avustusta myönnetään kerran
vuodessa samalle toiminnalle enintään 300
euroa. Avustusten haku on jatkuva. Myönnetty
avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja
kuluerittelyä vastaan.

Ansiomitalien myöntämisperusteisiin on tullut
muutoksia. Hopeisen ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä ei enää ole aiemmin myönnetty pronssinen mitali. Riittää, että henkilö on
jäsen ja on toiminut vapaaehtoisena vähintään
20 vuotta. Mikäli henkilölle on myönnetty aiemmin pronssinen ansiomitali, on tästä täytynyt
kulua vähintään kymmenen vuotta.

Projektitukea myönnetään monikulttuuriselle
ja kotoutumista tukevalle projektille ja ennaltaehkäisevälle projektille terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Projektin pitää olla vapaaehtoisten toteuttamaa ja paikalliseen tarpeeseen
perustuvaa. Avustuksen edellytyksenä on, että
toiminta on uutta. Sen myös toivotaan jäävän
pysyväksi osaksi osaston toimintaa. Avustus on
500–2 000 euroa vuodessa.

Edellytykset pronssisen ansiomitalin myöntämiseen ovat nykyisin jäsenyys ja vähintään 10
vuotta vapaaehtoistoimintaa. Mikäli henkilölle
on myönnetty ansiomerkki, on tästä täytynyt
kulua vähintään neljä vuotta ennen kuin pronssinen ansiomitali voidaan myöntää.
Jos henkilölle ei ole aiemmin myönnetty ansiomerkkiä, sitä voidaan sekä hopeisen että
pronssisen ansiomitalin hakemisen yhteydessä
anoa (ansiomerkin kanto-oikeus). Kultaista ansiomitalia ei voi kuitenkaan saada ensimmäisenä mitalina, vaan sen saaminen edellyttää, että
henkilölle on aiemmin myönnetty hopeinen tai
pronssinen ansiomitali.

Adlibris on tehnyt läksykerhotoiminnalle
5 000 euron lahjoituksen. Osasto voi hakea
avustusta toimintaansa aloittaville kerhoille tai
jo olemassa oleville toimiville kerhoille. Avustuksen voi käyttää kerhon toimintakuluihin ja
se enintään 150 euroa / kerho / vuosi. Avustuksia jaetaan niin kauan, kun Adlibriksen lahjoittamaa rahaa riittää.

Lisätietoja: Sihteeri Outi Sanmark,
p. 020 701 2222, RedNet / Osastotoimisto /
Ohjeita ja lomakkeita

Lisätietoja: RedNet / Osastotoimisto /
Hyväpäivä-avustukset osastoille

Lähde teatteriin!
Kuka olisi osastosi terveystoiminnan yhteyshenkilö?

Espoolainen Unga Teatern on kiertävä valtakunnallinen teatteri, joka esittää näytelmää ”Gulliverin uudet retket” syyskuusta lähtien. Näytelmän tehneet Harriet Abrahamsson ja Paul
Olin tapasivat näytelmää kirjoittaessaan alakoululaisia ja turvapaikkaa vailla olevia lapsia
Suomessa. Tapaamisesta on syntynyt näytelmä, joka pohjautuu Jonathan Swiftin klassikkotarinaan. Osana esitystä on koululaisryhmille
suunnattu yleisötyö, jonka materiaali on tehty
yhteistyössä Punaisen Ristin ja Suomen Pakolaisavun kanssa. Esityskauden aikana teatteri
tekee yhteistyötä Nälkäpäivän kanssa. Esitykset ovat suomeksi ja ruotsiksi.

Yhteyshenkilö ohjaa ja motivoi terveyden edistämisestä kiinnostuneita vapaaehtoisia osallistumaan ja toteuttamaan terveyttä edistäviä
toimintoja (mm. terveyspisteet, päihdetyö, seksuaaliterveys ja muut terveysohjelmat). Hänelle tarjotaan tehtävään koulutusta ja lähetetään
ajankohtaista tietoa terveyteen liittyen. Rooli
sisältyy J2 -kortissa nimettäviin vastuuhenkilöihin.
Lisätietoja: Piirien terveydenhuollon
suunnittelijat ja RedNet / Osastotoimisto

