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Pertti Saarela

PÄÄKIRJOITUS 5.11.2018

Hyvin suunniteltu
Vuosikalenteriin katsottaessa elämme keskellä
kiihkeintä järjestötoiminnan aikaa. Toimintaryhmät kokoontuvat aktiivisesti ja syyskokoukset
pidetään yhdistyksessä, jos toisessakin. Epävarmuus tulevaisuudesta kuitenkin todennäköisesti värittää montaa kokousväen edustajaa.
Mitä maakunta ja -soteuudistus meille tarkoittaa? Kuinka varmistetaan, että yhteistyö julkisen sektorin kanssa jatkuu tulevaisuudessakin?
Mitä tämä kaikki tarkoittaa rahoituksen tai resurssien näkökulmasta?
Paljon on asioita, joihin emme suoranaisesti voi vaikuttaa, mutta silti kannattaa varautua
ja luoda jonkinlaisia skenaarioita mahdollisesta tulevaisuuden kulusta. Paikallisosastoissa ja
toimintaryhmissä kaikki kulminoituu tulevan
vuoden toiminnansuunnitteluun, jonka rakentaminen on hyvä aloittaa edellisen – tai itse asiassa kuluvan vuoden – toiminnan kriittisestä
tarkastelusta. Miten olemme onnistuneet suhteessa asettamiimme tavoitteisiin? Onko tehty niitä asioita, joita aiottiin tehdä? Mitä tulee
muuttaa suhteessa ensi vuoden suunnitteluun?
Toiminnansuunnittelun ei tarvitse olla puisevaa ja välttämätöntä pakkoa. Hyvin suunniteltu
on puoliksi tehty ja tämä todellakin pitää paikkansa organisaation toimintaa ohjatessa. Kun
suunniteluun varataan aikaa ja se tehdään ajatuksella, säästää se aikaa itse toiminnan ollessa keskiössä eli suurimman osan vuotta. Tällöin
ei enää tarvitse kesken vuotta miettiä, mistä
saadaan tapahtumaan tai tilaisuuteen sopiva
tila tai että kenen vastuulla mikäkin asia olikaan – nämä voidaan jo hyvissä ajoin etukäteen suunnitella ja sopia. Vapaaehtoisten toimijoiden on hyvä tietää pitkälle tulevaisuuteen
peilaten tulevat sitoumuksensa, niin ajankäytön hallinta pysyy niin ikään vankalla pohjalla.

Oulun piirissä on osastojen toiminnan- ja talouden suunnittelun tueksi laadittu Excel-pohjainen työkalu. Sen tarkoituksena on jäntevöittää
toiminnansuunnittelua ja siten auttaa osaston hallintoa fokusoimaan resurssit mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Suunnittelun
keskeinen tavoite on myös jakaa vastuuta eli
jaettu vastuu rakentaa paitsi luottamusta, niin
myös saa osaston toimimaan tehokkaammin ja
järkevämmin, koska kaikilla toimijoilla on oma
osansa kokonaisuuden rakentamisessa – kaikki ei saa olla esimerkiksi puheenjohtajan vastuulla. Ja viimeiseksi, talouden suunnittelu on
sisäänrakennettuna ja luonnollisena osana kokonaisuutta.

Toiminnansuunnittelu ei ole erillinen toimenpide talouden suunnittelusta. Nämä kaksi asiaa tuleekin tehdä samanaikaisesti ja on jossain
määrin makuasia, rakentuuko toiminta talouden varaan vai toisin päin – usein järjestökentällä lisärahoituksen hankkiminen on kuitenkin
vähintäänkin haastavaa ja varsinaiset käytännön tason keinot ovat rajalliset. Toki luoviakin
menetelmiä löytyy, jos vain on halukkuutta laittaa itseensä likoon ja kokeilla jotain uutta ja
erilaista.

Antoisia suunnittelun hetkiä! Autan mielelläni
Oulun piirin vapaaehtoisia suunnittelun kiehtovassa maailmassa :)

Pertti Saarela
Toiminnanjohtaja
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Auttaja lähellä sinua, myös kännykässä?
Punaisessa Ristissä todetaan usein, että haluamme olla läsnä ihmisten arjessa. Näin saamme
avun perille ja voimme vastata nopeasti avun
tarpeeseen.

Oma ei ole vain uusi järjestelmä. Olemme samalla muuttaneet tapoja tehdä asioita yhdessä. Oman suunnitteluun ja testaukseen on osallistunut satoja vapaaehtoisia, joiden kädenjälki
näkyy lopputuloksessa. Yhdessä kehitetyt palvelut kehittyvät jatkuvasti paremmiksi.

”Mutta kuinka lähellä oikeasti olemme ihmistä, joka maksaa ostokset kännykkäsovelluksella, sopii harrastuksensa pikaviesteillä ja viettää
vapaa-ajan vaikka kuunnellen musiikkia
puhelimesta?”

Kiitos kaikille Oman kehitykseen osallistuneille!

Haaste ei ole ihan helppo, koska tulevaisuudessa järjestön digitaalisten palveluiden on oltava
ihan yhtä hyviä ja helppoja kuin muidenkin.

Jarkko Mikkonen

Punainen Risti on lähtenyt liikkeelle reippaasti, ja nyt jo yli tuhat osaston luottamushenkilöä ja työntekijää on rekisteröitynyt uuteen
Oma Punaiseen Ristiin, vapaaehtoisten digipalveluun. Heti vuoden 2019 alusta uudet vapaaehtoiset voivat poimia Oma Punaisesta Rististä
itselleen sopivan vapaaehtoistehtävän. Oman
avulla voimme yhdessä varmistaa, että järjestämme Punaisen Ristin liikkeen periaatteiden
mukaisesti kaikille halukkaille mahdollisuuden
osallistua toimintaan.
Digitaalisuudesta ei hyödy vain uusi vapaaehtoinen. Osaston vastuuväelle ja Punaisen Ristin
työntekijöille Oma on turvallinen paikka säilyttää yhteystietoja ja järjestää toimintaryhmät.

Ilpo Kiiskinen
Viestintäjohtaja

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

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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Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy
Stadin ammattiopisto / SPR

Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy avajaisilla Helsingin päärautatieasemalta torstaina 22.11. Ylen aamu-tv tekee paikan
päältä suoraa lähetystä. Tänä vuonna aamu-tv kertoo keräyksestä jo ennen avajaisia ja jatkaa sitä päivittäin aina 21.12.2018
asti. Keräystavoite tänä vuonna on 1 960
000 euroa, jolla voidaan jakaa 28 000 lahjakorttia. Lahjakortin arvo on 70 euroa.

Kortit hyvissä ajoin perheille
Perheille kortit tulee jakaa hyvissä ajoin, jotta
kortti ei jää matkan tai muiden joulukiireiden
vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on voimassa 7.–
26.12.2018.

Hanna Linnakko

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.
Muutoksia korttien jakelussa
Korttien toimituksia helpottamaan tänä vuonna otetaan käyttöön uusi sähköinen tilauslomake, jolla osasto voi tilata kortit itselleen tai
suoraan kumppanille. Kortit toimitetaan SPR:n
keskustoimistolta tilauslomakkeessa ilmoitettuihin osoitteisiin viikoilla 44–45. Tätä ennen
Punaisen Ristin piirit tarkistavat yhdessä MLL:n
piirin kanssa, että kortit jakautuvat tasaisesti
eikä päällekkäisyyttä tule.

Mielessä pidettävää
•
•
•

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit yhteistyökumppaneiden eli kunnan sosiaalitoimen,
maahanmuuttopalveluiden, neuvoloiden, seurakuntien diakoniatyön tai muun yhteistyökumppanin kautta ja tilata kortit suoraan keskustoimistosta kumppaneille. Tällöin osastolla
ei ole huolta henkilötietoja sisältävien lomakkeiden säilytyksestä eikä nimilistojen postittamista kirjattuna kirjeenä.

