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Nähdään toisemme
– ystävänpäivänä ja joka päivä
Ystävänpäivää on vietetty Suomessa jo 30 kertaa. Muistan kouluajoilta, kun päivä tuli maalle muutaman vuoden myöhässä ja miten kortit vaihtoivat omistajaa ja rusettiluistelu tarjosi
jännittäviä hetkiä. Vasta paljon myöhemmin
sain tietää, että juuri Punainen Risti toi päivän Suomeen. Jo ennen sitä monesti ihmettelin,
miksi Suomessa ystävyys on pääroolissa eikä
ystävänpäivää vietetä rakastavaisten päivänä,
kuten muualla.

Ystävätoimintaan osallistumisen lisäksi jokainen voi vaikuttaa yksinäisyyden, uuden kansansairautemme, vähentämiseen. Yksinäinen
ihminen kokee itsensä usein näkymättömäksi.
Näkymättömyyden voi poistaa pienellä, mutta
merkityksellisellä teolla: huomaamalla. Yksinäisyys ympärillämme vähenee tavallisilla teoilla, tervehtimisellä, hymyilemisellä ja oven avaamisella.
Jokainen osasto ja vapaaehtoinen, joka on mukana ystävätoiminnassa tai osallistuu ystävänpäivän tapahtumiin on järjestöllemme äärimmäisen tärkeä. Arkisten tekojen lisäksi
tarvitaan yhteisiä ponnisteluja ja suunnittelua.
Niissä teitä osastojen vapaaehtoisia ja vastuuhenkilöitä tarvitaan. Iloa ja voimia teille!
Tehdään ystävänpäivästä ja kaikista muistakin
päivistä yhdessä huomaamisen ja välittämisen
päiviä. Nähdään – toisemme.

Ystävänpäivänä muistamme heitä, joilla ystäviä
ei ole. Yksinäisyyttä kokee ajoittain joka viides
suomalainen. Yksinäisyys on ahdistava kielteinen tunnetila. Se ei ole vapaaehtoista, positiivista yksinoloa. Yksinäisyys voi olla pinnallistenkin sosiaalisten suhteiden puuttumista tai
kokemusta siitä, ettei ole ketään läheistä, joka
ymmärtää.
Punaisen Ristin ystävätoiminnalla on lievitetty yksinäisyyttä kohta 60 vuotta. Vapaaehtoinen ystävä voi tarjota merkityksellisen ihmissuhteen. Seniorikerhoissa, palvelutaloissa ja
vastaanottokeskuksissa ystävät mahdollistavat
yhdessäolon isommalla porukalla ja tukevat ihmissuhteiden syntymistä.

Maaret Alaranta
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori

TYKKÄÄ Facebookissa

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA

Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa

Jarkko Översti

Ystävänpäivä on oiva tilaisuus tuoda yhteen ihmisiä erilaisista elämänpiireistä. Ystävänpäivän
tapahtumiin on helppo tulla mukaan, löytää
oma vapaaehtoinen ystävä tai ryhtyä itse ystäväksi. Osastot ja vapaaehtoisten ryhmät voivat
parhaimmillaan tarjota turvallisen yhteisön niin
merkitystä elämäänsä etsivälle kuin toisten
seuraa kaipaavalle. Kutsukaa rohkeasti uusia
ihmisiä järjestelyihin ja mainostakaa tulevia ystäväkursseja. Tehokkain tapa hankkia uusia vapaaehtoisia on henkilökohtainen pyytäminen.
OTA YHTEYTTÄ

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!

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 merkitsemiseen ja valvoa
sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

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)

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Aineistoryhmä, aineistot@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: Punainen Risti Lapn piiritoimisto, Lähteentie 10 96400 Rovaniemi 020 701 2560 Taitto: Veli-Matti Ahtiainen
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PÄÄKIRJOITUS 29.1.2018

Ilman vapaaeehtoisia ei olisi Punaista Ristiä
Viime vuonna juhlimme 100 –vuotiasta itsenäistä Suomea. Tapahtumia oli paljon. Monessa yhteydessä tuotiin esiin Suomen kehitystarina äärimmäisen köyhästä
ja syrjäisestä maasta yhdeksi maailman parhaimmista
maista elää. Ja syystä. Suomi on tänä päivänä yksi
maailman tasa-arvoisimmista maista, koulutusjärjestelmämme on maailman parhaita, lukutaito Suomessa on
maailman huippuluokkaa ja Suomi on maailman toiseksi paras maa olla tyttö, vain muutamia suomalaisen
yhteiskunnan saavutuksia mainitakseni.

Historian havinaa on tänä vuonna myös Lapin piirissä.
Lapin piiri täyttää 80 vuotta. Yhteiskunnan muutoksen
myötä myös Punaisen Ristin toiminta on muuttunut.
Enää ei Lapissa tarvita sairasmajoja, ei maantie-ensiapuasemia eikä Punaisen Ristin rokotuskampanjoita.
Edelleen tarvitaan kuitenkin Punaista Ristiä ja sen vapaaehtoisia auttajiksi, etsijöiksi, lahjoitusruuan jakajiksi,
yksinäisyyden lievittäjiksi, ikkunaksi suomalaiseen yhteiskuntaan, ihmisten tarpeiden esille nostajiksi. Yhteiskunta ja sen rakenteet ja palvelut muuttuvat, mutta
ihmisen perustarpeet pysyvät.