Lisätietoja: www.ungateatern.fi
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Näin yhdistät voimavarat paikkakunnallasi
Pärjätään yhdessä -hanke aktivoi ihmisiä oman
lähiyhteisönsä hyvinvoinnin ja turvallisuuden
vahvistamiseen sekä vapaaehtoistoimintaan.
Paikallisissa yhteisöissä on suuri määrä erilaisia yhdistyksiä, seuroja ja järjestöjä, jotka eivät
kuulu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) verkostoon. Näitä ovat esimerkiksi asukasyhdistykset, Lionsklubit ja urheiluseurat.
Osasto ja kunta voivat yhdessä järjestää valmiuteen ja varautumiseen liittyvän tapaamisen,
missä mietitään paikallisia haasteita ja keinoja niihin vastaamiseen. Projektimme työntekijät neuvovat mielellään, kuinka eri tahot voivat
kokoontua, yhdistää voimansa ja parantaa yhteisönsä turvallisuutta.

Youtube: Pärjätään yhdessä
Facebook: Hyvinvointiajaturvallisuutta
Lisätietoja:
Projektisuunnittelija Janne Leskinen,
p. 020 701 2139 (keskustoimisto)
Projektisuunnittelija Mia Vettenranta,
p. 020 701 2824 (Satakunnan piiri)
Järjestökoordinaattori Veli-Matti Ahtiainen, p.
0400 398 217 (Lapin piiri)

Syksyn aikana kierrämme Suomea ja opastamme järjestöverkoston kokoamisessa. Olemme
esimerkiksi Kuntamarkkinoilla Helsingissä 12.
–13.9, SPR:n järjestöpäivillä 3.10, Ms Sostella 9.–10.10. ja Auttajat ulapalla -risteilyllä 9.–
11.11. Tammikuussa 2019 järjestämme päättäjäisseminaarin Helsingissä.

KOULUTTAJAKOULUTUS 2018
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta,
ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa

2.–4.11.

Nynäs

Ensivastekouluttajien sisältöosa

2.–4.11.

Nynäs

Resurssikouluttajavalmennus

7.–8.9.

Helsinki

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2018

Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”

3.-4.11.

Helsinki

Sisältöosat
• Henkinen tuki / Psykiskt stöd
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö / Organisation
• Monikulttuurisuus /Mångkultur
• Sosiaalipalvelu / Socialtjänst
• Nuoriso / Ungdom
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11.

Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus

14.-15.10.

Nynäs
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Keminmaan osastoissa. Tiinan työnkuvaan kuuluu toiminnan suunnittelun lisäksi mm. vapaaehtoisten rekrytointi yhdessä osastojen kanssa, heidän kouluttaminen ja tukeminen sekä
yhteistyöverkoston luominen.

Uusia työntekijöitä sekä tehtävänvaihdoksia Oulun piirissä
Teemu Alapeteri toimii järjestötyönsuunnittelija Päivi Jurvakaisen sijaisena vuoden 2018 loppuun. Teemun työtehtäviä ovat siis muun muassa järjestöasiat, keräykset sekä tietosuojaan
liittyvät asiat.

Suvi Kervinen aloitti Oulun piirin omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijänä heinäkuussa. Suvin työnkuvana on kehittää ja koordinoida omaishoitajaperheiden elämänlaadun ja
itsenäisen selviytymisen vahvistamista. Toiminnan muotoina ovat muun muassa vertaistuki,
vapaaehtois – ja virkistystoiminta, hyvinvointipäivät ja koulutukset. Tärkeässä roolissa vapaaehtoiset, joiden avulla toimintaa monimuotoisesti pystytään toteuttamaan.

Maarit Kärkkäinen aloitti kesäkuun puolivälissä
piiritoimiston järjestösihteerinä Teemu Alapeterin sijaisena. Maaritin vastuualueina on Hietasaaressa sijaitsevan koulutus- ja kurssikeskus
Hietalinnan ylläpito. Maarit vastaa myös piiritoimiston juoksevista asioista.
Tiina Parkkinen aloitti huhtikuussa Ruokaa ja
Kohtaamisia -hankkeen (2018-2020) suunnittelijana Oulun ja Lapin piirissä. Hankkeen tavoitteena on vapaaehtoisten toimesta kohdata
Punaisen Ristin ruoka-apuun turvautuvia ihmisiä ja selvittää mitä muita mahdollisia avuntarpeita heillä on ruoka-avun lisäksi.