•
•

Hyvä Joulumieli -nettisivut:
www.hyvajoulumieli.fi
Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys
Twitter ja Instagram:
#hyvajoulumieli @hyvajoulumieli
RedNet (Hyvä Joulumieli)
rednet.punainenristi.fi/hyvajoulumieli
Lisätietoja piiritoimistosta ja
joulumieli@punainenristi.fi

HUOM.! Korttien jako-ohjeet on päivitetty, joten tutustu niihin tarkoin.
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Hyvä Joulumieli -tapahtumilla
näkyvyyttä paikkakunnilla
Lisätietoja:

Kannustamme osastoja ja yhdistyksiä järjestämään yhteisen Hyvä Joulumieli -tapahtuman. Tapahtuma tuo näkyvyyttä ja lipaskeräysvaroja. Tapahtuman voi järjestää avajaispäivänä
torstaina 22.11. tai myöhemmin keräysaikana – silloin, kun ihmisiä on liikkeellä.
Myös media kannattaa kutsua paikalle.

RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/hyvajoulumieli

Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123
Varainhankinnan koordinaattori
Regina Laurén, p. 020 701 2199
Viestinnän asiantuntija
Sanni Myllyaho, p. 020 701 2223
MLL: suunnittelija Hanna Hokka,
p. 075 2345 581, hanna.hokka@mll.fi

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen ja materiaalia löytyy RedNetistä (Hyvä Joulumieli) ja
MLL:n Yhdistysnetistä viimeistään lokakuun lopussa.

Nähdään ystävänpäivänä!
Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä ja
lue lisää kampanjasta!

Viime ystävänpäivänä 1200 uutta ihmistä
kiinnostui ystävätoiminnasta.

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123
RedNet rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva

Kannustamme osastoja järjestämään tapahtumia ja ystäväkursseja, jotta uudet ihmiset pääsevät heti mukaan.

Tuo joulukahvilalla iloa ja vaihtelua joulupyhiin
Joulu on perinteisesti perhejuhla ja siksi
monelle yksinäiselle vuoden pahinta aikaa.
Punaisen Ristin joulukahvila on vahva viesti
siitä, että kenenkään ei tarvitse olla yksin.

Punaisen Ristin vapaaehtoisten kanssa.
Vapaaehtoisena toimiminen on myös yksi tapa
viettää joulua. Osallistua voi myös leipomalla tai
esiintymällä joulukahvilassa. Hyvien kokemusten
pohjalta tavoitteena on lisätä joulukahviloiden
määrää. Lisätietoja ja vinkkejä järjestämiseen
RedNetistä (Ystävätoiminta). Aineistopankista
saa ilmoitustaulu- ja lehti-ilmoituspohjat tiedottamiseen.

– Olin viime jouluaattona mukana joulukahvilassa Turun Halisissa ja kävijäkunta oli hyvin moninaista. Osalla ei ollut ketään kenen kanssa viettää joulua. Toiset kaipasivat tekemistä pitkiksi
joulupyhiksi. Paljon oli myös niitä, jotka eivät ylipäätään vietä joulua, sanoo sosiaalitoiminnan
suunnittelija Varpu Salmenrinne.

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

Myös Tampereella järjestettiin viime vuonna
vaihtoehtoinen jouluaatto Sampolan kirjastossa.
Kirjaston palveluiden lisäksi kävijöillä oli mahdollisuus nauttia jouluisista herkuista ja seurustella
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Joulukalenteri tuo joulun odotuksen
Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalenterit ovat kuvittajien Raimo Partasen ja Martta
Wendelinin aiheita. Kalentereita on lähetetty
n. 130 000 kotiin. Kalenterin suositushinta
on 12 euroa, ja sen voi ostaa myös verkkokaupasta
punaisenristinkauppa.fi
tai
myynti@punainenristi.fi.

malla osoitat lahjasi saajalle, että välität ja
haluat auttaa. Vaikuttavia lahjoja ovat muun
muassa:
PUUROA KOKO KYLÄLLE 10 €
Tämän lahjan avulla Punainen Risti voi viedä 30 kiloa vehnäja maissijauhoja sinne, missä ei
ole riittävästi ruokaa. Lahjoituksen avulla koko kylän asukkaat
saavat puuroaterian.
PROTEESI SYYRIAN SODASSA
VAMMAUTUNEILLE 50 €
Tällä lahjalla annat sodassa vammautuneelle syyrialaiselle mahdollisuuden nousta
omille jaloilleen sekä viestin, jonka jokainen meistä haluaa kuulla:
Sinusta välitetään.

Vaikuttavat lahjat
Valitsemalla Vaikuttavan lahjan annat konkreettista apua vaikeassa tilanteessa olevalle. Sa-

Tilaukset ja lisätiedot:
punaisenristinkauppa.fi

Ilahduta
joulukortilla

Seinäkalenterit
vuodelle 2019

Kirjeensulkijamerkit

Tilaa tuotteet kirjautumalla osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi.
Lisätiedot ja kysymykset: myynti@punainenristi.fi tai p. 020 701 2101.
Lisää joulukortteja ja -lahjoja löydät 7.11. ilmestyvästä Avun Maailma -lehdestä.
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Oma on valmis osastojen käyttöön
Maija Pokkinen

Porin osaston aktiivi Terttu Ojala on innostuneena mukana ottamassa Omaa osaston käyttöön. – Tässä on paljon
mahdollisuuksia, kun löytää oikeat polut ja täpät, hän iloitsee.

Vapaaehtoisten uusi sähköinen tietojärjestelmä Oma Punainen Risti on nyt kaikkien käytettävissä. Uusille ja vähän vähemmän uusille vapaaehtoisille Oma on selkeä
ja helppo tapa löytää mukaan, joten sen
käyttöönotto kannattaa!

– Ei tämäkään tee itsekseen mitään, Ojala toteaa Omasta.
Osastojen Oman käyttöönotto kannattaa
tehdä seuraavien vaiheiden kautta:
1. Valitkaa osastoonne Oman pääkäyttäjä, eli
digimestari.
2. Osallistukaa digikummi- ja digimestarikoulutukseen tai johonkin Oman aloitustyöpajaan.
3. Miettikää, mikä on kunkin vastuuhenkilön
tehtävä ja rooli Oman käytössä.
4. Tehkää profiilinne Omaan, ilmoittakaa piirille, että aloitatte Oman käyttöönoton ja
pyytäkää piiristä tarvittavat käyttäjätasot
(J1-henkilöille ja digimestarille).
5. Luokaa toimintaryhmät ja merkitkää niihin
ryhmänvetäjät.
6. Viekää osastonne tapahtumia, koulutuksia
jne. Omaan.
7. Sopikaa ystävävälitysjärjestelmän käyttöönotosta.
8. Viestikää osastollenne Omasta ja kannustakaa kaikkia tekemään sinne profiili.
9. Tukekaa ja auttakaa vapaaehtoisianne
Oman käyttöönotossa.

