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TOIMINTA VUONNA 2018
Kulunut toimintavuosi oli totuttuun tapaan toiminnan
täyteinen. Yleiskokouskausi ylitti puolivälin ja Helsingissä
yleiskokouksessa hyväksytyn toimintalinjauksen neljää
päätavoitetta on pantu täytäntöön piirissämme ahkerasti.

Oulun piiritoimisto koki useita henkilöstömuutoksia, joista
lisämiehitystä toivat STEA-rahoitteiset ”Ruokaa ja osallisuutta”
-hanke ja omaishoidon tukitoiminnan toinen tuleminen piirin
alueelle – edellinen työntekijäresurssi omaishoidossa vähennettiin kymmenen vuotta sitten. Näiden lisäksi STEA-rahoituksella saatiin käyntiin operatiivista paperittominen henkilöiden
tukitoimintaa piirin alueella. Uusien henkilöiden sijoittuminen
piiritoimiston tiloihin mahdollistui sillä, että Punainen Risti Ensiavun henkilöstö siirtyi omiin tiloihinsa Oulun Etu-Lyöttyyn.

Yksinäisyyttä pyritään vähentämään uusilla toimintamuodoilla omaishoidon tukitoiminnan parissa ja ruuanjakelun
yhteydessä tapahtuvalla ystävätoiminnalla. Hävikkiruuan
jakelu on yksi esimerkki paikallisesta tarpeesta käynnistyneestä toiminnasta, joka on laajentunut valtakunnalliseksi ja jota nyt kehitetään monimuotoisemmaksi. Uudet
toiminnot toivat piiritoimistolle myös uusia kasvoja.

Valmiustoiminnan sektorilla siirtyminen OHTO-hälytysjärjestelmään saatiin päätökseen. Varautumisyhteistyön
tiivistyminen Oulun kaupungin kanssa konkretisoitui jo
olemassa olevan yhteistyösopimuksen päivittämisellä. Ensiapuryhmien koulutus ja alueellinen toiminta jatkui erityisen aktiivisena. Suomen Punaisen Ristin Oma -vapaaehtoisten hallinta- ja rekisterijärjestelmän käyttöönotto ja
jalkauttaminen paikallisosastojen arkeen väritti erityisesti
ystävätoimintaa, koska kauan odotettu sähköinen ystävänvälitys sisältyy Omaan erityisenä moduulinaan. Henkilötietolain vaatimat muutokset työllistävät piiriä ja osastoja.

Valmiutta yhteistyöhön viranomaisten kanssa parannettiin solmimalla yhteistyösopimus Oulun kaupungin kanssa ja vastaavia sopimuksia on tarkoitus tehdä muidenkin
kuntien kanssa.
Toiminnan läpinäkyvyyttä parannetaan yhtenäistämällä
toiminnantarkastuskäytäntöjä ja loppuvuodesta koulutettiinkin ensimmäiset alueelliset toiminnantarkastajat osastojen tarpeisiin.

Allekirjoittanut on toiminut vuoden 2018 alusta lukien
koko järjestöä koskevan tukipalvelu-uudistuksen projektiryhmässä. Uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia paitsi
piirien toiminnan toteuttamiseen, niin myös koko järjestön
johtamiseen ja raportointiin liittyen. Osaltaan tätä toimintatapojen uudistumista on myös alueellisten toiminnantarkastajien kouluttaminen ja tarjoaminen paikallisosastoille.
Järjestömme luotettavuuden ja uskottavuuden näkökulmista katsoen myös jatkossa nimenomaan paikallisosastojen
hallinnon ja talouden kysymyksiin tulee kiinnittää erityistä
huomiota.

Piiritoimiston kiinteistön tulevaisuuteen on alettu kiinnittää
enemmän huomiota. Kiinteistö on heikossa kunnossa ja
sillä on suuri merkitys niin piirin toimintaan kuin talouteenkin.
Loppuvuonna piirimme osastojen lukumäärä pieneni kahdella, kun Vaalan osasto lakkautti itsensä, jolloin jäsenet,
alue ja varat liitettiin Utajärven osastoon ja Pyhännän
osastosta vastaavasti Kärsämäen osastoon.
Punaisen Ristin Oulun piirin hallitus kiittää lämpimästi
kaikkia kuluneen vuoden aikana toimineita vapaaehtoisia,
osastojen ja piirin luottamushenkilöitä sekä piiritoimiston
ja vastaanottokeskuksen henkilökuntia. Kiitokset myös
kaikille yhteistyökumppaneille, yrityksille, yhteisöille sekä
kuntien ja valtion viranomaisille.

Turvapaikanhakijoiden määrä säilyi vähäisenä ja Ruukin
vastaanottokeskuksen paikkaluku laski 150 asiakkaaseen
toukokuussa 2018. Itse vastaanottokeskuksessa asuvien
asukkaiden lisäksi työtä tehtiin myös yksityismajoituksessa
asuvien turvapaikanhakijoiden kanssa. Koulutus- ja virkistyskeskus Hietalinnan varaustilanne säilyi hyvänä ja kiinteistön
alueella toteutettiin ehostustöitä kesän ja syksyn aikana.

Oulussa 1.3.2019
Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin hallitus

Teemu

Paikallisosastojen alati vähenevien vapaaehtoistoimijoiden
määrä ajoi Vaalan ja Pyhännän osastojen hallitukset lopettamaan osastojensa toiminnan. Vaalan alue toimijoineen
liitettiin Utajärven ja Pyhännän osasto Kärsämäen osastoon. Piirin jäsenmäärä vuoden lopussa oli 4243,
lähes 300 vähemmän kuin edellisvuonna. Järjestötoiminnan murros koskettaa siis myös Punaista
Ristiä. Uskon kuitenkin, että uudet tavat
saada mukaan uusia vapaaehtoisia ja
houkuttelevat toimintamuodot takaavat tulevaisuudessakin järjestömme
elinvoiman. On selvää, että tässä
yhtälössä
tarvitaan
kaikkia,
jokaista toimijaa paikallisosastosta keskushallintoon saakka.

ri

Alapete

Pertti Saarela
toiminnanjohtaja
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Heta Ahonen

JÄRJESTÖTOIMINTA

paaehtoista ja piiritoimiston henkilökunnan edustajaa. Tavoitteena oli muodostaa piirille oma toiminnantarkastajien
ryhmä, mistä osastot voivat valita itselleen piirin kustantaman toiminnantarkastajan ja näin yhdenmukaistaa sekä
tehostaa osastojen toiminnantarkastusta. Koulutuksen
myötä kolme vapaaehtoista ilmoittautui toimimaan alueellisena toiminnantarkastajana. Kaksi osastoa valitsi itselleen syyskokouksessa alueellisen toiminnantarkastajan.

Nälkäpäivä
Oulun piiristä 41/42 osastoa osallistui Nälkäpäivään. Oulun piirin keräystulos oli 76 312,33€ (2017, 76 142,84€).
Keräystulostaan nostivat sellaiset osastot, joilla oli aktiivinen keräysjohtaja innostamassa ja värväämässä uusia kerääjiä tai vastikkeellista keräystä myyntituotteitten
avulla. Kerääjämäärä oli 1309 henkilöä, kasvua 12,5%
edelliseen vuoteen verrattuna.
Kouluja Nälkäpäivään osallistui 109 kappaletta, yksi vähemmän kuin vuonna
2017. Koulujen tuloksessa 13 405,52€
oli kuitenkin nousua 50% edelliseen
vuoteen. Koulujen osallistumisella on
merkittävä vaikutus keräystulokseen.

Jäsenmäärä ja uudet vapaaehtoiset

“Keräystulostaan nostivat sellaiset osastot,
joilla oli aktiivinen keräysjohtaja innostamassa ja
värväämässä kerääjiä tai
vastikkeellista keräystä
myyntituotteitten avulla.

Yleiskokouksessa
2017
asetettu
tavoite 10% vuosikasvulle jäsenmäärässä
ja
nuorisojäsenten
määrässä ei toteutunut valtakunnallisesti (-4,4%/-17%) eikä Oulun
piirissä. Oulun piirin jäsenmäärä laski
6,4% ollen 4 243 jäsentä vuoden lopussa. Nuorisojäsenten määrä oli 354
jäsentä, laskua 17,5%. Ainaisjäseniä
oli 701 jäsentä, kasvua 12,5%. Uusia
jäseniä tuli yhteensä 169 kappaletta.

Nälkäpäivän
yhteydessä
kokeiltiin
OHTO-hälytysjärjestelmää
keräystilannekuvan luomisessa. Keräystunnelmat olivat hyvät ympäri piiriä. Uusia
keräystapoja, MobilePaytä ja iZettleä kokeiltiin parissa
osastossa, niitä ei vielä kuitenkaan osattu hyödyntää riittävän laajasti tuloksen saamiseksi. Haastetta tuotti keräysvarojen tilittäminen, koska pankit ovat laajalti supistaneet
käteispalvelujaan varsinkin pienemmillä paikkakunnilla.

Alueelliset toiminnantarkastajat

Syynä jäsenmäärän laskuun on huolestuttavan suuri vanhojen jäsenten poisjäänti (jäsenmaksu jäi maksamatta
310:llä jäsenellä) ja riittämätön uusien jäsenien rekrytointi. Nuorisojäsenten vähenemiseen vaikuttaa edullisen
perheenjäsenyys vaihtoehdon poistuminen.

Keskustoimisto järjesti piiritoimistolla vapaaehtoisten
alueellisten toiminnantarkastajien koulutuksen. Koulutukseen osallistui yhteensä 8 asiasta kiinnostunutta va-

Jäsenmäärän lisäämiseksi piiritoimisto järjesti jäsenhankintakilpailun. Vain Puolangan osasto ylitti 10% kasvutavoitteen. Viisi osastoa sai pidettyä jäsenmäärän ennal4

laan tai kasvatettua sitä (1,4 - 4,3 %) ja 36:lla osastolla
jäsenmäärä laski (0,9 - 33,3%).