Jaakko Louhela opiskelee sosionomiksi Oulun
ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta ja suorittaa nyt yhdeksän viikon ammattiharjoittelua
Oulun piiritoimistolla. Syventävistä opinnoista hän on valinnut monikulttuurisuuden, jonka parissa tehtävään työhön nyt tutustuu. Jo
heti alkuun Jaakko on päässyt mukaan Nälkäpäiväkeräyksen ja ETNO-leirin suunnitteluun,
sekä osallistumaan paperittomien kanssa toimintaan. Nälkäpäiväkeräyksen tiimoilta Jaakko
tulee olemaan yhteydessä osastoihin kotouttamiskoulujen kanssa tehtävän yhteistyön merkeissä.

Tarkoitus on myös mallintaa Punaiselle Ristille
kokonaan uudenlaista, erityisesti miehille suunnattua ”kanssakulkija”-vapaaehtoistoimintaa
joka tarjoaa tukea ja ohjausta arjessa selviytymiseen. Hanke aloittaa toiminnan Oulun sekä

Riikka Kesonen

Vasemmalta oikealle: Tiina Parkkinen, Suvi Kervinen, Teemu Alapeteri ja Maarit Kärkkäinen. Sosionomiopiskelija Jaakko
Louhela puuttuu kuvasta.
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Onko osastonne kiinnostunut
järjestämään eläkevalmennusta?

Mikä eläkevalmennus?

Valmennuksessa (9 tuntia) keskitytään eläkkeelle siirtymiseen liittyvien muutosten käsittelemiseen ja itselle tärkeisiin asioihin. Lisäksi valmennuksessa annetaan työkaluja hyvinvoinnin
– erityisesti mielen hyvinvoinnin – edistämiseen
sekä sosiaalisten verkostojen ja uuden merkityksellisen elämänsisällön löytämiseen. Uusi hyvää
mieltä tuottava elämänsisältö ja ihmissuhteet
voivat löytyä vaikka vapaaehtoistoiminnan parista.

Täyttä Elämää Eläkkeellä- eläkevalmennus on
mahdollisuus saada osastoon uusia vapaaehtoisia. Jos olette kiinnostuneita järjestämään
eläkevalmennuksen, olkaa yhteydessä Pauliinaan niin lähdetään hakemaan sopivaa aikataulua ja valmentajaa.
Pauliina Rasinkangas
pauliina.rasinkangas@punainenristi.fi
p. 040 486 2885

ja sen puheeksi ottaminen voi tuntua jopa pelottavalta. Entä jos olenkin väärässä? Särkyykö
rakentunut luottamus? Syytänkö suotta? Joudunko itse hankaluuksiin, jos olenkin väärässä?
Kysymyksiä, joita jokainen meistä voi tunnistaa.
Mitä kaltoinkohtelu sitten on? Kaltoinkohtelua
voi olla hyvin monenlaista mutta yleisimmin se
tapahtuu kotona läheisen tai muun luotettavan
ihmisen taholta. Yleisesti ottaen voidaan ajatella, että se on tietoista tekemistä tai tekemättä jättämistä mutta se voi olla myös tiedostamatonta ja johtua esimerkiksi puutteellisesta
tiedosta tai osaamisesta. Joka tapauksessa
kaltoinkohtelu vaarantaa hyvinvoinnin ja terveyden sekä luo turvattomuutta.

Tunnistatko kaltoinkohtelun? –
Ota puheeksi, älä jää yksin
Ystävätoiminta, kuten moni muukin Punaisen
Ristin toiminta perustuu ihmisten välisiin luottamuksellisiin suhteisiin. Välillä voi joutua tilanteisiin, joissa pitää kohdata itselle vaikealta
tuntuvia asioita. Päälimmäisinä tunteina voivat
olla neuvottomuus ja avuttomuus. Nämä ovat
inhimillisiä tunteita eikä niitä tarvitse säikähtää. Tärkeintä on, ettei silloin jää tunteidensa
kanssa yksin. Yhdessä toiminnan vetäjän tai
piiritoimiston henkilökunnan kanssa on hyvä
miettiä, kuinka toimia vaikeassa tilanteessa ja
kuinka voit työstää omia tunteitasi. Jo etukäteen voit saada hyviä välineitä tunteiden käsittelyyn henkisen tuen kurssilta.