Omasta rakentuu kokonaisuus, josta löytyy kaikki osaston toiminnan kannalta oleelliset asiat.
Ympäri Suomea järjestettävissä koulutuksissa
osaston hallitus ja muut vastuuhenkilöt saavat
varmuutta Oman käyttöön. Apua saa tarvittaessa myös digikummilta, joka on Oman käyttöön
koulutettu vapaaehtoinen, joka pystyy alueellaan tukemaan osastoja Oman käyttöönotossa.
Terttu Ojala osallistui Porissa järjestettyyn digikummi- ja digimestarikoulutukseen. Hallituksen
jäsenenä hän on yksi avainhenkilöistä Oman
käyttöönotossa Porin osastossa.
– Tässähän on ajatus, että lopulta kaikki on samassa paikassa, Ojala tuumaili tyytyväisenä
koulutuksen jälkeen.
Ystävävälittäjänä ja omaishoitajien tukitoiminnan ryhmänvetäjänä Ojala on tarttumassa jo
innolla Oman uuteen sähköiseen ystävävälitysjärjestelmään. Vaikka Oma kulkee kätevästi
mukana myös älypuhelimessa, se ei korvaa ihmisten välistä vuorovaikutusta: Ojalalle on selvää, että ihmistä tarvitaan edelleen – niin välittäjinä kuin vapaaehtoisina muissa tehtävissä.

Lisätiedot: rednet.punainenristi.fi/oma
Oma tuki, Oma.tuki@redcross.fi
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Hiv- ja seksuaaliterveystyötä jo 30 vuotta
Marianna Tarvainen

Hiv- ja seksuaaliterveystyön päämääränä
on ollut jo 30 vuoden ajan ehkäistä hivtartuntojen ja seksitautien leviämistä,
sekä tukea ja edistää väestön seksuaaliterveyttä.
Työ aloitettiin vuonna 1988 Immuunikato-projektilla, jossa Punaisen Ristin terveydenhuoltohenkilöstö ja kouluttajat jakoivat hiv- ja aidstietoutta ympäri Suomen. Samana vuonna
aloitettiin hiv-puhelinneuvonta, jossa SPR:n
vapaaehtoiset tukivat ja neuvoivat ihmisiä
hiv- ja seksuaaliterveysasioissa. Kymmenien
vuosien työhön on mahtunut paljon maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden parissa
tehtävästä työstä hiv-positiivisten naisten tukiryhmätoimintaan, äitiysneuvolahenkilökunnan
koulutuksiin ja vuosittaisiin kesäkumikampanjoihin. Vuonna 1993 SPR aloitti Pluspistetoi-

minnan, jossa tehdään anonyymia, matalan
kynnyksen hiv-testausta nykyään viidessä eri
kaupungissa. Tänä päivänä muita toimintamuotoja Pluspistetyön lisäksi ovat koulu- ja nuorisoyhteistyö, festarityö sekä chat-neuvonta.

Hiv- ja seksuaaliterveystyön
toimintamuodot vapaaehtoisille
Benjamin Suomela

Kiinnostaako vapaaehtoistyö hiv- ja seksuaaliterveystyön parissa? Löydä oma tapasi olla mukana!
Hiv- ja seksuaaliterveystoiminnan keskiössä
ovat Pluspistetoiminta, koulu- ja nuorisoyhteistyö, festarityö sekä chat-neuvonta. Pluspisteissä vapaaehtoiset terveydenhuollon ammattilaiset tekevät anonyymiä hiv-testausta viidessä eri
kaupungissa. Koulu- ja nuorisoyhteistyönä Punaisen Ristin koulutetut vapaaehtoiset pitävät
koululaisille kondomiajokortteja ja kumikouluja.
Festareilla vapaaehtoiset kertovat seksuaaliterveydestä festarikansalle jakaen heille myös kesäkumeja.
Tuoreimmassa SPR:n hiv- ja seksuaaliterveystyön muodossa, terveyden edistämisen chatissa, kenen vain on mahdollista keskustella nimettömästi päihteisiin ja seksuaaliterveyteen
liittyvistä aiheista. Chat-keskusteluja ohjaavat
Punaisen Ristin koulutetut päihdetyön ja seksuaaliterveystyön vapaaehtoiset. Terveyden edistämisen chat aloitetaan 1.10.2018, ja sitä järjestetään aina parillisina viikkoina maanantaisin
klo 19-20.30 Tukinet-sivustolla.

verkkokurssin ja lähiopetuksena toteutettavia
moduulikoulutuksia. Tulevista koulutuksista ja
eri vapaaehtoistyömuodoista löytyy lisää tietoa
RedNetistä.
Lisätiedot:
RedNet: rednet.punainenristi.fi/hiv
Terveyden edistämisen suunnittelija
Marianne Hietaranta, 020 7012172,
marianne.hietaranta@redcross.fi

Hiv- ja seksuaaliterveystoimintaan pääsee mukaan käymällä hiv- ja seksuaaliterveystyön
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Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko tulee 5.–11.11.2018

Terveyden edistämisen yhteyshenkilö lähiyhteisöjen terveyttä
ja toimintakykyä lisäämässä

Punainen Risti koordinoi jälleen tänä vuonna Ehkäisevän päihdetyön teemaviikon toteuttamista
Ehyt ry:n kanssa. Puheeksiottamiseen kannustaminen jatkuu, mutta nyt kohteena ovat nuoret ja
teemana nuuska. Nuuskan käyttö on lisääntynyt
merkittävästi ja se on tupakointia haitallisempaa. Osastoja kannustetaan toteuttamaan erilaisia tapahtumia yksin tai yhteistyössä muiden
järjestöjen kanssa. Päihdeinfovisasta tehdään
nuuskaan painottuva versio osastojen käyttöön.
Sen toteuttamisesta saa ohjeet piireistä päihdetyön yhdyshenkilöiltä. Osasto saa myös pienen
korvauksen visan toteuttamisesta. Viikon julisteita voi tulostaa viikon sivuilta tai noutaa piiritoimistoista.

Terveyden edistäminen vahvistaa ihmisten terveyttä ja toimintakykyä, jotka puolestaan auttavat ihmisiä selviytymään paremmin kriisi- ja
häiriötilanteissa sekä sen jälkeisessä palautumisvaiheessa. Tulevana vuonna terveyden edistämisen ohjelmassa keskitytään edistämään
aivoterveyttä ja vähentämään päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja. Kannustamme osastoja nimeämään yhteyshenkilöitä, jotka ohjaavat ja motivoivat terveyden edistämisestä
kiinnostuneita vapaaehtoisia osallistumaan
Terveyspisteiden, päihdetyön ja seksuaaliterveystyön toimintoihin sekä muihin terveysohjelmiin, kuten koti- ja vapaa-ajan tapaturmien
ehkäisyyn. Yhteyshenkilöille tarjotaan tehtävään koulutusta ja lähetetään ajankohtaista
tietoa terveyteen liittyen. Lisätietoja tehtävästä saa RedNetistä osastotoimistosta tai piiristä
terveydenhuollon vastuuhenkilöltä.

Lisätietoja: www.ept-verkosto.fi/kysyminenkannattaa.fi

ept-verkosto.fi

RedNet:
rednet.punainenristi.fi/node/25196

Valtakunnallinen
hiv-neuvontapuhelin
eläköityi toistaiseksi
Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisen hivneuvontapuhelimen toiminta on päättynyt toistaiseksi. Suomen Punainen Risti haluaa kiittää
lämpimästi kaikkia vapaaehtoisia, jotka ovat 30
vuoden aikana antaneet osaamistaan ja aikaansa antaakseen tukea ja neuvontaa lukuisille ihmisille. Te olette tehneet hienoa työtä hiv-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi neuvoen ja
tukien ihmisiä! Muut tuen ja neuvonnan muodot
ovat ajaneet puhelinpäivystyksen ohi. Kysynnän
laskun vuoksi neuvontapuhelimen päivystysaikoja on vuosien varrella harvennettu ja vuosien 2017–2018 aikana neuvontapuhelimeen on
soitettu enää keskimäärin kerran päivystysvuoron aikana.