Piiritoimiston väki vieraili osastoissa vuoden aikana ainakin
187 kertaa kummi-, toimialakohtaisilla-, koulutus- ja muilla vierailuilla. OMA-koulutuksia näistä oli 24 vierailukertaa.
Kuhunkin vierailuun osallistui 1-3 piirin työntekijää.

Uusia vapaaehtoisia ilmoittautui Oulun piirin osastoihin
netin kautta yhteensä 90 henkilöä (2017, 194), joista 73
naista ja 17 miestä. Eniten kiinnosti ystävä-, monikulttuurisuus- ja ensiaputoiminta. Vapaaehtoisia ilmoittautui
17 osastoon. Lisäksi muutamat uudet vapaaehtoiset löysivät tiensä osastoihin OMA:n kautta.

Osastovierailut
Keväällä kummikäynneillä keskityttiin muun muassa toimintalinjauksen 2018-2020 päätavoitteiden näkymiseen
osaston toimintasuunnitelmassa, osaston tason kartoitukseen, vapaaehtoisten jaksamiseen ja kannustettiin kevään
kampanjoiden järjestämiseen.
Syksyllä Keskustoimisto ja piiri panostivat Punaisen Ristin
sääntöjen valvontaa liittyen luottamushenkilöiden valintaan. Osastojen tukemiseksi tässä asiassa syksyn kummikäynnit painottuivat vierailuiksi osastojen syyskokouksissa.
Kuva vasemmalla: Merijärven osasto teki Nälkäpäivänä
varainhankintaa vohvelikahvilan avulla.
Kuva oikealla: Pyhäjoen osaston lipaskerääjiä Nälkäpäivänä.

Vuoden 2018 toiminnan suunnitelma ja toteutuma keskeisiltä osin
(ja vuoden 2017 vertailuluvut soveltuvin osin)
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Lähde: Suomen Punainen Risti

Viestintä
Oma Punainen Risti on vapaaehtoisten tietojärjestelmä,
joka antaa uusia työvälineitä vapaaehtoistehtävien hoitamiseen. Se on myös vapaaehtoisen väylä etsiä sopivia
koulutuksia, toimintaa ja tapahtumia. Sähköistä tietojärjestelmää alettiin pilotoida sähköinen ystävävälitys
pääpainona muutamissa osastoissa keväällä 2018, Oulun
paikallisosasto mukaan lukien. Keväällä 2018 järjestettiin
koulutus myös Pyhäjoen paikallisosastossa.
Syksyn 2018 aikana koulutus järjestettiin 22 paikkakunnalla. Koulutuksiin osallistui vuoden 2018 aikana yhteensä
noin 150 vapaaehtoista. Joulukuussa 2018 Oma Punaiseen
Ristiin oli kirjautunut noin 400 vapaaehtoista Oulun piirin
alueella. Valtakunnallisesti käyttäjiä oli 1825. Koulutuksia tullaan järjestämään lopuissa piirin osastoissa vuoden
2019 aikana. Vuoden 2019 alusta uudet vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet henkilöt ohjataan suoraan Oma
Punaiseen Ristiin.
Oma Punainen Risti -järjestelmän lisäksi piiritoimisto tiedottaa ja viestii sosiaalisen median (Facebook, Instagram)
kautta. Perinteisempiä tiedotuskanavia edustavat neljästi
vuodessa ilmestyvä Tässä ja Nyt -lehti sekä kuukausittain
lähetettävä sähköinen osastokirje. Lisäksi piiri on tuottanut vuosikalenterin.

Humanitaarinen oikeus
Oulun piirissä ei ollut vuonna 2018 yhtään humanitaarisen
oikeuden toimintaryhmää. Yksi humanitaarisen oikeuden
peruskurssi järjestettiin, johon osallistui 16 teemasta kiinnostunutta henkilöä.

Vuoden 2018 toiminnan suunnitelma ja toteutuma keskeisiltä osin
(ja vuoden 2017 vertailuluvut soveltuvin osin)
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Nuorisotoiminta
Lasten ja nuorten mukaan saaminen Punaisen Ristin eri
toimintoihin on järjestön elinvoimaisuuden kannalta keskeistä. Vaikka useimmista Punaisen Ristin tietoiskun saaneista koululaisista ei tulekaan heti aktiivivapaaehtoisia,
niin järjestön arvomaailma tulee tutuksi ja toimintaan
myöhemmin mukaan tuleminen on ehkä helpompaa.

Jukka-Pekka Moilanen

Erillisiä nuorten ryhmiä ei kokoontunut Oulun piirin alueella vuonna 2018. Osastoissa onkin panostettu toimintalinjauksen mukaisesti enemmän siihen, että nuoria saataisiin
mukaan kaikkiin osaston jo olemassa oleviin toimintamuotoihin. Nuorisovaliokunnan toimikausi päättyi huhtikuussa 2018. Piirihallituksen päätöksellä nuorisovaliokunta päätettiin lakkauttaa syksyllä 2018.
Reddie Kids –kerhonohjaajakoulutuksia tarjottiin vuoden
2018 aikana kaksi. Näihin ei kuitenkaan saatu riittävästi
osallistujia. Reddie Kids –kerhoja toimi piirin alueella neljä:
Oulussa, Pudasjärvellä, Haukiputaalla sekä Haapavedellä.
Piiri järjesti Hietalinnassa lasten päiväleirin 7-10 -vuotiaille
lapsille yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry.:n ehkäisevien
tukitoimintojen kanssa. Leirille osallistui 12 lasta. OP tuki
taloudellisesti nuoren kesätyöntekijän palkkaamista piiriin.

kanssa. Vapaaehtoistoiminnan kurssin ideana on tarjota
lukioille valmiiksi räätälöity teemaopintoihin sopiva kurssi.
Kurssin tarjoaminen lähtee ensisijaisesti osaston tarpeesta, ja siitä, mihin he kokevat tarvitsevansa lisää uusia vapaaehtoisia. Samalla lisätään tietoisuutta Punaisesta Rististä ja vapaaehtoismahdollisuuksista.

Kouluyhteistyö
Kouluyhteistyötä tehdään joko osaston tai opettajien aloitteesta. Kouluvierailujen tarkoituksena on saada osaston
toimintaan mukaan lisää lapsia ja nuoria sekä esitellä
Punaista Ristiä ja periaatteitamme. Tavoitteena on synnyttää osaston ja koulun välille vahva yhteistyökontakti.
Koulut ja koululaiset/opiskelijat ovat pitäneet kouluvierailuista. Niistä on ollut hyötyä osastojen kerhonohjaajien
rekrytoinnissa, mutta ne ovat lisänneet kiinnostusta myös
muihin Punaisen Ristin toimintoihin.

Kurssin aikana opiskelijat suorittavat kolme teoriatuntia
liittyen vapaaehtoistoimintaan ja tiettyyn toimintamuotoon kuten ensiapu tai ystävätoiminta. Tämä jälkeen loput
kurssista (35 tuntia) suoritetaan vapaaehtoistoimintaa
suorittaen osaston tukemana. Vapaaehtoistoiminnan kurssilla tavoitettiin vuoden 2018 aikana noin 100 nuorta, joista kurssille osallistui 15 henkilöä.

Lukioille markkinoidun vapaaehtoistoiminnan kurssin
yhteydessä tehtiin kouluvierailuja yhteistyössä osastojen

Vuoden 2018 toiminnan suunnitelma ja toteutuma keskeisiltä osin
(ja vuoden 2017 vertailuluvut soveltuvin osin)
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Jari Huhtakallio

AUTTAMISVALMIUS
Valmiussuunnittelmat, yhteistyö ja koulutukset

Avustustoiminta äkillisissä onnettomuustilanteissa

Osastot päivittivät valmiussuunnitelmia edelleen osastokohtaisesti, koska valtakunnallinen ohjeistus alueellisten
valmiussuunnitelmien laatimiseksi valmistui vasta loppuvuodesta 2018. Noin 70 % osastoista päivitti osastokohtaisen suunnitelman. Piirin valmiussuunnitelma päivitettiin vain pääpiirteittäin, koska kokonaan uusi versio
tehdään osastojen alueellisten suunnitelmien valmistuttua.

Kotimaan avun tapausten määrä kasvoi huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti tulipalojen
määrä lisääntyi. Muita huomattavia avustustapahtumia
olivat Kainuun tykkylumiepisodi tammikuussa ja Oulunsalon vesikriisi lokakuussa. Molemmissa oli auttamassa suuri
määrä vapaaehtoisia ja satoja autettuja ihmisiä.