Kaltoinkohtelu voi ilmetä fyysisenä tai psyykkisenä väkivaltana, sosiaalisena eristämisenä,
rajoittamisena tai hengellisenä väkivaltana esimerkiksi kieltämällä uskonnon harjoittamisen.
Se voi olla taloudellista hyväksikäyttöä, vainoamista esimerkiksi puhelimella tai jopa seksuaalista väkivaltaa. Kaikenlainen hyväksikäyttö on

Yksi tällaisista haastavista tilanteista voi olla,
että mietit olisiko mahdollista, että henkilö,
jonka luona käyt, on joutunut kaltoin kohdelluksi. Kaltoinkohtelua voi olla vaikea tunnistaa
14

Pauliina Rasinkangas

YSTÄVÄTOIMINTA

destaan. Kuinka tuot esille, ettei kaltoinkohtelu ole ystäväsi syytä eikä hänen tarvitse tuntea
siitä häpeää tai syyllisyyttä. ”Mitä sinulle kuuluu? Olen huomannut viime aikoina, että sinä
olet ollut hiljaisempi ja allapäin. Onko sinulla
kaikki hyvin?” Kerro, että olet häntä varten ja
haluat auttaa. Vaikka puheeksi ottaminen tuntuu vaikealta, on meillä tarvittavat välineet asian esille nostamiseen.

yksi väkivallan ja kaltoinkohtelun muoto. Kaltoinkohtelun seuraukset ovat yksilöllisiä mutta
tyypillisesti kaltoinkohtelu aiheuttaa pelkoa ja
laskee mielialaa, vaikuttaa unen laatuun ja lisää
ahdistuneisuutta. Alkoholin tai lääkkeiden käyttö voi lisääntyä ja voi olla epämääräisiä kipuja
ja vaivoja, joille ei löydy selitystä.
Koska useimmiten kaltoinkohtelu tapahtuu kotona läheisen taholta, se koetaan häpeälliseksi
eikä siitä haluta puhua tai sitä ei edes tunnisteta. Kaltoinkohtelija voi olla aikuinen lapsi tai
puoliso. Ainoa ihminen, joka enää on tekemisissä ja jolta hän saa apua. Senkään vuoksi asiasta ei haluta puhua, koska pelkona voi olla avun
loppuminen tai esimerkiksi laitoshoitoon siirtyminen. Läheiselle ei myöskään haluta vaikeuksia ja asiasta vaietaan. Kuitenkin meillä kaikilla
on velvollisuus ottaa asia puheeksi, jos epäilemme kaltoinkohtelua tapahtuvan.

Me välitämme toisista ihmisistä ja haluamme
heille hyvää. Riittää, että olet vilpitön ja haluat auttaa toisia. Vapaaehtoisena tarvitse yksin
kantaa vastuuta ystäväsi tilanteesta vaan voit
keskustella luottamuksellisesti ystävätoiminnan koordinaattorin tai piiritoimiston Pauliinan
kanssa. Voit konsultoida anonyymisti esimerkiksi Rikosuhripäivystystä tai Suvanto ry:tä. Sinulle vastataan erittäin mielellään ja kanssasi
voidaan yhdessä pohtia mikä on sinulle luonteva tapa ottaa asia esille.

On hyvä miettiä esimerkiksi itsenäisesti tai
vaikka jo ystävätoiminnan kurssilla toimintamalleja ja keinoja ottaa puheeksi vaikeita asioita. Voit etukäteen tehdä mielikuvaharjoituksia
siitä, miten aloitat keskustelun, kun olette kah-

Inka Poikela

Vapaaehtoinen Punainen Risti, toiminnanohjaaja Rikosuhripäivystys

Mari Vehkalahti
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PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ

Oulun piirin jäsenhankintakilpailu
käynnissä!

Jäsenhankintakilpailu 2018
		
OSASTO
31.12.2017

Jäsenet ovat elintärkeä osa Punaisen Ristin toiminnan ja valmiuden ylläpitämisessä. Mitä enemmän meillä on jäseniä, sitä
tehokkaammin pystymme yhdessä auttamaan ja varautumaan tuleviin haasteisiin.
Jäsenmaksut ovat myös tärkeä osa osastojen taloutta ja sitä kautta vaikuttavat
osaston toimintamahdollisuuksiin.