Valmistaudu sote- ja maakuntauudistukseen!
Näillä näkymin maakuntavaalit pidetään toukokuussa eurovaalien yhteydessä. Onko osastosi valmis sote-uudistukseen? Ei huolta! Soteja maakuntauudistukseen valmistautumisessa
osastoja tukee materiaalipaketti, johon voi tutustua RedNetissä.
Lisätiedot:
rednet.punainenristi.fi/node/52671
Terveyden ja hyvinvoinnin yksikön päällikkö
Maria Viljanen, 020 701 2165, maria.viljanen@
redcross.fi
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Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti
arviolta 1 170 000 euroa

Vapaaehtoisten katukyselystä
väline vaikuttamistyöhön

Kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuneille! Teidän ansiostanne lipaskeräys tuotti arviolta 1
170 000 euroa. Oli hienoa nähdä, miten käteisen vähetessä moni osasto oli ottanut käteiselle vaihtoehtoisia maksutapoja haltuun. Useissa
lippaissa oli käytössä mobiilimaksamisen mahdollisuudesta kertova mainos ja yhä useampi
keräsi lahjoituksia nettilippaalla.

Satakunnan piirin vapaaehtoiset lähtivät rohkeasti kokeilemaan uutta toimintamuotoa Porin SuomiAreenassa heinäkuussa. Satakunnan
piirin ja vapaaehtoisten yhteisessä pilotissa kehitettiin katukyselystä uutta välinettä Punaisen
Ristin vaikuttamistyölle.
Vaikuttamistyö koetaan usein lobbaamiseksi,
mutta tässä kokeilussa se tarkoittaa ihmisten
kohtaamista, keskustelua ja mielipiteiden kuulemista. Kahden tunnin pikakoulutuksen saaneet vapaaehtoiset ja työntekijät kysyivät lähes 300 vastaantulijalta mielipiteitä omaan
turvallisuuteensa liittyvistä asioista. Vastaukset talletettiin saman tien kännykällä tai paperilomakkeella.

Käteisen väheneminen näkyy varmasti monen
osaston omassa Nälkäpäivä-tuloksessa. Jokainen Punaisen Ristin keräysliivit päällensä pukenut kerääjä on kuitenkin elävä mainos Nälkäpäivälle, mikä näkyy myös tekstiviesti- ja
verkkolahjoituksissa. Lipaskerääjien meille tuomaa näkyvyyttä emme pystyisi koskaan rahalla
ostamaan. Olkaa ylpeitä itsestänne!

Katukyselystä kehitetään mallia avuntarpeen
ja mielipiteiden kartoittamiseen, olipa kyseessä asennekampanja tai laaja sähkökatko. Mallin
kehittämistä jatketaan Punaisen Ristin viikolla.
Mitä vastauksista sitten paljastui? Esimerkiksi,
että 85% vastaajista kertoi tarkistaneensa tai
parantaneensa kotinsa turvallisuutta viimeisen
vuoden aikana.

PS. Nälkäpäivään voi lahjoittaa vielä lokakuun
loppuun saakka, minkä vuoksi keräyksen lopullinen tulos selviää vasta vuoden lopulla.

Lisätiedot: Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen, 020
701 2015

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta,
ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen
täydennys- ja jatkokoulutus

19.-20.1.

Tampere

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa

1.-3.3.

Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus

22.-25.8.

Nynäs

Valmiuskouluttajien sisältöosa

12.-14.4.

Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019

Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”

2.-3.11.

Helsinki

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa

8.-10.11.

Nynäs

Sisältöosat

24.-25.11.

Helsinki

12.-13.10.

Nynäs

• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

•
•
•
•

Henkinen tuki
Humanitaarinen oikeus
Järjestötoiminta
Monikulttuurisuus

•
•
•
•

Sosiaalipalvelu
Nuoriso
Päihdetyö
Eläkevalmentajat

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus
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Ruoka-apu on kaikkein heikoimmassa asemassa
olevien auttamista
Ruoka-avusta on muodostunut lukuisille vähävaraisille elinehto. Ruoka-apuun
säännöllisesti turvautuvia on arvioitu Suomessa olevan yli 100 000.

ta yli kolmasosalla on toimeentuloon vaikuttava
pitkäaikaissairaus, viidesosalla mielenterveysongelmia ja jopa 40 prosentilla on velkaongelmia. Ruoka-apu on välttämätöntä niille, joita
julkinen auttamisjärjestelmä ei ole onnistunut
tukemaan.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakavat säännöllisesti vähävaraisille ruoka-apua jo 9 paikkakunnalla. Jaettavat elintarvikkeet saadaan
pääasiassa lahjoituksina paikallisilta yhteistyökumppaneilta: kaupoilta, tukuilta, elintarviketeollisuudelta ja alkutuotannosta. Valmiita
aterioita saadaan lahjoituksina kouluilta, keskuskeittiöiltä ja lounasravintoloilta. Lisäksi EU:n
hallinnoiman ruoka-avun jakamiseen osallistuu
32 osastoa. EU ruoka-apu koostuu säilykkeistä
ja kuivatuotteista.

Ruoka-aputoiminnalla päästään tekemään arvokasta auttamistyötä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyväksi, mikä on tuonut
osastoille jopa kymmenittäin uusia aktiivisia vapaaehtoisia. Olisiko osastonne kiinnostunut jakamaan ruoka-apua? Ota yhteyttä!
Lisätietoa:
Jari-Pekka Hietsilta
(jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi)
sekä rednet.punainenristi.fi/ruoka-apu
Sivustolle on koottu ohjeita ja tietoa ruokaaputoiminnasta sekä perehdytysmateriaaleja
vapaaehtoisille.

Selvityksemme mukaan ruoka-avun ansiosta vähävaraiset kotitaloudet pystyivät ruuasta
säästyneillä rahoilla ostamaan tärkeitä lääkkeitä, tukemaan lapsensa harrastamista ja maksamaan laskunsa ajoissa. Ruoka-avun tarvitsijois-

Jäsenhankintakampanja avaa vuoden 2019
Oletko valmiina hankkimaan uusia jäseniä? Tammikuussa alkaa valtakunnallinen
jäsenhankintakampanja, johon haastamme sinut ja osastosi mukaan.

Kasvaakseen 100 jäsenen osaston tulee saada
8–10 uutta jäsentä, 300 jäsenen osaston vastaavasti 25–30 jäsentä. Miten tähän päästään?
Jäsenmestareilta kootun kokemuksen mukaan
vastaus on kiteytetysti tämä: pyytämällä, kertomalla toiminnasta ja pyytämällä uudestaan.

Tuoreen jäsenkyselyn perusteella jäsenyys ja
vapaaehtoisuus koetetaan vahvasti liittyvän
toisiinsa. Ylivoimaisesti tärkein jäseneksi liittymisen peruste on vapaaehtoisena toimiminen.
Toiseksi eniten vaikuttaa ystävä tai tuttava,
joka pyytää liittymään. Kolmantena syynä mainittiin osallistuminen Punaisen Ristin kurssille.

Nyt on aika kääntää jäsenmäärä nousuun omassa osastossasi ja koko Punaisessa Ristissä!
Lisätietoja:
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/node/1666
Projektipäällikkö Tapani Tulkki,
0400 933 966

Toimintalinjauksessa päätetty kasvutavoite jäsenille, vapaaehtoisille ja nuorille on mahdollista saavuttaa vain, jos kaikki lähtevät mukaan.
Tilatkaa siis Punaisen Ristin kaupasta uudistettuja jäsenflyereita ja varautukaa jakamaan kampanjaa omissa ja osastonne Facebook-profiileissa.
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PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ

Nälkäpäivä 2018
Lämpimät kiitokset kaikille Nälkäpäiväkeräyksen järjestämiseen osallistuneille
osastolaisille ja vapaaehtoiskerääjille sekä
lahjoittajille!