Osallistuimme aktiivisesti Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa hankkeen toimintaan ja järjestimme hankkeen kanssa yhteistyössä kaksi koulutusta ja yhden harjoituksen.
Kotimaan avun koulutukset hoidettiin kummivierailujen
yhteydessä lähes kaikissa osastoissa. Ensiapuryhmien
toiminnan muuttamisesta ensiapu- ja valmiusryhmiksi
saatiin hyviä kokemuksia. Tätä suuntausta jatketaan tulevaisuudessakin.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)

Osastomme antoivat apua 26 onnettomuustapauksessa,
Oulun kaupungin ja Kainuun pelastuslaitosten kanssa tehtiin joista 24 oli tulipaloja. Suurin yksittäinen avustustapaus
yhteistyösopimukset kriisitilanteita
oli Kainuussa tykkylumesta johtunut
varten. Myös Oulu-Koillismaan pesähkökatkostilanne, jossa Kalkun keslastuslaitossopimuksen päivitystyö
kusvarastosta tuotiin alueelle aggre“Osastomme antoivat apua
aloitettiin ja se valmistuu 2019.
gaatteja, huopia ja vesiastioita. Osas26 onnettomuustapauksessa,
Huomionarvoista on, että alueeltojen vapaaehtoiset jakoivat näitä
lemme saatiin vedenalaiseen etjoista 24 oli tulipaloja. Suurin
tarvitseville ja kiersivät syrjäkylillä
sintään erikoistunut Fortuna vene,
katsomassa erityisesti vanhusten tiyksittäinen avustustapaus
kun Reino Savukoski lahjoitti velanteita. Toiminta sai maanlaajuista
oli Kainuussa tykkylumesta
neensä Lumijoen etsintävene team
huomiota. Autettujen määrä tykkylujohtunut sähkökatkostilanne.”
ry:lle. Kalusto on Suomessa ainutmitapauksen lisäksi oli noin 60 henlaatuinen ja sitä käytettiin jo usekilöä. Apua annettiin n. 20 000 euron
assa hälytyksessä.
edestä.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Vapepa-organisaatioon
kuului toimintavuonna maakuntatoimikunta (32 jäsentä),
seitsemän paikallistoimikuntaa, 200 hälytysryhmää sekä
niihin kuuluvat noin 2300 vapaaehtoista. Vapepa-johtajia
oli vuoden lopussa kirjoilla 40, valmiuskouluttajia 12 ja
valmiuspäivystäjiä 36.
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Maakuntatoimikunta ja kuusi paikallistoimikuntaa toteuttivat sääntömääräiset kevät- ja syyskokouksensa. Ylä-Kainuun paikallistoimikunnan järjestäytyminen on vielä kesken. Paikallistoimikunnat järjestivät johtoryhmäkokouksia,
harjoituksia ja toiminnan esittelytilaisuuksia sekä tekivät
yhteistyötä viranomaisten kanssa. Jokaisen toimikunnan
alueelta osallistuttiin hälytyksiin ja koulutuksiin.

Palosaarelle (Nivala). Keskustoimikunta myönsi alueellemme Vuoden vapaaehtoinen pelastaja -palkinnon Jari
Oikaraiselle (Kuusamo) ja Vapepan ansioristin Pekka Mattilalle (Oulu). Lisäksi se myönsi 10 kultaista, 15 hopeista ja
4 pronssista (erikoisluokan) ansiomitalia.

Maakuntatoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Toimikunnan
uutena puheenjohtajana toimi Esa Erkkilä (Pudasjärvi).
Maakuntatoimikunnan varapuheenjohtajana toimi Sari
Huotari (Oulu).
Valtakunnallinen OHTO-valmius- ja hälytystietokannan
(OHTO = Ohjaamme toimintaa) otettiin käyttöön toukokuussa ja se toimii jo pääasiallisena hälytysjärjestelmänä. Järjestelmään on kirjautunut alueeltamme lähes
1000 henkilöä. Nälkäpäivän yhteydessä tehtiin osastoille
valmiushälytys OHTOn kautta ja yli puolet osastoista vastasi OHTO-hälytykseen.
Viranomaiset hälyttivät avukseen alueemme Vapepan 32
kertaa vuoden aikana. Tehtävistä 14 oli etsintöjä ja etsinnän valmiushälytyksiä 12. Henkisen tuen tehtäviä oli
kaksi, liikenteenohjaustehtäviä yksi ja yksi oli vedenjakelutehtävä Oulunsalossa (700 autettua taloutta). Vapepa-avun kohteena oli 859 henkilöä. Henkilötyötunteja
hälytystehtävissä kertyi kaikkiaan 1067 tuntia ja auttajia
tilanteissa oli yhteensä 859 henkilöä.
Jari Huhtakallio

Jaakko Paakkarin muistopalkinto ”Jaskan jälki” myönnettiin Esa Erkkilälle ja Vuoden kouluttaja -palkinto Pasi

Kuva vasemmalla: Vapepalaiset harjoittelivat öljyntorjuntaa syyskuussa Virpiniemessä.
Kuva oikealla: Vapepan keskustoimikunnan puheenjohtaja Minna Karhunen vieraili Vapepan harjoituksessa.

Vuoden 2018 toiminnan suunnitelma ja toteutuma keskeisiltä osin
(ja vuoden 2017 vertailuluvut soveltuvin osin)
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Pirkko-Liisa Laitinen

TERVEYSPALVELUT
Ensiapuryhmätoiminta

Ensiapu 3 -kurssi ei toteutunut osallistujien vähyyden
vuoksi. Yläkouluille ei perustettu ryhmiä eikä ensiauttajakurssi toteutunut.

Ensiapuryhmätoiminta elää Oulun piirin alueella voimakasta nousukautta. Onnistuneet osastoissa järjestetyt rekrytointi- ja infotapaamiset ovat tuottaneet hyvää tulosta
ensiapuryhmien jäsenmäärässä. Muun muassa Kempeleeseen perustettiin ensimmäinen ensiapu- ja valmiusryhmä,
joka kouluttautuu osaston hälytysryhmäksi laaja-alaisesti
mahdollisimman moneen auttamistilanteeseen.
Uusia ensiapupäivystäjiä valmistui
58 piirin alueella. Suuren suosion
saavutti Taivalkosken Maijanlammella
järjestetty ensiapuryhmien harjoitusviikonloppu, johon osallistui 69 ensiapuryhmäläistä ja 10 kouluttajaa.
Saimme piiriimme viisi uutta ensiapuryhmien kouluttajaa. He ovat kouluttajina piirin järjestämillä kursseilla
sekä osastojen koulutustapahtumissa.
Kurssi oli ensimmäinen ensiapuryhmien kouluttajakurssi.

Terveyspistetoiminta
Alueellamme toimii kuusi terveyspistettä. Erityisesti Oulunsalon terveyspointti on valtakunnallisestikin saavuttanut mainetta monimuotoisena, aktiivisena toimijana.
Valtakunnallisia ja alueellisia koulutuksia ei ollut.

“Onnistuneet osastoissa
järjestetyt rekrytointija infotapaamiset ovat
tuottaneet hyvää tulosta
ensiapuryhmien jäsenmäärässä.”

Henkinen tuki
Henkisen tuen hälytysryhmää,
Lyhty-ryhmää ei hälytetty kuluvana
vuonna. Henkisen tuen koulutuksiin
on osallistuttu aktiivisesti.

Henkisen tuen seminaari järjestettiin yhdessä Vapepan kanssa Oulussa, ja siihen osallistui sekä meidän
vapaaehtoisia että Oulun kaupungin
työntekijöitä. Se oli menestys!

In Action koulutusta (hätäensiapu 4h) järjestettiin kolmen
koulun seitsemäsluokkalaisille. Koulutusta sai yhteenä 167
koululaista. Auttajakursseja piirin toimesta järjestettiin
kolme (89 hlöä), mutta toisaalta osastot kouluttivat satoja
henkilöitä.

Lyhtyläiset ovat lähes kaikki ilmoittautuneet OHTO-hälytysjärjestelmään, mikä helpottaa huomattavasti hälytysten
tekemistä.
10

Räätälöity kahden päivän henkisen tuen koulutus pidettiin
Kajaanin nuorisotyöntekijöille. Henkisen tuen kurssit Vapepalaisille eivät toteutuneet.

Rinnepäivystystoiminta

Pirkko-Liisa Laitinen

Rinnekurssi järjestettiin Syötteellä (18 osallistujaa). Rinnekurssi uusiutuu kolmepäiväiseksi vuonna 2019 ja sen
markkinointia tehostetaan Keskustoimiston taholta.

Päihde- ja seksuaaliterveys
Yhdistettyyn Varhaisen puuttumisen ja Päihdeneuvojan
kurssille osallistui 18 vapaaehtoistamme.

Kuva vasemmalla: Vapaaehtoisia päivystysensiavun kurssilla Pyhäjoella.
Kuva oikealla: Ensiapuryhmien harjoitusviikonlopussa Taivalkoskella peukut olivat ylöspäin!

Vuoden 2018 toiminnan suunnitelma ja toteutuma keskeisiltä osin
(ja vuoden 2017 vertailuluvut soveltuvin osin)

Ensiapuryhmätoiminta
Järjestetään EA3-kurssi
Päivystysensiapukursseja
Ensiapuryhmien harjoituskoulutusviikonloppu
Ensiapuryhmien kouluttajien koulutus/Oulun piiri
Yläkoulujen valtakunnalliseen ea-hankkeeseen osallistuminen
Koulutetaan 6 ensiapuryhmien kouluttajaa
Tehdään ensivastesopimus Kainuun sote-alueella
Perustetaan yläkoulujen ensiapuryhmä
Järjestetään ensiauttajakurssi
Terveyspistetoiminta
Terveyspisteiden vapaaehtoisten tapaamiset
Jokaisesta terveyspisteestä 2 henkilöä valtakunnallisille terveyspistepäiville
Ou-La terveyspisteiden vapaaehtoisten koulutuspäivät
Henkinen tuki
Henkisen tuen peruskursseja yhdessä Vapepan kanssa
Henkisen tuen jatkokurssi yhdessä Vapepan kanssa
Lyhty-ryhmän alueelliset koulutuspäivät
Lyhty-ryhmän hälyttäminen liitetään OHTO-järjestelmään
Lyhtyläiset viranomaisen tueksi sopimus Oulu
Henkisen tuen jatkokurssi
Henkisen tuen seminaari

2017

toteuma 17

2018

1
4
1
1
kyllä

1
4
1
Kyllä

1
4
1
1
kyllä
6
kyllä
1
1

6
kyllä

4
kyllä

2
2
3

2
2

2
kyllä
1

toteuma 18

OK!
OK!
OK!
OK!
OK!
OK!