Alavieska
32		 35
Haapajärvi
62		 68
Haapavesi
69		 76
Hailuoto
57		 63
Haukipudas
106		
117
Hyrynsalmi
84		
92
Ii		96		106
Kajaani		250		275
Kalajoki
94		 103
Kempele
98		 108
Kiiminki
91		 100
Kuhmo		100		110
Kuusamo
155		
171
Kärsämäki
49		 54
Liminka
67		 74
Merijärvi
23		 25
Muhos		113		124
Nivala		86		95
Oulainen
80		 88
Oulu		1147		1262
Oulunsalo
81		 89
Ouluntulli
33		 36
Pudasjärvi
115		
127
Puolanka
56		 62
Pyhäjoki
104		
114
Pyhäjärvi
114		
125
Pyhäntä
19		 21
Raahe		151		166
Reisjärvi
39		 43
Sievi		34		37
Siikajoki
62		
68
Siikalatva
72		 79
Sotkamo
97		 107
Suomussalmi 107		
118
Taivalkoski
92		
101
Tyrnävä
91		 100
Utajärvi
34		 37
Vaala		39		43
Vihanti		58		64
Yli-Ii		105		116
Ylikiiminki
43		 47
Ylivieska
129		
142

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous linjasi tavoitteellisen jäsenhankinnan osaksi kaikkea
toimintaamme. Tavoitteeksi yleiskokous asetti
10 % vuosittaisen jäsenkasvun. On siis tärkeää, että kaikki osaston luottamus- ja avainhenkilöt sekä muut aktiivitoimijat tarttuvat yhdessä
tähän haasteeseen pitääkseen vanhat jäsenet
mukana ja hankkiakseen uusia jäseniä. Tämä on
yksi tärkeimmistä keinoista pitää osasto elinvoimaisena myös tulevaisuudessa.
Jäsenmäärän kasvun tukemiseksi piiritoimisto
on haastanut kaikki Oulun piirin osastot mukaan jäsenhankintakilpailuun. Osastot ovat automaattisesti mukana kilpailussa. Kolme vähintään 10 prosentilla vuoden 2018 aikana osaston
jäsenmäärää (tilanne 31.12.2018) kasvattanutta osastoa palkitaan Punaisen Ristin verkkokaupan lahjakorteilla (1. sija 200 euroa, 2. sija
100 euroa ja 3. sija 50 euroa). Voittajat ilmoitetaan Tässä ja Nytissä 1/2019.
Jäseneksi voi liittyä helposti netissä (punainenristi.fi/jasenyys). Ottakaa käyttöön myös
uudet jäsenesitteet ja käteiskuittivihkot, joita
saa Punaisen Ristin verkkokaupasta. Ideoita jäsenhankintaa löytyy Rednetistä (rednet.punainenristi.fi/node/1666). Innovoikaa myös omia,
paikkakunnallenne sopivia keinoja!
Apua ja lisätietoa saa piiritoimistolta Teemulta teemu.alapeteri@redcross.fi, puh. 040 158
7198 sekä osastonne kummityöntekijältä.

Yhteensä
Nykyiset jäsenmuodot
•
•
•

Tavoite 10%

4534		

4987

Reisjärven jäsenet siirretty Hyrynsalmen
osastoon ja Raudaskylän jäsenet Ylivieskan
osastoon osastoliittymisten myötä.

Vuosijäsen 20 e / kalenterivuosi
Vuosijäsen, alle 29-vuotias 10 e /
kalenterivuosi
Ainaisjäsenyys 300 e
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Teemu Alapeteri

PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ

Alueellinen toiminnantarkastaja
osastoonne?

Huomionosoitusten hakeminen
osaston ansioituneille aktiiveille
Osastot voivat anoa huomionosoituksia ansioituneille vapaaehtoistoimijoilleen. Vapaaehtoisille anottavia ansiomitaleja ovat Tasavallan presidentin myöntämät Suomen Punaisen
Ristin pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomitali. Lisäksi aktiivisia vapaaehtoisia voidaan
palkita Suomen Punaisen Ristin ansio- ja aktiivimerkillä. Ansiomerkin myöntää piirihallitus.
Aktiivimerkin puolestaan myöntää osaston hallitus kahdesti vuodessa ennen osaston syys- ja
kevätkokousta.

Järjestömme maine ja kansalaisten luottamus
toimintaamme kohtaan on kaikkien järjestöyksiköiden yhteinen menestystekijä. Maineen
ja luottamuksen ylläpitämiseksi järjestön tarkastusjärjestelmään on luotu täysin uusi malli
osastojen toiminnantarkastukseen. Tämä alueellinen toiminnantarkastusmalli on tarkoitus
ottaa käyttöön Oulun piirin osastoissa syksystä 2018 eteenpäin. Piiri luo alueellisten toiminnantarkastajien ryhmän, josta toimintamalliin
sitoutuneet osastot voivat valita itselleen syyskokouksessa toiminnantarkastajan.