Osasto

Tulos 2018

Tulos 2017

Alavieska
220,8		
658,16
Haapajärvi
739,68		
1120,84
Haapavesi
2061,16
2086,15
Hailuoto
962,47		
1521,64
Haukipudas 1674,74
1929,65
Hyrynsalmi 2521,35
1600
Ii		634,7		621,74
Kajaani
4760,5		
3930,48
Kalajoki
2690,51
2859,65
Kempele
1171,41
334,89
Kiiminki
914,64		
853,88
Kuhmo
3536,61
3414,94
Kuusamo
1355,06
2540,46
Kärsämäki
1745,01
316,47
Liminka
1130,35
1523,8
Merijärvi
418,40		
571,31
Muhos		
2500,33
2763,11
Nivala		
1272,35
1347,64
Oulainen
1694,76
1027,15
Oulu 		
17607,79
19479,33
Oulunsalo
1356,05
909,83
Ouluntulli
826,52		
474,46
Pudasjärvi
2971,75
1710,83
Puolanka
1363,94
1391,1
Pyhäjoki
1450,37
1084,8
Pyhäjärvi
1929,3		
2013,9
Pyhäntä
0		 385,55
Raahe 		1302,8		1894,19
Reisjärvi
598,74		
638,7
Sievi		128,45		418,74
Siikajoki
1139,67
1188,96
Siikalatva*
318,95		
6,5
Sotkamo
1358,93
1675,02
Suomussalmi 1912,58
1439,17
Taivalkoski
1759,94
2295,1
Tyrnävä
340,5		
402
Utajärvi
602,01		
634,87
Vaala		674,51		1032,18
Vihanti
511,61		
579,36
Yli-Ii		
3253,05*
1420,1
Ylikiiminki
654,01		
2206,94
Ylivieska
1217,09
1839,25
Oupiiri		
544,56

Mukana oli 41/42 Oulun piirin osastoa. Keräystunnelmat olivat hyvät ympäri piiriä. Oulun piirin keräystulos tänä vuonna on 75827,95 euroa. Laskua edelliseen vuoteen reilu 300 euroa.
Joillakin osastoilla tulos laski, joillakin nousi.
Menestyksen takana olivat mm. aktiiviset keräysjohtajat, jotka innostivat ja värväsivät uusia
kerääjiä sekä vastikkeellinen keräys myyntituotteitten avulla. Menestysmalleista kannattaa ottaa oppia ja niitä tullaan piiritoimiston toimesta
esittelemään kaikille osastoille.
Puolet osastoista oli mukana testaamassa Ohto-hälytysjärjestelmän käyttöä keräystietojen
kokoamisessa. Tilannekuvaa saatiin sen avulla
nopeasti ja helposti koottua. Toivottavasti ensi
vuonna loputkin osastot ovat mukana Ohton
käytössä.
Uusia rahankeräystapoja kokeiltiin, mutta ne
eivät vielä lyöneet läpi. Rahojen toimittamisessa pankkiin oli monella haastetta supistuneiden pankkipalveluiden vuoksi. Tähän saataneen ensi vuonna paremmat edellytykset.
Viereisestä taulukosta löydät koosteen osastokohtaisista Nälkäpäivä-tuloksista.

Yhteensä

75827,95

76142,84

*sisältää myös keväällä 2018 kerättyjä varoja.

Nälkäpäiväannos Muhoksella.
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Pauliina Rasinkangas

YSTÄVÄTOIMINTA

Tarkempi kutsu toimitetaan osastokirjeessä, ole
valppaana! Seminaariin mahtuu 50 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Seminaari on tarkoitettu
ystävätoiminnan vapaaehtoisille ja on osallistujille ilmainen. Matkakuluja pystymme korvaamaan yli 40 euroa ylimenevältä osalta halvimman (julkisen) kulkuneuvon mukaan.

Arvoisa ystävätoiminnan
vapaaehtoinen,
varaa jo kalenteristasi aika iloisille kohtaamisille, hyvälle ruoalle ja rentoutumiselle seminaarin
merkeissä! Piiritoimiston monimuotoisen ystävätoiminnan parissa tekevät työntekijät kutsuvat sinut mukaan ystävätoiminnan seminaariin
lauantaina 2.2.2019 klo 12-17. Paikkana toimii
Sokos Hotel Arinan kokoustila Valkea (Isokatu
25, 4. krs., Oulu)

Tervetulleeksi teidät toivottavat,
Pauliina Rasinkangas,
Sosiaalipalvelusuunnittelija
Marika Parkkila
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Tiina Parkkinen
Suunnittelija, Ruokaa & Kohtaamisia -hanke
Suvi Kervinen
Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä

Ennen lounasta on jo mahdollista saapua paikalle, jos haluaa tavata toisia vapaaehtoisia ja
piirin työntekijöitä voimavara-aamupäivän merkeissä klo 10-12. Virallisesti ohjelma alkaa klo
12 lounaalla, jonka jälkeen saamme kuulla monia hyviä puhujia. Pääesiintyjäksi olemme saaneet vielä tällöin Oulun teatterin taiteellisena
johtajana toimivan Kari-Pekka Toivosen.

Seminaarin kulut katetaan Veijo Åhlbergin
muistorahaston tuotoilla.

Piiritoimiston monimuotoisen ystävätoiminnan parissa tekevät työntekijät kutsuvat sinut mukaan ystävätoiminnan seminaariin!
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YSTÄVÄTOIMINTA

me koulutusta, mikäli kiinnostuneita löytyy riittävästi.

Oletko kiinnostunut Punaisen
Ristin vankilavierailutoiminnasta?

Jos olet kiinnostunut toiminnasta, laita sähköpostia Pauliinalle, jossa kerrot hieman itsestäsi.
Varpu Salmenrinne

Vaalan kunnan alueella sijaitseva Pelson
vankila on kiinnostunut aloittamaan vankilavierailutoimintaa - oletko sinä kiinnostunut vankilavierailutoiminnasta?
Keskustoimiston sosiaalitoiminnan suunnittelija Jari-Pekka Hietsilta ja Oulun piirin sosiaalipalvelusuunnittelija Pauliina Rasinkangas kävivät
esittelemässä Punaisen Ristin vankilavierailutoimintaa Pelson vankilan johtajalle ja apulaisjohtajalle syyskuun alussa. Vankilan johto oli
hyvin kiinnostunut toiminnasta ja haluaisivat
lähteä sitä kokeilemaan. Tässä vaiheessa kartoitamme kiinnostuneiden määrää ja järjestäm-

Punainen Risti -koulutus ollut, ovat aloittaneet
tietojen siirron ystävän tarvitsijoista, jonka jälkeen otetaan asiaksi saada sinne kaikki ystävätoiminnan vapaaehtoiset joko osaston omin
voimin tai piirin tuella.

Sähköisen ystävävälityksen
käyttöönotto Oulun piirissä
(tilanne 10.10.2018)

Alta löytyvän kuvan tilanne lokakuulta, jonka
jälkeen ennen tämän lehden ilmestymistä on
koulutettu vielä Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Muhos ja Ylivieska.

Sähköinen ystävävälitysjärjestelmä on saanut
hyvän vastaanoton Oulun piirissä, kuten koko
Oma Punainen Risti. Henkilökohtaista ystävätoimintaa järjestävät osastot, joissa on Oma

Valtakunnan tilastojen kärkipaikoilla komeilee monta Oulun piirin osastoa.
15

Pauliina Rasinkangas

YSTÄVÄTOIMINTA

tusta vähävaraisten taloudelliseen tilanteeseen
jakamalla elintarvikkeita ja ruokaa sekä järjestämään mahdollisuuksien mukaan oheistoimintoja. Ruoka-aputoiminnalla pääsee lisäksi vaikuttamaan ruokahävikin vähentämiseen.