OK!

2
2
2
kyllä
kyllä
1
1

OK!
OK!
OK!
OK!

Rinnepäivystystoiminta
Rinnepäivystäjien koulutuspäivä
Järjestetään rinnepäivystyskurssi

1
1

1
1

OK!

Päihde-ja seksuaaliterveys
Järjestetään yksi VarPu-koulutus kerran vuodessa
Järjestetään yksi PäNe-koulutus kerran vuodessa

1
1

1
1

OK!
OK!

11

Hanna Linnakko

SOSIAALIPALVELUTOIMINTA
Ystävätoiminta

taan kahdenvälisissä ystävyyssuhteissa, ystäväpareja on
noin 20. Kajaanissa nuorten ystävätoimintaa toteutetaan
ryhmämuotoisena.

Ystävätoiminnassa toimitaan vapaaehtoisena ystävänä
muun muassa kodeissa, palvelutaloissa, verkossa,
vankiloissa, sairaaloissa, toimintakeskuksissa, kerhotiloissa ja erilaisissa avoimissa kohtaamispaikoissa. Ystävätoimintaa toteuttavien osastojen määrä viime vuosien aikana
on vakiintunut Oulun piirissä kolmeenkymmeneenkahteen
osastoon (noin 80% osastoista).

Myös verkkoystävätoiminnassa on mukana Oulun piirin
vapaaehtoisia. Verkkoystävätoiminta on valtakunnallista
ja sen välitys tapahtuu keskustoimistosta. Verkkoystävät
eivät välttämättä ole nuoria, joten tämän asian sijoittaminen nuorten ystävätoiminnan alle ei vastaa todellisuutta.
Tähän tehdään muutos seuraavan vuoden suunnitelmassa
ja toteumassa.

Kahdenvälisessä ystävätoiminnassa toimitaan henkilökohtaisena vapaaehtoisena ystävänä yksittäiselle henkilölle. Ryhmätoiminnoissa toimitaan ystävätoiminnan
kerhojen ja ryhmien vetäjänä. Lisäksi ystävätoiminnassa
voi toimia kouluttajana, ohjaajana, erilaisten tapahtumien
järjestäjänä tai ystävävälittäjänä. Ystävätoimintaa voi tehdä myös kertaluontoisesti, esimerkiksi auttamalla kaupassa käynnissä tai ulkoilussa.

Sosiaalipalvelukoulutus
Jokainen Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtoinen
on koulutettu tehtäväänsä. Pelkän peruskurssin suoritettuaan vapaaehtoinen voi lähteä mukaan ystävätoimintaan,
mutta toimintamuodosta riippuen sopivan jatkokurssin
käyminen on erittäin suositeltavaa.

Ystävätoiminnan vapaaehtoisille järjestettiin suunnitelman mukaisesti yksi virkistyspäivä, Kajaanissa. Alueellisia
voimavarapäiviä ei järjestetty. Suunnitelman mukaan ne
olisivat olleet syksyllä, mutta syksy meni Oma Punaisen
Ristin ja sähköisen ystävävälityksen koulutuskiertueella.
Tämän vuoksi tavoite sähköiseen ystävävälitykseen siirtyneistä osastoista täyttyi reilusti suunnitelman ollessa
10 ja vuoden lopussa osastoja sähköisessä ystävävälitysjärjestelmässä oli 21.

Sosiaalipalvelukouluttajia koulutettiin Oulun piirille kaksi,
toinen Pohjois-Pohjanmaalle ja toinen Kainuuseen. Sosiaalipalvelukouluttajan nimike muutettiin valtakunnallisesti
ystävätoiminnan kouluttajaksi. Kouluttajat ja eläkevalmentajat kokoontuivat yhdesti ja samalla kerralla perehdyttiin Oma Punaiseen Ristiin.

Täyttä elämää eläkkeellä

Nuorten ystävätoiminta

Täyttä elämää eläkkeellä- valmennus on yhdeksän tunnin
kokonaisuus, missä keskitytään eläkkeelle siirtymiseen
liittyvien muutosten käsittelemiseen ja itselle tärkeisiin
asioihin. Valmennuksessa annetaan työkaluja hyvinvoinnin – erityisesti mielen hyvinvoinnin – edistämiseen sekä
sosiaalisten verkostojen ja uuden merkityksellisen

Nuori nuorelle -ystävätoiminta on ystävätoimintaa, jossa sekä vapaaehtoinen että ystävän tarvitsija ovat alle
29-vuotiaita. Nuorten ystävätoimintaa toteutetaan kahdessa osastossa: Oulussa ja Kajaanissa. Oulussa toimi12

elämänsisällön löytämiseen. Uusi hyvää mieltä tuottava
elämänsisältö ja ihmissuhteet voivat löytyä vaikka vapaaehtoistoiminnan parista.

toimiston tai seurakunnan kanssa. Tavoitteena on löytää
verkoston kautta juuri ne perheet, jotka tarvitsevat apua
eniten. Oulun piirin alueella 37 paikallisosastoa jakoi Hyvä
Joulumieli -lahjakortteja paikkakunnallaan.

Täyttä elämää eläkkeellä- eläkevalmennukset eivät ole
herättäneet kiinnostusta. Kuhmossa yritettiin eläkevalmennusta mutta jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Osastot eivät ole kokeneet eläkevalmennusta heille sopivaksi vapaaehtoisten rekrytointikeinoksi.
Työnantajille on tarjottu valmennuspakettia ja siihen on
perinteiden mukaan tarttunut Oulun kaupunki. Valmennus
on työnantajalle maksullinen.

Hyvä Joulumieli-lahjakortit

“Osastojen

Ruoka-apu

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää köyhyydessä
ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Erityistavoitteena on lieventää köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla aineellista tukea.
Ruokavirasto on rahaston hallintaviranosuositellaan
mainen ohjelmakaudella 2014-2020.

Hyvä Joulumieli -lahjakortit jaetaetsivän apua tarvitsevat
Suomessa Vähävaraisten avun toimenan Suomessa asuville lapsiperheille,
perheet yhteistyössä
pideohjelmassa keskitytään yksinomaan
joilla on vaikea tilanne esimerkiksi
esimerkiksi paikallisen
lieventämään vähävaraisimpien ihmisten
työttömyyden vuoksi. Lahjakorneuvolan, sosiaalitoiruoan puutetta. EU:n ruoka-apu jaetaan
tin arvo on 70€ ja se käy maksuvähävaraisille
kumppaniorganisaatioiden
välineenä kauppoihin. Hyvä Joulumiston tai seurakunnan
välityksellä
paikallistason
yhdistyksien ja
mieli- lahjakorttien työ aloitetaan
kanssa. Tavoitteena on
seurakuntien kautta. Vuonna 2018 Oulun
selvittämällä, montako lahjakorttia
löytää verkoston kautta
piirin alueella 13 paikallisosastoa jakoi EUkukin osasto haluaa jakaa paikjuuri ne perheet, jotka
ruoka-apua kaksi kertaa vuodessa.
kakunnallansa. Piiritoimisto tekee
tarvitsevat apua eniten.”
lahjakorttien jaon pyrkien toteutHävikkiruoka on ruokaa, jota lahjoittavat
tamaan jokaisen osaston toiveen.
paikalliset kaupat ja ketjut. Hävikin määrä
Lahjakorttien määrään vaikuttaa
vaihtelee. Oulun osasto jakaa ruoka-apua kahdesti viikosedellisvuoden valtakunnallisen keräyksen tulos.
sa. Tavoitteena oli, että toinenkin osasto olisi aloittanut
Osastojen suositellaan etsivän apua tarvitsevat perheet hävikkiruoan jakamisen, mutta siihen tavoitteeseen ei
yhteistyössä esimerkiksi paikallisen neuvolan, sosiaali- päästy.

Vuoden 2018 toiminnan suunnitelma ja toteutuma keskeisiltä osin
(ja vuoden 2017 vertailuluvut soveltuvin osin)

13

Ruokaa ja kohtaamisia -hanke
Ruokaa & Kohtaamisia on kolmivuotinen (2018-2020)
STEA:n rahoittama ja Punaisen Ristin toteuttama projekti, jonka tavoitteena on kehittää uusi Punaisen Ristin
ystävätoiminnan muoto ruoka-avun saajien auttamiseksi.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Keskustoimiston sekä Satakunnan, Oulun ja Lapin piirien sekä Rauman, Oulun ja
Keminmaan osastojen kanssa. Tavoitteena on vahvistaa
Suomen Punaisen Ristin ruoka-apuun turvautuvien henkilöiden, erityisesti miesten, toimijuutta ja toimintakykyä,
lisätä heidän osallisuuttaan ja parantaa elämänlaatua.
Laajempana tavoitteena on vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja yhteiskunnan eri kerrosten keskinäistä luottamusta ja ymmärrystä.
Hanke aloitti toimintansa vuonna 2018 Oulun osaston
kanssa, Meri-Toppilassa Oulun helluntaiseurakunnan tiloissa toimivan ruoka-avun yhteydessä. Hankkeen toiminnasta tiedotettiin Oulun piirin ja osaston vapaaehtoisille, eri
yhteistyöryhmille, ruoka-avun saajille sekä kiinnostuneille
uusille vapaaehtoisille muun muassa mediatiedotteen
avulla sekä jalkautumalla hankesuunnittelijan toimesta tapahtumiin yhteensä 18 kertaa. Toiminnan sisällön suunnitteluun on osallistunut niin vapaaehtoisia kuin ruoka-avun
saajiakin.

Tiina Parkkinen

”auttaja-autettava”-tyylisen toimintatavan jalkauttaminen
ruoka-apuun koettiin hankalaksi, koska ruoka-avun saajat eivät välttämättä koe itseään huono-osaisiksi tai vähävaraisuuden lisäksi muun avun tarpeessa olevaksi.