Ansiomitalien myöntämisperusteisiin on tullut
tänä vuonna muutoksia. Tietoa niistä löytyy
tästä lehdestä sivulta 12. Uusi huomionosoitusohje sekä hakulomake löytyvät https://rednet.punainenristi.fi/node/2588.
Ansiomerkkianomukset tulee palauttaa piiriin
viimeistään 15.9.2018 tai 31.1.2019. Myönnettyjen aktiivimerkkien hakemukset tulee myös
toimittaa piiriin rekisteröintiä varten. Mitaleja
koskevat anomukset on palautettava piiriin viimeistään 31.10.2018.

Alueellisen toiminnantarkastajan tekemä valtakunnallisesti yhdenmukainen tarkastus on
osastolle kuluton. Osasto hyötyy saamalla laadukkaan, objektiivisen ja riippumattoman tarkastuksen, apua havaittuihin ongelmakohtiin
sekä ulkopuolisen vahvistuksen, jos asiat ovat
kunnossa.

Anomukset lähetetään Oulun piiritoimistoon
sähköpostitse teemu.alapeteri@redcross.fi tai
paperisena Teemu Alapeteri / Punainen Risti
Oulun piiri, Uusikatu 22, 90100 Oulu.

Riikka Kesonen

Oletko kiinnostunut toimimaan alueellisena
toiminnantarkastajana? – hae koulutukseen
Haemme tähän täysin uudenlaiseen tehtävään
vapaaehtoisia, jotka ovat kiinnostuneet toimimaan useamman osaston toiminnantarkastajina. Alueelliset toiminnantarkastajat saavat
tehtäväänsä koulutuksen, tuen, materiaalit ja
ohjeistuksen sekä kulukorvauksen suoritetuista
tarkastuksista. Toiminnantarkastajien koulutus
järjestetään Oulussa lauantaina 15.9.2018. Se
on avoin kaikille alueellisiksi toiminnantarkastajiksi sopiville ja haluaville.
Tehtävään soveltuvat luonnollisesti jo toiminnantarkastajina toimivat, mutta myös alaa opiskelevat tai muutoin hallinnosta kiinnostuneet.
Koulutus on maksuton sisältäen kahvin ja lounaan.

Ilmoittautumiset 3.9.2018 mennessä sähköpostilla teemu.alapeteri@redcross.fi. Lisätietoa
Teemulta sähköpostilla tai puh. 040 158 7198.
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Riikka Kesonen

NUORISOTOIMINTA & VIESTINTÄ

Lasten kesäleiri Hietalinnassa

Oulun piirin Oma Punainen Risti
-koulutuskiertue jatkuu

Punainen Risti Oulun piiri järjesti menneenä kesänä lasten päiväleirin 7-10 -vuotiaille lapsille yhteistyössä Pelastakaa Lapset
ry:n ehkäisevän lastensuojelutyön toimintojen kanssa. Oulun piiristä leirin ohjelmaa
suunnitteli ja ohjasi kesätyötekijä Saana,
joka alla kertoo kokemuksiaan leiristä.

Oulu, Pyhäjoki, Haukipudas, Sievi, Hyrynsalmi,
Raahe sekä Kajaani ovat ensimmäisinä osastoina järjestelmässä. Seuraavaksi koulutuskiertue
etenee seuraavanlaisesti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Moi! Olen lukiolainen Saana, ja olin kaksi viikkoa Punaisen Ristin Oulun piirissä kesätöissä.
Ensimmäisen viikon olin piiritoimistolla ja auttelin erilaisissa tehtävissä. Lisäksi suunnittelin
seuraavan viikon tulevaa lasten päiväleiriä.
Piiritoimistolla tutustuin Punaisen Ristin tehtäviin ja toimintoihin, siivosin sekä suunnittelin
leirin ohjelmaa muun muassa piirtelemällä aarrekarttoja aarteenetsintään. Piiritoimiston rento
ilmapiiri oli osana luomassa kuvaa työn tärkeydestä ja hyvästä yhteishengestä.
Leirillä, toisen työviikkoni aikana, oli paljon askartelua. Lapset nauttivat toistensa seurasta
sekä piirtelivät ja juttelivat yhdessä. Lisäksi oli
kuitenkin paljon ennalta suunniteltua tekemistä, kuten erilaisia leikkejä ja retkiä. Leikimme
muun muassa polttopalloa, konkkaa sekä yhteisiä tutustumisleikkejä. Lapsille kasvoi nopeasti tiivis yhteys ja he tulivat hyvin toimeen keskenään.