Oletko kiinnostunut
kuulemaan...
•
•
•
•

Millaista ruoka-aputyötä Punaisen Ristin
osastot tekevät?
Miten ruoka-aputoimintaa voidaan aloittaa
osastoissa?
Erilaisista tavoista auttaa vähävaraisia?
Hävikkiruoan hyötykäytöstä?

Pääpaino tässä infossa on hävikkiruoan / ylijäämäruoan jakaminen ruoka-apuna, ei niinkään
EU-ruoka-apu.
Infon
•
•
•

Jos vastasit yhteenkin kohtaan kyllä, niin tule
seuraamaan ja halutessasi esittämään kysymyksiä Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston ja Lapin piirin pitämään ruoka-aputoiminnan infoon.

•

sisältö
Ruoka-avun tarve
Mikä ruoka-apu ja mitä voidaan jakaa?
Ruoka-aputoiminta Suomen 			
Punaisessa Ristissä
Mitä ruoka-aputoiminnan käynnistämiseen tarvitsee?
Oheistoiminta ruoka-avussa
Verkostoyhteistyö
Mitä materiaalia ja tukea saatavilla

Ajankohta: keskiviikko 28.11. klo 17.00-18.30
Paikka: Skype (linkin saa Pauliinalta sähköpostitse kun pyytää)

•
•
•

Ruoka-aputoiminnalla pyritään tuomaan helpo-

Info on suunnattu kaikille Punaisen Ristin vapaaehtoisille!

Joonas Brandt

Asunnottomien yö 2016 Helsingissä. Punainen Risti jakoi paikalla ruokaa.
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Ari Haaranen

VALMIUS

Kiitos Kippi!

vaikuttamismahdollisuuksia luoden ainoastaan
toimivia puitteita, joissa vapaaehtoiset voivat
toimia mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti. Kipillä on luontainen kyky kannustaa vapaaehtoisia ja uskallus antaa vastuuta vapaaehtoisille toimijoille.

Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin pitkäaikainen valmiuspäällikkö Markku ”Kippi” Grip sai päivälleen 40 vuotta työhistoriaa täyteen Punaisen Ristin palveluksessa
20.9.2018. Ansatuille eläkkeelle hän siirtyi
syyskuun lopussa. Aktiivisen työuransa lisäksi Kippi ehti toimia ennen palkkatyötä
Punaisen Ristin vapaaehtoisena ja epäilemättä vapaaehtoistyö auttamisen parissa
jatkuu hänellä myös palkkatyön jälkeisenä aikana.

Suomen Punaiseen Ristiin Kippi tuli itsekin vapaaehtoisuuden kautta. Ennen työuraansa hän
toimi aktiivisesti Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnoissa mm. ensiapu- ja nuorisoryhmässä.
Hän jatkoi vapaaehtoisuuttaan myös työuransa ohella, sillä hän oli tuttu näky ensiapukilpailuissa, oli hän sitten työtehtävissä tai sitten
ei. Punaisessa Ristissä Markku työskenteli myös
määräaikaisesti keskustoimiston työntekijänä,
jolloin hänen ammattitaitoaan haluttiin laajemminkin yhteisön käyttöön. Hän oli kysytty kouluttaja valtakunnallisiin Punaisen Ristin valmiusja ryhmänjohtajakoulutuksiin. Kippi on erittäin
hyvin tunnettu ja arvostettu kotimaan valmiuden ja vapaaehtoisen varautumisen asiantuntija pelastus- ja poliisiviranomaisten sekä alan
järjestöjen keskuudessa.

Markku Grip ehti toimia siis Suomen Punaisen
Ristin Oulun piirin valmiuspäällikkönä 40 vuotta. Tuossa ajassa hän on omalla toiminnallaan
luonut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle
valtakunnallisesti esimerkillisesti toimivan Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun organisaation lähimmäisen avuksi ja viranomaisten tueksi. Pohjoisissa maakunnissa toimivat aktiiviset Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun sadat auttajat tuntevat Kipin tarkkana, perusteellisena ja huumorintajuisena johtajana, jolla oli aina aikaa kuunnella vapaaehtoisten huolia ja murheita. Kippi
ei haalinut koordinaatiota itselleen, vaan avoimella toiminnallaan kannusti vapaaehtoisten

Toivotamme Kipille leppoisa eläkepäiviä ja
aktiivista jatkoa vapaaehtoisuralle!
Jaakko Louhela

Piiritoimisto toivottaa Kipille mukavia eläkepäiviä! Oikealta Päivi Jurvakainen, Pauliina Rasinkangas, Ari Haaranen, Pertti
Saarela, Jarno Rasinkangas, Kippi, Teemu Alapeteri, Riikka Kesonen, Suvi Kervinen, Marika Parkkila, Jenni Moilanen, Tiina
Parkkinen sekä Pirkko-Liisa Laitinen. Järjestösihteeri Maarit Kärkkäinen puuttuu kuvasta.
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Marika Parkkila

MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA

Veronika Zaburchik

Voimavarapäivä Kuusamossa
Oulun ja Kuusamon osastojen monikulttuurisuustyön toimijat tapasivat Kuusamossa 6.10.
voimavarapäivän merkeissä. Oulun väki sai ihailla matkan ratoksi kaunista ruskaa ja jylhiä maisemia. Hotelli Kuusamossa nautitun maittavan
lounaan lomassa pääsimme vaihtamaan kuulumisia. Ruokailun jälkeen monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Marika Parkkila johdatti osallistujat harjoituksen avulla päivän teemaan.
Pääsimme eläytymään ”Zara”-tytön tarinaan
matkaten Turkista läpi Keski-Euroopan, aina
pohjolan perille saakka.
Pienempiin ryhmiin jakaantuneina puitiin osastojen kehittämistarpeita ja käytiin läpi myös
hyviksi koettuja käytäntöjä. Henkilökohtaisesta jaksamisesta huolehtimista varten työkalupakkiin saatiin myös uusia työkaluja mm. parin
kanssa läpi käytyjen voimavarakorttien kautta.

Syötteen maisemissa asuu mitä eriskummallisempia olentoja.

Päivän päätteeksi suunnattiin Suurpetokeskukselle Oulun osastosta tutuksi tulleen Juha
Peltomäen opastamalle kierrokselle. Susien, ilvesten, ketun ja karhujen tapaamisen lisämausteeksi saimme kuulla myös Suurpetokeskuksen
historiaa. Tv: stäkin tuttu Juuso-karhu osoittautui oikeaksi linssiluteeksi, joka ei ujostellut innokkaita kuvaajia lainkaan.

ETNO-perheleiri Syötteellä 18.-19.8.
Etnisten suhteiden neuvottelukunta järjesti yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa monikulttuurisen perheleirin Pikku-Syötteellä elokuussa.
Perheen sai jokainen määritellä itse ja erilaisia
perheitä osallistui leirille eri puolelta Oulun piiriä. Bussimatkalla leiriläiset pääsivät tutustumaan toisiinsa ja Pudasjärvellä pysähdyttiin jaloittelemaan.

Isommat ja etenkin pienemmät karhut hurmasivat joukkomme niin, ettei edes pieni vesisade
meinannut saada väkeä siirtymään sisätiloihin
lähtökahveille. Kahvien lomassa ruodittiin päivän antia ja heiteltiin ajatuksia seuraavan vuoden tapaamisesta. Antoisan ja rentouttavan
päivän päätteeksi siirryttiin kotimatkalle suut
makeina ja iloisin mielin.