Ystävätoiminnan peruskursseja järjestettiin kaksi, niissä
koulutettiin seitsemän vapaaehtoista, mutta toimintaan
sitoutui kuitenkin vain viisi vapaaehtoista kanssakulkijaa.
He jalkautuivat ruoka-apuun yhteensä kuutena eri ruokajakopäivänä kohdaten ja keskustellen ruoka-avun saajan
kanssa yhteensä noin 40 kertaa. Hankkeen vapaaehtoisille järjestettiin yksi vertaistuellinen tapaaminen, jossa
myös suunniteltiin tulevaa. Alueellinen asiantuntijaryhmä
kokoontui kerran.

Oulussa toimintaa lähdettiinkin tietoisesti viemään enemmän ryhmässä tapahtuvaan kohtaamiseen ja samalla
kehittämään uusia tapoja tiedottaa ruoka-avun saajien
elämää koskettavista asioista. Kahden ruokajakelukerran
yhteydessä vapaaehtoiset jakoivat ideointipajassa syntyneen ajatuksen mukaisia infovihkosia pienen budjetin
ruokaohjeista, syyslomaviikon ilmaistapahtumista ja joulun aikana apua tarjoavista tahoista. Kohtaamisten lisäksi
marraskuussa miesten viikolla helluntaiseurakunnan Majakka-kahvion tiloissa näytettiin elokuva ja joulukuussa
järjestettiin lemmikkiruokajakelu.

Hankkeen tavoitteena oli muodostaa kanssakulkija &
ruoka-avun saaja -ystäväpareja, mutta tämä osoittautui
suureksi haasteeksi joka paikkakunnalla. Oulussa siksi, että vapaaehtoisia oli mukana vähän. Toisaalta myös

Kuva: Hankesuunnittelija markkinoimassa toimintaa tapahtumassa.

Vuoden 2018 toiminnan suunnitelma ja toteutuma keskeisiltä osin
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Omaishoitajien tukitoiminta
Suomen Punainen Risti tarjoaa omaishoitajille ryhmätoimintaa, virkistystä, koulutusta, ohjausta, neuvontaa ja
henkistä tukea. Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää
omaishoitajien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ehkäistä
omaishoitajien uupumista.
Punaisen Ristin järjestämä omaishoitajia tukeva toiminta
on suunnattu kaikille läheistään hoitaville riippumatta
siitä, saako omaishoitaja kunnallista omaishoidon tukea.
Toimintaa kehitetään koko ajan omaishoitajien ja vapaaehtoisten toiveiden pohjalta
Omaishoitajille järjestettävän toiminnan lisäksi vaikuttamistyö ovat tärkeä osa SPR:n omaishoitajien tukitoimintaa.
Vaikuttamistyötä tehdään niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Yhteistyö eri tahojen kanssa on tiivistä ja erityisesti kuntayhteistyö on merkittävässä roolissa.
Vuonna 2018 omaishoitajien tukitoimintaa toteutti yksi
osasto, Oulunsalo ja siinä mukana aktiivisesti ja nimettynä oli kaksi vapaaehtoista. Omaishoitajia on saavutettu
toiminnalla muun muassa terveyspisteen, omaishoitajien
vertaisryhmän sekä kesällä järjestetyn virkistyspäivän
kautta.
Tavoitteena oli Oulunsalon osaston lisäksi saada
omaishoitajien toimintaryhmä myös Ylikiiminkiin ja siitä
alustava keskustelu käytiin, mutta tämä jäi kuitenkin toteutuvaksi vuodelle 2019.
Valtakunnallinen kutsuseminaari omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoisille järjestettiin Siilinjärvellä Kylpylähotelli Kunnonpaikassa, osallistujia oli 22. Lisäksi piirin
alueelle saatiin yksi ensiaputaitoja omaishoitajille kouluttaja, joka puuttui tavoitteista.

Suvi Kervinen

Kuva: Omaishoitajien virkistyspäivässä, Muhoksella, tehtiin muun muassa jalkahoito.

Vuoden 2018 toiminnan suunnitelma ja toteutuma keskeisiltä osin
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Jaakko Louhela

MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA
Vuosi 2018 sujui toisaalta tasaisesti perustyötä tehden, muassa Oulussa ja Kajaanissa. Uutena osastona toimintaa
mutta samalla kiirettä toivat paperittomiin liittyvän toimin- aloitti Ylivieska, jossa toimi kansainvälinen klubi. Toimintanan laajeneminen. Lisäapua työhön toivat kaksi harjoit- muotoina olivat esimerkiksi ystävätoiminta, kansainväliset
telijaa, joista toisella päätehtävänä oli rasisminvastainen klubit, kielikerhot sekä asumisapu. Monikulttuurista toimintaa oli 11 osastossa vuoden 2018
viikko keväällä ja toisella kotoutumiskaikana.
oulutuksissa vierailut sekä Nälkäpäivän
jalkauttaminen opiskelijoiden keskuu“Rasisminvastaiseen
Punaisen Ristin toimintaa esiteltiin
teen.
maahanmuuttajille kouluissa, vasviikkoon osallistui
taanottokeskuksissa, kerhoissa ja
Moninaisuusosaaminen
valtakunnallisesti
tapahtumissa. Näissä tilaisuuksissa
lisääntyy järjestössä
vuonna 2018
myös rekrytoitiin maahanmuuttajia
mukaan Punaisen Ristin paikallisosasUusien toiminnasta kiinnostuneiden
eniten osastoja
tojen toimintaan.
mukaan tulo vähentyi, minkä takia
Oulun piiristä eli
jouduimme perumaan useamman TuMaahanmuuttajien saaminen mukaan
lijan ystävänä ja tukena -koulutukyhteensä 24 osastoa
perustoimintaan on haasteellista,
sen. Toisaalta jo mukana olevat osal(2017, 22).“
mutta pienin askelin teemme työtä
listuivat hyvin jatkokoulutuksiin ja
sen eteen ja esimerkiksi syksyn aikajatkokoulutimme muiden muassa 10
na koulutettiin useampi kotoutumiskryhmänohjaajaa. Yhtenä suosituimpana koulutuksena oli osastokohtaiset voimavarakoulutuk- oulutuksessa oleva ryhmä nälkäpäiväkerääjiksi. Pohjoisset, joita pidimme kolme kertaa. Sen lisäksi järjestimme Suomen ETNO (etnisten suhteiden neuvottelukunta) järjesti
piirin toimesta monikulttuurisuustoimijoiden virkistys- ja jäsenjärjestöjen kanssa yhteisen monikulttuurisen perhevoimavarapäivät Kuusamossa, missä voimavarakoulutuk- leirin Pikkusyötteellä, missä Punainen Risti oli vahvasti
mukana.
sen lisäksi vierailimme Suurpetokeskuksessa.

Maahan muuttaneiden osallisuus ja kotoutuminen edistyvät

Yhteistyö ja verkostot kehittyvät
Rasisminvastaiseen viikkoon osallistui valtakunnallisesti
vuonna 2018 eniten osastoja Oulun piiristä eli yhteensä
24 osastoa (2017, 22). Piirin puolelta onnistumista selitti

Kotoutumista tukevaa toimintaa järjestettiin useilla paikkakunnilla ja uusia toimintaryhmiä perustettiin muun
16

se, että piirillä oli harjoittelija, joka keskittyi viikkoon ja
oli yhteyksissä sekä osastoihin että kouluihin. Pääasiassa
teemaan liittyen tehtiin kouluvierailuita ja osastot olivat
mukana joko vierailuilla tai toimittavat tarpeellisen materiaalin kouluille. Sen lisäksi viikko huomioitiin osastojen
omissa toiminnoissa sekä eri tapahtumissa.
Kouluyhteistyö -toimintamalli on vakiintunut ja koulut ovat
yhteistyöhaluisia. Lisäksi teemme yhteistyötä muun muassa nuorisotoimien kanssa. Kouluvierailuja eri asteen kouluihin tehtiin varsinkin rasisminvastaiseen teemaan liittyen.
Kouluvierailuja/muita vierailuja tehtiin 24 ja niillä tavoitettiin suoraan noin nuorta 875 (2017, 760).
Ohjelman työntekijä osallistui aktiivisesti kolmannen
sektorin verkoston koulutuksiin, tapaamisiin ja tapahtumiin. Yhteistyössä on järjestetty mm. rasisminvastaisia tapahtumia.
Paperittomien verkostot kokoontuivat eri paikkakunnilla tarpeen mukaan. Oulussa aloitimme paperittomille
suunnatun päiväkeskustoiminnan kesäkuun alussa. Toimintaan saatiin rahoitus Paperittomat ja Punainen Risti
-ohjelmasta. Rahoituksen avulla palkattiin osa-aikainen
työntekijä päiväkeskukseen. Lisäksi Kajaanissa työskenteli
kokopäiväinen työntekijä syys-lokakuun ajan kartoittaen
Kajaanin tilannetta paperittomien suhteen.
Marja Paloste

Kuva vasemmalla: Monikulttuurisuustoimijoiden vierailu Suurpetokeskukseen Kuusamossa virkistys- ja voimavarapäivänä.
Kuva oikealla: Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjän ”tyypillinen” työpäivä ETNO-leirillä, missä tutustuttiin muun
muassa suomalaiseen luontoon ja mytologiaan.