Oulunsalo 27.8.
Yli-Ii 4.9.
Pyhäjärvi 10.9.
Kiiminki 11.9.
Ii 24.9.
Tyrnävä 25.9.
Kuhmo 8.10.
Suomussalmi 9.10.
Kuusamo 16.10.
Taivalkoski 17.10.
Muhos 1.11.
Ylivieska 6.11.
Oulainen 20.11.
Kalajoki 21.11.

Lisätietoja:
Riikka Kesonen
(Oma Punainen Risti)
p. 040 748 4305

Pauliina Rasinkangas
(Sähköinen ystävävälitysjärjestelmä)
p. 040 486 2885

Todella palkitsevalta tuntui nähdä lasten aito ilo
leirin aikana, mikä olikin yksi parhaista asioista kesätyössäni. He todella nauttivat siitä, mitä
olimme suunnitelleet. Tiistaina iltapäivällä makkaraa paistaessamme eräs lapsista huokaisi syvään ja totesi: ”Tää on ihanaa.” Tällaiset hetket
jäävät kyllä pitkäksi aikaa mieleen.

Saana Riekki”
Aleksi Autioniemi

Mikä Oma Punainen Risti?
Oma Punainen Risti on vapaaehtoisten tietojärjestelmä, joka antaa uusia työvälineitä vapaaehtoistehtävien hoitamiseen. Se on myös vapaaehtoisen väylä etsiä sopivia koulutuksia,
toimintaa ja tapahtumia. Oma Punainen Risti -perehdytyksiä tullaan järjestämään tulevan
vuoden sisään jokaisessa Oulun piirin osastossa.
Leiriläisiä Hietalinnassa.
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TOIMINTAKALENTERI

SYYSKUU		
3.9.		
Ruokaa & Kohtaamisia -hankkeen ideointityöpaja, Oulu
			4.9.		Oma Punainen Risti-koulutuskiertue, Yli-Ii
			8.9.		Maailman ensiapupäivä*
			8.9.		Vapepan hätäensiapukurssi, Oulu
			10.9.		Oma Punainen Risti-koulutuskiertue, Pyhäjärvi
			11.9.		Oma Punainen Risti-koulutuskiertue, Kiiminki
			
12.9.		
Ystävätoiminnan lyhytkurssi Ruokaa & Kohtaamisia -hank					keen vapaaehtoisille, Oulu
			
13.9.		
Oma Punainen Risti -koulutus Kajaanin osaston ystäville
			
14.-15.9.
Etsinnän koulutus ja poliisin johtama harjoitus (Vapepa),
					Taivalkoski Maijanlampi
			15.9.		Alueellisten toiminnantarkastajien koulutus, Oulu
			20.-22.9.
Nälkäpäiväkeräys*
			
24.9.		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Ii
			
25.9.		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Tyrnävä
			
26.9.		
Ruokaa & Kohtaamisia -hankkeen lisäkurssi, Oulu
			
28.-29.9.
Öljyntorjunnan alueellinen harjoitus, Virpiniemi
			29.9.		Partioetsintä ja pimeäetsintäkurssi, Virpiniemi
		
		
LOKAKUU		
8.10.		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Kuhmo
			
9.10.		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Suomussalmi
			
16.10.		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Kuusamo
			
17.10.		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Taivalkoski
			
31.10.		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Pudasjärvi
		
		
		
MARRASKUU		
1.11.		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Muhos
			
6.11.		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Ylivieska
			
20.11.		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Oulainen
			21.11.		Oma Punainen Risti-koulutuskiertue, Kalajoki
		
		
		
JOULUKUU		1.12.		Maailman aids-päivä*
			5.12.		Vapaaehtoisuuden päivä*
		
		
		
		
		
		

								

								*-merkityt valtakunnallisia tapahtumia
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LÄHES KAIKKIIN
ARINAN RAVINTOLOIHIN

ON ESTEETÖN PÄÄSY!
KATSO LISTA:
arina.fi/esteettömyys
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