Perillä pääsimme heti ruokapöydän antimien
pariin ja nauttimaan upeista maisemista. Majoittautumisen jälkeen pääsimme tutustumaan
hotelliin ja aloittamaan ohjelman leirilipun askartelulla. Luontopolulle siirryttiin Peikon, Metsänneidon, Menninkäisen, Maahisen, Nallen ja
Tonttujen johdattelemina.

Jaakko Louhela
Jaakko Louhela

Ulkoilun päälle nautiskeltiin kahvista ja mehusta pullan kera kodan lämmössä. Kodan vieressä
kasvaneet mustikat löysivät myös tiensä reippaiden retkeläisten suihin. Illalla järjestetyssä
discossa tanssilattialle uskaltautuivat niin pienet kuin isommatkin leiriläiset.
Yöllä meteliä pitänyt myrskytuuli oli valvottanut
yhtä jos toistakin leiriläistä. Aamupalan jälkeen
virkistyneet leiriläiset siirtyivät kukin kiinnostuksensa mukaan huovuttamisen, kankaanpainannan ja ulkoilun pariin. Läksiäisten päälle nautitun lounaan päälle heitimme hyvästit
Syötteen maisemien lisäksi sekä vanhoille, että
uusille tutuille.
Jaakko Louhela
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Pirkko-Liisa Laitinen

ENSIAPURYHMÄTOIMINTA

Henkisen tuen seminaari Oulussa

valmiusryhmässä työskentelevä erikoispsykologi Tiina Sjöblom.

Punaisen Ristin Oulun piirin Henkisen tuen seminaari pidettiin 27.10.2018 Oulussa. Seminaarissa kuulimme psykologi, psykoterapeutti Soili
Poijulan luennon kriisissä olevan ihmisen kohtaamisesta. Paljon tietoa ja vinkkejä henkisen
tuen sekä ammattilaisille että vapaaehtoisille.

Saimme myös tärkeää infoa Oulun kriisikeskuksen toiminnasta toiminnanjohtaja Erja Saarelalta sekä Oulun Rikosuhripäivystyksen toiminnasta aluejohtaja Maarit Saukolta.
Seminaariin osallistui lähemmäs 80 henkilöä.
Tavoitteenamme on vuosittain järjestää seminaari, joka sisältää eri asioita alueellisen auttamisvalmiutemme lisäämiseksi.

Poliisin puheenvuoron käytti komisario Jyrki Kivirinta, aiheenaan poliisi ja kriittisten tilanteiden jälkihoito. Auttajan kokemuksista erilaisissa kriisitilanteissa kertoi SPR:n psykologien

Pirkko-Liisa ja Ari

Riikka Kesonen

Psykoterapeutti Soili Poijula luennoi kriisissä olevan ihmisen kohtaamisesta. Myös komisario Jyrki Kivirinta, erikoispsykologi Tiina Sjöblom, Oulun kriisikeskusen toiminnanjohtaja Erja Saarela sekä Rikosuhripäivytyksen aluejohtaja Maarit Saukko
luennoivat mielenkiintoisesti kriisitilanteista eri näkökulmista.
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Oulun piirin Oma Punainen Risti
-koulutuskiertue jatkuu
Oulun piirissä järjestelmässä on noin 300
vapaaehtoista. Valtakunnallisesti järjestelmään on kirjautunut jo noin 1200 vapaaehtoista. Kysyimme muutamilta osastojemme vapaaehtoisilta minkälaisen
ensivaikutelman he ovat järjestelmästä
koulutuksen jälkeen saaneet. Suurkiitos
vastauksistanne!
1. Mikä oli ensivaikutelmasi järjestelmästä?
2. Miten aiotte hyödyntää tietojärjestelmää
vapaaehtoistoiminnassanne?
3. Mikä on mielestäsi parasta järjestelmässä?
4. Mikä kaipaa mielestäsi vielä kehittämistä?
5. Miten kuvailisit Oma Punaista Ristiä niille
jotka eivät ole siihen vielä tutustuneet?

Koulutus Hyrynsalmella, jossa koulutukseen osallistujia oli
ennätyksellinen määrä.

nut” mikä meni vikaan, mitä jäi tallentamatta jne. Vapaaehtoinen ystävä kun täyttää
oma punaisessa ristissä tiedot, tulee minun käydä kahdessa eri paikassa ns. kuittailemassa (kontaktointi ja hyväksyminen).
Tämä olisi mielestäni pitänyt näkyä samalla
kortilla. Ohjelmaan en vielä ole kovinkaan
hyvin perehtynyt, joten en ihan osaa kehittämisideoita esittää.
5. Ystäväasiakkaista ja vapaaehtoisista kysytään vain oleelliset tiedot. Tietojärjestelmä
on turvallinen. Käyttäjäoikeudet on rajattu.
Vain ryhmän vetäjillä oikeus päästä asiakkaiden ja vapaaehtoisten tietoihin.

Pertti Hekkala, Kuusamon osasto:
1. Ensivaikutelma oli pääosin hyvä. Etukäteen
siihen tututustuessani sain vaikutelman
keskeneräisyydestä, joka hälveni koulutustilaisuudessa.
2. Aluksi pyrimme saamaan pääosan vapaaehtoisista rekisteröitymään järjestelmään.
Seuraavaksi käytetään työkaluna uusien
vapaaehtoisten rekrytoinnissa supistuvassa ”markkinatilanteessa” (paikkakunnan
vanheneva väestö, nuoret muuttavat muualle, pieni aktiiviväestö)
3. Järjestelmän selkeys.
4. Valikkojen sijoittelu: toimintojen löytämiseksi ylhäältä / alhaalta joutuu skrollaamaa (vierittämään?). Pitää muistaa mistäpäin toiminto löytyy. Voiskohan keskittää /
käyttää tarvittaessa ”drop down” -valikoita.
5. Järjestelmä on selkeämpi ja yksinkertaisempi kuin Rednet, ja parempi kuin useimmat
valtakunnalliset systeemit yleensä.

Ahmed Al-Rufaye, Raahen osasto:
1. Ensivaikutelma oli, että Oma Punainen Risti
on tosi helppo käyttää ja selkeä ymmärtää.
2. Järjestämällä ja ilmoittamalla tulevia tapahtumia meidän kunnalle sekä pyytämällä ensiapupäivystäijä tapahtumiin Oma Punaisen
Ristin kautta.
3. Että kaikki tiedot tapahtumista löytyy helposti, joten ihmiset voi hakea ja ilmoittaa
pääsemisestä vapaaehtoisena tapahtumiin.
4. Eipä oikeasti tulee mieleen mitään.
5. Oma Punainen Risti on yksinkertainen ja kätevä käyttää, jos haluaa löytää tietoa tapahtumista ja päästä vapaaehtoisena, niin
kannattaa käydä tutustumassa ehdottomasti!