Vuoden 2018 toiminnan suunnitelma ja toteutuma keskeisiltä osin
(ja vuoden 2017 vertailuluvut soveltuvin osin)
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Markku Kauranen

SPR RUUKIN VASTAANOTTOKESKUS
1. YLEISTÄ

Tämä on pysyvä Ruukin vastaanottokeskuksen toiminnan painopistealue, sillä elämänhallintakyvyn ja hyvinvoinnin säilyminen pitkän turvapaikkaprosessin aikana ei
ole itsestäänselvyys. Tässä tavoitteessa onnistuminen on
asiakkaalle tärkeää, päättyipä turvapaikkaprosessi sitten
kuntasijoitukseen tai kotimaahan palaamiseen. Tavoitteeseen
pyrittiin aktivoimalla asukkaita osallistumaan vapaa-ajantoimintoihin, sekä työ- ja opintotoimintaan, ja mahdollisuuksien mukaan lisäämällä näiden toimintojen määrää.
Pyrittiin myös ylläpitämään asiakkaiden hyvinvointia
panostamalla asumisviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden
lisäämiseen. Tätä toteutettiin perhetyön kautta, lisäämällä
asukkaiden neuvontaa ja opastusta asumiseen liittyvissä
kysymyksissä, sekä järjestämällä talokokouksia.

SPR:n Oulun piirin Ruukin vastaanottokeskuksen paikkaluku vuonna 2018 oli 230 ajalla 1.1.-30.4.2018 ja 150 ajalla
1.5.-31.12. Keskimääräinen paikkaluku oli siis 164.
1.1. Toiminta-ajatus ja arvot
Turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän strategian 2020 mukainen toiminta-ajatus on järjestää ihmisarvoinen kohtelu, majoituspaikka ja toimivat vastaanottopalvelut kaikille turvapaikanhakijoille.
Ruukin vastaanottokeskus pyrkii tuottamaan vastaanottopalveluita, jotka tukevat asiakkaiden psyykkistä, fyysistä
ja sosiaalista hyvinvointia sekä toimintakykyä. Näin autetaan asiakkaita jaksamaan haastavan vastaanottovaiheen yli. Samalla vahvistetaan asiakkaiden valmiuksia
selviytyä kotoutumisprosessin tai kotimaahan palaamisen
tuomista haasteista.

1.2. Toiminnan painopistealueet vuonna 2018

Tavoitteet saavutettiin hyvin ja niihin voitiin panostaa entistä yksilöllisemmällä tasolla paikkaluvun pienennyttyä.
Asiakkaat osallistuivat järjestettyihin vapaa-ajantoimintoihin mielellään. Asumisviihtyvyys näkyi muun muassa valitusten vähäisenä määränä suhteessa ahtaaseen asumiseen vanhoissa tiloissa. Kuntakeskuksen yksiöt ovat hyvin
kuluneita ja jopa ankeita ilman kalusteita, mutta mattojen
ja muiden lahjoituksina saatujen sisustustarvikkeiden ansiosta niistä on saatu jopa kodikkaita. Perhetyötä tehtiin
mahdollisimman paljon. Perheet osallistuvat perhetyöhön
mielellään ja toivovat sitä tehtävän enemmänkin.

Vastaanottokeskuskohtainen toiminnan painopistealue vuonna 2018 oli edellisvuoden tapaan asiakkaiden elämänhallintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen.

Yhteisöllisyys Ruukin vastaanottokeskuksessa on hyvällä
tasolla ja näkyy käytännössä vähäisenä konfliktien
määränä.

Ruukin vastaanottokeskuksen toimintaa määrittelevät arvot, inhimillisyys, puolueettomuus ja tasapuolisuus, ovat
myös Punaisen Ristin perusperiaatteiksi nimettyjä arvoja.
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2. VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT

4.2. Terveyspalvelut

Vastaanottokeskuksen tilat sijaitsevat osin varsinaisen
vastaanottokeskuksen alueella (toimistotilat, n. 60 asukaspaikkaa, koulutila, sekä varastotilat) ja osin kuntakeskuksessa kunnalta vuokratuissa 21 rivitaloasunnossa
(n.90 asuinpaikka kun paikkaluku 150). Kuntakeskuksessa sijaitsee myös toinen koulutila. Asuintiloja voidaan tarvittaessa lisätä nopeasti vuokraamalla kuntakeskuksesta
lisää asuntoja. Toimistotilat sijaitsevat asuintilojen kanssa
samassa rivitalossa ja käsittävät kaksi huoneistoa, joissa
on 10 työhuonetta, kokoustila, ruokailutila, viisi vessaa ja
kodinhoitohuone.

Vastaanottokeskuksessa työskenteli vuonna 2018 huhtikuun
loppuun saakka kaksi, ja toukokuun alusta vuoden loppuun saakka yksi sairaanhoitaja. Vastaanottokeskuksen
lääkäripalvelut ostetaan Raahen Terveystalolta. Terveystalon lääkäri pitää lääkärin vastaanottopäivät vastaanottokeskuksessa noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Laboratorioja röntgenpalvelut hoidetaan myös Raahen terveystalon
kautta. Raahen Terveystalon lääkäri tekee tarpeen mukaan lähetteitä erikoissairaanhoidon tutkimuksiin Raahen
sairaalaan tai Oulun yliopistolliseen sairaalaan.
Akuutit sairaustapaukset hoidetaan ensisijaisesti Raahen
terveystalolla ja virka-ajan ulkopuolella Raahen aluesairaalassa. Hammaslääkäripalvelut hoidetaan Raahen seudun
hyvinvointikuntayhtymän
kautta.
Vastaanottokeskuksen asiakkaiden synnytykset hoidetaan Oulun yliopistollisen sairaalan synnyttäjien osastolla. Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan palvelut sekä äitiysneuvolan
lääkäripalvelut ostetaan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä. Lääkkeet hankitaan Ruukin apteekista. Optikkopalvelut on keskitetty Raaheen pitkään turvapaikanhakijoiden kanssa työskennelleeseen optikkoliikkeeseen.

Kuntakeskuksessa sijaitsee myös Maahanmuuttoviraston
toimeksiannon mukaisesti Pohjois-Suomen valmiusvarasto
maahantulon varautumisen materiaaleille.

3. VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT
Edellisvuosien tapaan myös vuonna 2018 suurin osa vastaanottokeskuksen asiakkaista oli perheellisiä. Kaikki kuntakeskuksen asunnot olivat perheiden käytössä, vastaanottokeskuksen asunnoista kolme soluasuntoa (noin 25
paikkaa) oli perheettömien miesten käytössä.
Vuoden 2018 lopulla yksityismajoitusasiakkaita oli noin 90.
Valtaosa heistä opiskeli eri oppilaitoksissa tai kävi töissä. Loppuvuodesta 2018 vastaanottokeskuksen asiakkaat työllistyivät
todella hyvin, 38 asiakkaista kävi
töissä. Tähän vaikutti Raahessa
toimiva ”Työnoste-hanke”, jonka
kautta useimmat työpaikat löytyivät.

4.3. Asumispalvelut

“Asiakkaat osallistuivat
järjestettyihin vapaa-ajantoimintoihin mielellään.
Asumisviihtyvyys näkyi
muun muassa valitusten
vähäisenä määränä suhteessa ahtaaseen asumiseen vanhoissa tiloissa.“

4. VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT

Asuintilojen vaatimista remonteista ja
korjauksista vastaa vastaanottokeskuksen
alueella kiinteistön omistaja ja kuntakeskuksessa olevin asuntojen osalta kunnan
kiinteistönhoitaja. Pieniä remontteja ja
korjauksia tehdään myös henkilökunnan
toimesta ja asiakkaiden työtoimintana.
Asuntojen ja yhteisten tilojen siivouksesta huolehtivat asukkaat. Toimistotilojen
siivous ostetaan.
4.4. Keskuksen
joamat palvelut

asiakkailleen

tar-

Vastaanottokeskus tarjoaa asiakkaille majoituksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi erilaista toimintaa.
Säännöllisiä toimintamuotoja vuonna 2017 olivat esimerkiksi opintotoiminta, työtoiminta, kaksi kertaa viikossa
toteutettavat kauppakyydit, jalkapallovuorot, sauna ja erilaiset kerhot ja ryhmät. Tämän lisäksi vastaanottokeskuksen asiakkaille järjestettiin muutamia retkiä. Erilaisia toimintamahdollisuuksia järjestämällä pyritään ylläpitämään
asukkaiden aktiivisuutta ja oman elämän hallintaa.

4.1. Sosiaalipalvelut
Ruukin vastaanottokeskuksessa sosiaalityöstä vastasi
30.6.2018 saakka pakolaissihteeri, minkä jälkeen nimike
vaihtui sosiaalityöntekijäksi. Pätevän sosiaalityöntekijän
puuttuessa tehtävää palkattiin määräaikaisena hoitamaan
sosionomi sosiaaliohjaajan nimikkeellä.
Yksityismajoitettujen sosiaalityöstä vastasi sosiaaliohjaaja. Toisen sosiaaliohjaajan palkkaamiseen saatiin Maahanmuuttovirastolta määräaikainen lupa suuren yksityismajoitusasiakkaiden määrän vuoksi. Sosiaalityössä keskitytään
turvapaikanhakija-asiakkaiden erityistarpeiden arviointiin,
tukemiseen ja neuvontaan sekä vastaanottoraha-asioihin. Sosiaalityön lisäksi toimenkuvaan kuuluvat asiakkaan
turvapaikkaprosessiin sekä kuntasijoitukseen liittyvät asiat.

4.4.1. Opintotoiminta
Suomen kielen opiskeluun osallistuvat 17–64–vuotiaat
turvapaikanhakijat lukuun ottamatta alle vuoden ikäisten lasten äitejä. Jotkut turvapaikanhakijat käyvät palkkatyössä; heidän ei tarvitse töiden ohella osallistua opetukseen. Suomen kieltä järjestettiin vuonna 2017 useissa
eri ryhmissä.

Vuoden 2018 aikana Ruukin vastaanottokeskuksessa 26
asiakasta sai oleskeluluvan ja muutti kuntiin, näistä kuntapaikoille 10. Yksityismajoitukseen siirtyi 23 henkilöä, 18
henkilöä katosi, 11 henkilöä palasi kotimaahansa vapaaehtoisesti. Yksi asiakas käännytettiin. Toiseen vastaanottokeskukseen siirrettiin 18 henkilöä. Ruukin vastaanottokeskuksen asiakkaille syntyi 10 vauvaa vuoden 2018 aikana.

Opetusmateriaalina käytetään suomen kielen oppikirjojen
lisäksi vastaanottokeskuksen omaa materiaalia, sanakirjoja, pelejä, lauluja sekä internetistä löytyvää suomen
kielen opiskelumateriaalia. Opetusmenetelmät vaihtelevat
ryhmien tasojen ja oppilaiden lähtökohtien mukaan. Opetuksessa hyödynnetään sosiokonstruktiivista oppimiskäsitystä, jossa korostetaan oppijan omaa aktiivisuutta op19

pimisprosessissa. Opetusmenetelmänä käytetään myös
Total Physical Response -metodia (TPR) eli suomen kielen
opetusta ilman välikielen käyttöä, sekä luovia harjoituksia.
4.4.2. Työtoiminta
Vastaanottokeskuksessa järjestetään työtoimintaa, johon
17–64-vuotiailla turvapaikanhakijoilla on velvollisuus osallistua. Työtoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja tukea
asukkaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä tarjoamalla mielekästä tekemistä.
Turvapaikanhakijoiden
osaamisen
tunnistaminen
ja
työelämä valmiuksien tukeminen –hankkeen myötä asiakkaat osallistuivat myös TET-jaksoihin eri yrityksissä. Vuoden 2018 aikana TET-jaksoja toteutui paljon, jopa useita
muutaman asiakkaan kohdalla. Muutamat TET-jaksot
johtivat työsuhteen syntymiseen. TET-haastattelut saatiin
tehtyä kaikille paikalla olleille aikuisille asiakkaille.
4.4.3. Peruskouluikäisten lasten koulunkäynti
Vastaanottokeskuksessa asuvat peruskouluikäiset lapset
käyvät koulua Siikajoen kunnan Ruukin koululla. Koululaisia oli vuonna 2018 paikkaluvun vaihtelusta riippuen noin
20-50. Vanhemmille järjestettiin tulkattuja tapaamisia
opettajien kanssa.

5. VASTAANOTTOKESKUKSEN HENKILÖKUNTA

Vastaanottokeskukseen on nimetty kouluvastaava, joka
huolehtii uusien lasten kouluun ilmoittamisesta ja vastaa
yhteyksistä opettajiin. Hän osallistuu tarvittaessa koulupalavereihin ja käy saattamassa lapset kouluun yhdessä
vanhempien kanssa ensimmäisenä koulupäivänä. Kouluvastaava toimii myös yhteishenkilönä kodin ja koulun välillä.
Syksyllä aloitettiin koululapsille läksykerho.

5.1. Henkilökunnan rakenne ja määrä
Ruukin vastaanottokeskuksessa työskenteli 16 työntekijää
30.4.2018 saakka, ja paikkaluvun laskettua 13 työntekijää: johtaja, pakolaissihteeri (1.7. alkaen nimike sosiaaliohjaaja), sairaanhoitaja, toimistosihteeri ja 8 pakolaisohjaajaa.

4.4.4. Vapaa-ajan toiminta

Ohjaajista yksi vastasi päätoimisesti suomenkielenopetuksesta ja yksi toimi ”respavastaavana”. Lisäksi yksityismajoitettujen sosiaalityötä hoitamaan saatiin Migriltä lupa
palkata määräaikaisesti toinen sosiaaliohjaaja.

Vapaa-ajan toiminnan tavoitteena on tukea turvapaikanhakijaa omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen haasteellisessa elämäntilanteessaan. Keskuksessa pyritään sekä
järjestämään että tukemaan lasten ja nuorten sekä aikuisten harrastus- ja virkistystoimintaa. Vapaa-ajan toiminnan kehittäminen on kahden ohjaajan vastuualueena, mutta kaikki työntekijät osallistuvat mahdollisuuksien
mukaan kerhojen, retkien ja muun vapaa-ajan toiminnan
järjestämiseen.

5.2. Henkilökunnan koulutus
Vuonna 2018 Ruukin vastaanottokeskuksen työntekijöitä
osallistui mm. seuraaviin koulutuksiin:
Lapsiperhe turvapaikanhakijana, Väkivallan ennaltaehkäisy ryhmätoimintojen avulla, Sukupuolittuneen väkivallan tunnistaminen ja tuki, Huumausainetilanne poliisin
silmin, Suuttumuksen hallinta, Tietoturva, Radikalisoituminen, HIV-ja seksuaaliterveys, Vihapuheseminaari, Jihadismi ja radikalisaatio, EA 1 päivitys, Lapset puheeksi, Deffan käyttö, Vapaaehtoinen paluu, Sovittelumenetelmät,
Turvapaikkamenettely, Henkisen tuen seminaari, Perheenyhdistäminen, Jengiytyminen. Lisäksi osallistuttiin
Migrin järjestämiin koulutuksiin ja työkokouksiin ammattiryhmittäin.

Vastaanottokeskuksen asukkaat osallistuivat vuoden 2018
aikana seuraaviin kerhoihin: naisten ompelukerho, lastenkerho, äiti-lapsikerho futsal-kerho, naisten sulkapallo,
musiikkikerho, jalkapallokerho, läksykerho, jumppakerho,
joulukukka- ja askartelukerho. Yhteensä vuoden aikana
järjestettiin noin 120 kerhokertaa.
Kerhojen ja ryhmien lisäksi asukkaat osallistuivat erilaisiin tapahtumiin, muun muassa vastaanottokeskusten
väliseen
jalkapalloturnaukseen
Eerikkilässä,
SPR:n
Nälkäpäiväkeräykseen, vastanottokeskuksen kesäjuhlaan
ja joulujuhlaan, kukka-ja eläinpuistoretkelle, vastaanottokeskuksen
kirpputoritapahtumiin,
kirpputoriretkelle
Paavolaan, retkelle Raahen merimuseoon, alkusammutusharjoitukseen, HIV- ja seksuaaliterveyskoulutuspäivään, lasten peuhatapahtumaan, sekä rekiajeluille reellä, jonka asukkaat itse tekivät paikalliselle hevosyrittäjälle.

5.3. Työnohjaus ja henkilökunnan tyky–toiminta
Ruukin vastaanottokeskuksella on määrärahat varattuna sekä ryhmätyönohjaukseen että yksilötyönohjauksiin.
Vuonna 2018 henkilökunta ei kokenut tarvetta työnohjaukseen. Työkykyä ylläpitävänä toimintana vastaanotto-
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8. VAPAAEHTOISTYÖ

keskuksen henkilökunnalle järjestetään virkistyspäivä
keväällä ja syksyllä. Henkilökunta saa vuosittain Smartum-seteleitä, joilla voi osallistua liikuntatoimintoihin.

Vapaaehtoiset ovat järjestäneet vuoden 2018 aikana
Ruukin vastaanottokeskuksen asukkaille kerhoja ja toimintoja, joihin osallistuu myös kuntalaisia. Ruukin vastaanottokeskus saa edelleen lahjoituksena erittäin paljon
vaatetavaraa, astioita, mattoja jne jo vuosikausia toimineen ylivieskalaisen lahjoittajaringin kautta. Myös muilta
tahoilta tulee paljon lahjoituksia.

5.4. Työterveys
Vastaanottokeskuksen työterveyspalvelut ostetaan Raahesta Terveystalolta.

6. VARAUTUMINEN

9. TIEDOTTAMINEN JA SUVAITSEVAISUUSTYÖ

Ruukin
vastaanottokeskuksen
majoituskapasiteettia
voidaan tarvittaessa nopeasti laajentaa. Kuntakeskuksessa
on paljon vapaita rivitaloasuntoja, jotka ovat aiemminkin
olleet vuokrattuna vastaanottokeskuksen käyttöön. VOKin
alueella olevaan koulutilaan voidaan tarpeen vaatiessa
majoittaa 50 henkeä muutamaksi yöksi. Pihalle on mahdollista tarvittaessa sijoittaa majoitusparakkeja.

Suvaitsevaisuustyötä on tehty ottamalla vastaan vierailija- ja opiskelijaryhmiä, käymällä kertomassa vastaanottotoiminnasta oppilaitoksissa, sekä osallistumalla eri tilaisuuksiin.

7. YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA
Kuva s. 18: Talvinen rekiajelu reellä, jonka VOK:in asukkaat tekivät paikallisille hevosyrittäjille.
Kuva vasemmalla: VOK:in asukkaita kesäjuhlilla.

Ruukin vastaanottokeskuksen tärkeimpiä yhteystyötahoja
ovat mm. Ulkomaalaispoliisi, Pakolaisneuvonta, Maahanmuuttovirasto, Ruukin koulut, eri terveydenhuollon tahot,
SPR:n piiritoimisto ja keskustoimisto, tulkit ja tulkkikeskukset, Siikajoen kunta sekä muut vastaanottokeskukset.