Riitta Laitinen, Pyhäjärven osasto (sähköinen
ystävävälitysjärjestelmä):
1. Vaikutti aika selkeältä järjestelmältä.
2. Ystäväasiakkaiden tiedot kirjataan ehdottomasti järjestelmään. Myös jo ns. vanhat
asiakkaat haastatellaan uudelleen ja heidänkin tiedot kirjataan järjestelmään.
3. Parasta on, että tähän toimintaan on luotu
sähköinen järjestelmä. Ei enää lomakkeita
säilyttämistä kotona.
4. Ensimmäisiä kertoja kun yritin tallentaa ystäväasiakkaan tietoja, niin jostain syystä
tallennus ei onnistunut. Ohjelma ei ”kerjan-

Tarja Petäjäjärvi, Iin osasto (sähköinen ystävävälitysjärjestelmä):
1. Ensimmäinen ajatus Omasta Punaisesta Rististä oli ”tätä olen kaivannut”. Tuntui, että
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meidänkin on aika saada pikkuhiljaa sellainen tietojärjestelmä, johon voimme keskitetysti kerätä tietoja yhteen paikkaan, ne olisivat helposti saatavilla, eikä paperilappusia
tarvisi. Myös tietoturvallisuuden kannalta
erittäin tervetullut järjestelmä. Järjestelmä
helpottaa osastojemme vastuuhenkilöiden
toimintaa, muiden vapaaehtoisten on helppo tämän järjestelmän kautta tulla mukaan
toimintaan.
2. Osastomme ystävätoiminnan vapaaehtoiset ja ystävän tarvitsijat tulemme laittamaan pikkuhiljaa järjestelmään. Tätä kautta
myös laitamme muuta ystävätoimintaan liittyviä asioita järjestelmään, kuten koulutuksia, tapaamisia jne. Myös muut osastomme
ryhmät löytyvät järjestelmästä. Näitä asioita siis ajan saatossa, pikkuhiljaa :)
3. Parasta järjestelmässä on se, että kaikki ystävätoimintaan liittyvät asiat voidaan siirtää
samaan paikkaan, päästään eroon paperisista versioista. Järjestelmä on myös helppo käyttää.
4.
5. Oma on tätä päivää, eli tietojärjestelmä,
joka helpottaa vapaaehtoisten toimintaa,
antaa työkaluja vapaaehtoistehtävien hoitamiseen. On tietoturvallinen. Vapaaehtoiset luovat oman käyttäjäprofiilin Oma järjestelmään. Profiilin kysytään monenlaisia
asioita, tietoja voi muuttaa ja lisätä jälkikäteenkin. Vastausten perusteella järjestelmä etsii ystävän tarvitsijalle (hänen tietonsa laitetaan myös järjestelmään) sopivan
vapaaehtoisen ystävän. Toki tämän parin
sitten osaston ystävänvälittäjä vielä tsekkaa ja katsoo, että se on ok. Oman kautta
näkee tietoja mm. erilaisista koulutuksista,
tapahtumista.

Nuorisolinjauksen työpaja Oulussa
Nuorten laatima nuorisotoiminnan linjaus on hyväksytty hallituksen kokouksessa
28.11. Järjestömme uusi toimintalinjaus ja
nuorisotoiminnan linjaus suuntaavat nuorisotoiminnan vahvasti auttamistyöhön.
”Aktiiviset nuoret nuorten apuna” (toimintalinjaus) ja ”Kasvatamme uutta auttajien
sukupolvea” (nuorisolinjaus) ovat hienoja
lauseita, mutta mitä ne tarkoittavat tekemisinä?
Uusi nuorisolinjaus astuu voimaan vuonna 2020
ja tätä varten halutaan kartoittaa nuorten tarpeita järjestössä. Työpajassa pohditaan tulevaisuuden haasteita ja sitä, miten Punainen Risti pystyy niihin vastaamaan. Ideoimaan ovat
tervetulleita kaikki nuorisojäsenet, nuoret vapaaehtoiset, nuoriso- ja kouluyhteistyön yhteyshenkilöt sekä jokainen, joka kokee nuorten
toiminnan kehittämisen tärkeäksi.
Kahden tunnin työpaja järjestetään Oulussa, Oulun piiritoimistolla (Uusikatu 22, 90100
Oulu) 23.11. klo 16-18. Mukaan voi ilmoittautua
osoitteessa punainenristi.fi/oma, jonka toimintaosiosta tapahtuman löytää nimellä ”Nuorisolinjauksen työpaja Oulussa”. Lisätietoja antaa
myös Riikka Kesonen, p. 040 748 4305.
Hanna Linnakko
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TYÖELÄMÄMENTOROINTI

Työelämämentorit saavat perehdytyksen ja materiaaleja mentorointia varten. Mentorointi toteutetaan suomen kielellä, mutta tarvittaessa
ja työelämämentorin kielitaidosta riippuen tukisanoja voi halutessaan käyttää englanniksi tai
muulla kielellä. Työelämämentoriksi pääsemiseksi on yksi edellytys, jota vaadimme: täytyy
olla tai ollut suomalaisessa työelämässä.

Sinustako työelämämentori?
Punaisen Ristin projekti ”Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työelämävalmiuksien tukeminen” on kehittänyt
uutta vapaaehtoistehtävää, työelämämentorointia. Työelämämentorointia pilotoidaan muutamassa osastossa ympäri
Suomen. Työelämämentoroinnissa vapaaehtoiset ryhtyvät mentoroimaan pienryhmässä maahanmuuttajia tai suomalaisia
nuoria.

Mentorina toimivalta odotamme kokemusta
suomalaisesta työelämästä, avarakatseisuutta
ja auttamisenhalua. Lisäksi arvostamme esiintymistaitoa ja -halua, tsemppaavaa ohjausta
sekä arkista kielitaitoa. Mentorointi tapahtuu
suomen kielellä, mutta tukisanoja voi tarvittaessa käyttää muista kielistä.

Mentorit toimivat kahden kuukauden ajan Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisina ohjaamassa työelämään pyrkiviä kohti suomalaisia työmarkkinoita opastamalla muun muassa
suomalaisesta työkulttuurista, suomalaisesta työnhausta sekä työelämän pelisäännöistä. Käytännössä tieto on sellaista, mitä meillä
työelämässä olevilla jo on ja jota sinne pyrkivät tarvitsevat. Perehdytämme mentorit ennen
aloitusta. Työelämämentorit toimivat aina pareittain ja mentoroitavia ryhmässä on 4-6 henkilöä.

Ilmoitathan kiinnostuksestasi toimia työelämämentorina!
Lisätietoja:
Jenni Moilanen
Työelämäkoordinaattori
p. 040 140 7848
jenni.moilanen@punainenristi.fi.
Jarkko Mikkonen
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TOIMINTAKALENTERI

MARRASKUU		
1.11.		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Muhos
			
5.11. 		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Oulu
			
6.11.		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Ylivieska
			
10.11.		
Tulijan ystävänä ja tukena -koulutus, Oulu
			
20.11.		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Oulainen
			
21.11.		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Kalajoki
			24.11.		Reddie Kids -kerhonohjaajakoulutus, Oulu
			
27.11.		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Utajärvi
			
28.11.		
Ruoka-aputoiminnan info skypessä klo. 17.-18.30 (lisätie					toja Pauliinalta)
		
		
		
JOULUKUU		1.12.		Maailman aids-päivä*
			5.12.		Vapaaehtoisuuden päivä*
			
11.12.		
Oma Punainen Risti -koulutuskiertue, Kärsämäki
		
		
		
								*-merkityt valtakunnallisia tapahtumia
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Kuka tahansa voi olla yksinäinen
Onneksi kuka tahansa voi myös auttaa. Punainen Risti
On
lievittää yksinäisyyttä välittämällä ystäviä toisen ihmisen seuraa
kaipaaville. Ystävät tapaavat toisiaan ja viettävät aikaa heille itselleen
sopivalla tavalla esimerkiksi kahvitellen tai ulkoillen. Punaisen Ristin
ystävävälitykset yhdistävät koulutetut vapaaehtoiset ja ystävää
tarvitsevat henkilöt ystäväpareiksi.

Olisitko sinä kiinnostunut toimimaan ystävävälittäjänä?
Ilman paikallisia ystävävälittäjiä ystävätoiminta ei olisi mahdollista.
Saat
tehtävään
perehdytyksen
ja
käyttöösi
sähköisen
ystävävälitysjärjestelmän.

Lisätietoja:
Paikallisosastostasi
sekä
Pauliina Rasinkangas
Oulun piiri
p. 040 486 4885
pauliina.rasinkangas@punainenristi.fi

Mari Vehkalahti
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