Tunnuslukuja vuodelta 2018
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Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työelämävalmiuksien tukeminen – projekti
Valtakunnallisen projektin tavoitteena on kuulla turvapaikanhakijoiden osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista ja
edistää sekä turvapaikanhakijoiden että oleskeluluvan
saaneiden integroitumista yhteiskuntaan, mahdollistaa
suomen kielen oppiminen ja luoda matalan kynnyksen
polkuja suomalaiseen työelämään. Työelämävalmiuksia parannetaan turvapaikanhakijoiden osalta osaamisen
kartoittamisella ja työelämään tutustumisen jaksoilla
(TET-jakso). Oleskeluluvan saaneiden työelämävalmiuksia
nostetaan vielä pilottivaiheessa olevalla uudella vapaaehtoistoiminnan muodolla työelämämentoroinnilla. Projektin
valtakunnallisessa työryhmässä työskenteli Oulun piiristä
yksi työntekijä 50% työajalla.
Oulun piirin vastaanottokeskuksessa Ruukissa turvapaikanhakijoita koskevat toimintamallit ovat aktiivisessa
käytössä. Ruukin vastaanottokeskuksessa turvapaikanhakijoiden osaaminen on kartoitettu kaikilta työikäisiltä.
Vuoden 2018 aikana 42 turvapaikanhakijaa haastateltiin
osaamisestaan. TET-jaksoja on järjestetty Ruukin vastaanottokeskuksessa vuoden 2018 aikana 22 kpl paikallisten työelämäkumppanien kanssa ja projektin toimintamallien avulla on kolme turvapaikanhakijaa työllistynyt
vuoden 2018 aikana. Valtakunnallisesti Punaisen Ristin
vastaanottokeskuksissa vastaavat luvut ovat yhteensä 431
osaamisen kartoitusta, 223 TET-jaksoa ja 128 turvapaikanhakijaa työllistynyt projektin toimintamallien myötävaikutuksesta vuoden 2018 aikana.

Projekti on mukana digitaalisten osaamismerkkien kehittelyssä Punaisessa Ristissä. Digitaalinen osaamismerkki on
uudenlainen ja visuaalinen tapa osaamisen esittämiseen,
ja se koostuu kuvasta ja siihen liitetyistä tiedoista kuten
merkin kuvaus, osaamiskriteerit, myöntäjän tiedot ja voimassaoloaika.

Työelämämentoroinnin pilotointi saatiin käyntiin vasta syksyllä suunnitellun alkuvuoden sijaan. Viivästystä
aiheutti yhteistyöosastojen löytyminen, koska mukaan
lähteminen edellytti, että osastolla on kiinnostusta monikulttuuriseen toimintaan ja että paikkakunnalla on maahanmuuttajia. Oulun piirissä pilotti osastoiksi saatiin
mukaan Raahen osasto ja Oulun osasto. Oulun osaston
kanssa työelämämentorointi polkaistaan käyntiin vasta
vuoden 2019 alussa. Raahessa työelämämentorointi toteutettiin yhteistyössä Työnoste Raahe -hankkeen kanssa.
Työelämämentoriksi perehdytettiin kaksi vapaaehtoista
ja he mentoroivat kahta oleskeluluvan saanutta maahanmuuttajataustaista henkilöä. Pilotti päättyy tämän ryhmän
osalta vuoden 2019 alkupuolella.

Projektissa luotiin kolme digitaalista osaamismerkkiä:
turvapaikanhakijan on mahdollisuus saada digitaalinen
osaamismerkki osallistumisestaan TET-jaksolle, mentorina toimiva vapaaehtoinen saa merkin työelämämentorina toimimisesta sekä mentorointiin osallistunut saa oman
merkkinsä työelämämentorointiin osallistuneena. Loppuvuodesta 2018 julkistetut digitaaliset osaamismerkit kuuluvat ensimmäisiin Punaisen Ristin digitaalisiin osaamismerkkeihin. Projekti loi kouluttajakoulutukseen moduulin
mentoroinnista ”Mentorointi vapaaehtoisten osaamisen
tukena”, jossa mentorointia yleisesti käsitellään osana
Punaisen Ristin koulutusjärjestelmää.

Kuva: Työelämän mentorin digitaalinen osaaamismerkki.

Vuoden 2018 toiminnan suunnitelma ja toteutuma
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SUOMEN PUNAISEN RISTIN VUONNA 2018 MYÖNTÄMÄT
HUOMIONOSOITUKSET OULUN PIIRISSÄ
Aktiivimerkki:

Ahola		Timo		Kajaanin osasto
Välikangas
Annika		
Iin osasto
Korpela		Airi		Kajaanin osasto
Kyllönen
Terttu		
Kuhmon osasto
Karjalainen
Seija		
Limingan osasto

Haapakoski
Päivi 		
Pyhäjoen osasto
Nurkkala
Kyllikki		
Suomussalmen osasto
Anunti		Anitta		Ylivieskan osasto
Hannula
Mikko		
Ylivieskan osasto
Heikkinen
Tuulikki		
Oulun osasto
Hämeenkorpi Mika		
Pyhäjoen osasto
Ruikka		Leena		Oulun osasto
Nuorala		Asta		Pyhäjoen osasto
Kemppainen
Hilkka		
Suomussalmen osasto
Korvela		Ari		Limingan osasto
Korvela		Matias		Limingan osasto
Heikkinen
Raija		
Suomussalmen osasto
Järvenpää
Keijo		
Ylivieskan osasto
Hannula
Mirva		
Ylivieskan osasto

Hopeinen ansiomitali:
Harju		
Kujala		
Piipari		

Timo 		
Annikka
Pentti 		

Oulun osasto
Oulun osasto
Oulun osasto

Hädän kolmet kasvot:		
Luukkonen

Pirkko		

Kuhmon osasto

Pronssinen ansiomitali:
Myöhänen
Markku		
Kajaanin osasto
Tenhunen
Juha		
Oulun osasto
Sandelin
Seppo		
Kajaanin osasto
Komulainen
Eeva		
Kuhmon osasto
Huotari		Armi		Kajaanin osasto
Haapala
Marja		
Hailuodon osasto
Laitinen		Sami		Oulun osasto
Sipola		
Eija 		
Hailuodon osasto
Valkama
Tero 		
Oulun osasto
Nurkkala
Rauno		
Suomussalmen osasto
Partanen
Mari		
Oulun osasto
Kontio		Pirjo		Kajaanin osasto

Ansiomerkki:
Oittinen		
Liisa 		
Suomussalmen osasto
Rissanen
Katri		
Suomussalmen osasto
Sandelin
Seppo		
Kajaanin osasto
Marjamaa
Anna		
Kajaanin osasto
Nevala		Sari		Oulunsalon osasto
Repola		Monica		Oulun osasto
Ojala		Rauni		Limingan osasto
Törmälä
Eila		
Ylivieskan osasto
Tervo		
Juha 		
Kajaanin osasto
Korpinen
Anna-Kaisa
Kajaanin osasto
Toljamo		Esa		Oulun osasto
Koistinen
Petri		
Kuhmon osasto
Komulainen
Anna		
Kajaanin osasto
Rutanen
Ismo		
Ylivieskan osasto
Liikanen
Virpi		
Pudasjärven osasto

Pöytäviiri:
Hintikka
Anne-Maarit
Haapaveden osasto
Remes		Pentti		Hyrynsalmen osasto

VUODEN 2018 VAPAAEHTOISTOIMIJAT

Pirjo Kontio, Kajaanin osasto
Pasi Palosaari, Nivalan osasto

Ystävätoimijat: Ylikiimingin ikäihmisten ystäväkerho
Vuoden puheenjohtaja: Raija Aulis, Kärsämäki
Valmiustoimija: Päivi Paakkari, Ii
Kouluttaja: Anne Savuoja, Tyrnävä
Osastotoimija: Elina Schroderus, Puolanka
Osasto: Suomussalmi
Ea-ryhmäläinen: Anu Similä, Kempele
Monikulttuurisuustoimija: Mauno Moilanen, Utajärvi
Terveyspistetoimija: Kajaanin terveyspiste
Terveydenedistäjä: Päivi Ylisiurua, Yli-Ii
Lyhty-ryhmäläinen: Inka Poikela, Oulu
Kerääjä: Paula Pohjanrinne, Kempele
Nuori toimija: Jenni Hytinmäki, Haapavesi

Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin hallitus kokoontui vuonna 2018 seitsemän kertaa. Piirin vuosikokous pidettiin Raahessa 22.4.2018. Viikonloppuna kokoukseen ja seminaariin
osallistui yhteensä 89 (2017, 97) henkilöä, joista virallisia
edustajia 38 (2017, 39) 19:stä (2017, 23) eri osastosta.

Oulun piirin edustajat Suomen Punaisen Ristin
keskushallinnossa
Suomen Punaisen Ristin valtuustossa Oulun piirin edustajana toimii Juha Mustonen ja hänen varalla Anne-Maarit
Hintikka. Suomen Punaisen Ristin hallituksessa Oulun piirin
edustajana toimii Sami Laitinen hallituksen varapuheenjohtajana. Jarno Rasinkangas toimii talous- ja kehittämisvaliokunnan jäsenenä. Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan puheenjohtajana toimii Sami Laitinen (Oulun osasto)
ja varajäsenenä Tiia-Reeta Tihinen (Muhoksen osasto).

Piirin hallitus 31.12.2018:
Jarno Rasinkangas, Oulun osasto, puheenjohtaja
Anne Heilala-Tervo, Siikajoen osasto, varapuheenjohtaja
Helena Ala-Kojola, Limingan osasto
Raija Heikkinen, Suomussalmen osasto
Tarja Huhtela, Pudasjärven osasto
Briitta Honka-Tuuri, Tyrnävän osasto
Eveliina Hintikka, Haapaveden osasto
Anne-Maarit Hintikka, Haapaveden osasto
Sakari Annala, Oulun osasto
Juha Hankkila, Hyrynsalmen osasto
Juha Tenhunen, Oulun osasto

Tilintarkastajat
Outi Kirvesoja, JHTT, HTM; PricewaterhouseCoopers Oy
Kirsi Kontro, HTM, KTM; Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy

Varatilintarkastajat
Annukka Peltoniemi, KHT; PricewaterhouseCoopers Oy
Janne Pesonen, HTM, KTM; Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy
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