Mitä seuraavat 100 vuotta tuovat tullessaan? Sitä
kaikkea ei paraskaan ennustaja pysty arvaamaan. Kuitenkin tiedämme jo nyt, että esimerkiksi tekoäly tulee
vaikuttamaan niin koko maailman kuin meidän suomalaistenkin elämään radikaalisti, ennemmin tai myöhemmin. On esitetty arvio, että jo 30 vuoden kuluttua
myös meillä diagnoosit perusterveydenhuollossa
tehdään tekoälyn avulla. Japanissa tekoälyn avulla on
jo nyt löydetty hoitokeino harvinaislaatuista veritautia
sairastavalle potilaalle. Tekoälyn avulla analysoitiin 10
minuutin aikana miljoonia lääketieteellisiä artikkeleita
ja tapausselostuksia; oikea diagnoosi ja tehokas lääke
löytyivät.

Myös itse henkilökohtaisesti olen uuden edessä. 25
vuotta kestänyt työurani Suomen Punaisessa Ristissä
on viime metreillä. Tämä on ollut pitkä ja monella
tavalla antoisa matka. Työrupeamani aikana olen
saanut kohdata suuren määrän erilaisia ihmisiä. Olen
vastaanottokeskustyössä nähnyt, kuinka sanoinkuvaamattomaan julmuuteen ihminen pystyy, mutta
olen päässyt näkemään myös sen, kuinka ihmisellä
voi olla käsittämättömät voimavarat selviytyä. Tämän
matkan varrella olen kohdannut myös Teitä, osastojen
vapaaehtoisia, jotka tunteja laskematta omistaudutte
Punaiselle Ristille. Teitä, jotka vuodesta tai jopa vuosikymmenestä toiseen olette päivystäneet, tavanneet
vanhuksia, järjestäneet tapahtumia, seisoneet keräyslippaat kädessä kauppojen ovenpielessä tai sateessa
ja paisteessa nostaneet hernekeittokattilanne ja paistinpannunne esille ja myyneet herkkujanne katastrofirahaston kartuttamiseksi. Juuri Teistä olen erityisen
ylpeä ja haluan kiittää Teitä jokaista lämpimästi. Ilman
Teitä ei olisi Punaista Ristiä eikä Teitä ja Teidän inhimillisyyttänne voi tekoälykään korvata.

Suomalainen tekoälyn huippututkija, professori Timo
Honkela on kehittämässä rauhankonetta. Hänellä on
unelma maailmasta ilman riitoja ja sotia. Hän uskoo
vahvasti, että rauhankone voisi auttaa ihmisiä ymmärtämään toisiaan paremmin. Väärinkäsitysten aiheuttamia ristiriitoja voitaisiin välttää. Lukiessani eilen
Jemenin lasten valtavasta hädästä, yli 100.000 lapsesta,
jotka tarvitsisivat juuri nyt humanitaarista apua, mietin,
olisiko näiden lasten hätä voitu välttää rauhankoneen
avulla? Tai voisiko rauhankone tarjota epäsuorasti
ratkaisun myös kiihtyvään ilmastonmuutokseen, jonka
edetessä vuonna 2015 Eurooppaan saapunut turvapaikanhakijoiden määrä ja heidän auttamisensa oli vain
pieni ennakkoharjoitus, johon me myös Punaisessa
Ristissä osallistuimme?

Kiitos!
Sirkka-Liisa Oinaala
toiminnanjohtaja
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TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMA KÄYNNISTYY 1.1.2018
Jenna Lehtonen

Punaisen Ristin Nokian terveyspiste tarjoaa maksutonta terveysapua ja on ihmisten kohtaamispaikka.
Eläkkeellä oleva terveydenhoitaja Kati Kronqvist mittaa verenpainetta.

Terveyden edistämistä ja osaamista
vahvistetaan
Yleiskokouksen ponsiesityksessä tiivistyi terveyden edistämisen ohjelman tarve.
Ponnessa todettiin, että ”Punaisen Ristin
tulee ottaa aktiivinen rooli terveyden edistämisessä terveyspisteiden kannalta. Perustetaan uusia terveyspisteitä ja vahvistetaan jo olemassa olevia”

Mitä vahvistaminen käytännössä
tarkoittaa?
Terveyden edistämisen ohjelma kartoittaa olemassa olevan toiminnan ja kokoaa terveyden
edistämisen ohjelmat (päihde-, hiv/seksuaaliterveystyö, terveyspistetoiminta ja tapaturmien
ehkäisy) yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi valtakunnan ja piirien koordinaatiota sekä vapaaehtoisille suunnattua koulutusta vahvistetaan.

Juuri näin on tarkoitus tehdä. Terveyttä ja hyvinvointia tukevan vapaaehtoistoiminnan merkitys kasvaa myös tulevan sote- ja maakuntauudistuksen myötä ja Punaisen Ristin
terveyden edistämisen työtä tarvitaan.

Ohjelman toivotaan tukevan entistä paremmin paikallista matalan kynnyksen – tai jopa
kynnyksetöntä – toimintaa, jota syntyy alueen
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TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMA KÄYNNISTYY 1.1.2018
tarpeesta. Näin helpotetaan esimerkiksi terveyspisteen perustamista, tapaturmainfon pitämistä, terveellisistä elintavoista kertomista ja
palveluneuvontaa. Kaikkea tätä ja paljon muuta voi terveyden edistämisen vapaaehtoinen
tehdä. Myös festivaalityö ja seksuaaliterveysneuvonta ovat osa terveyden edistämistä.

Terveyden edistämisen ohjelman avulla
• tuodaan SPR:n terveyden edistämisen
toimintaa tunnetuksi.
• lisätään ja syvennetään vapaaehtoisten
osaamista.
• saadaan lisää vapaaehtoisia.

Punaiselle Ristille terveyden edistäminen on
osallisuutta, yhteisöön kuulumista ja ihmisten
kohtaamista. Kun ihmisiä kohdataan, voidaan
antaa neuvoa ja opastusta itsestään huolehtimiseen ja siihen, mistä voisi hakea tarvittavia
palveluita.

• lisätään mm. terveyspistetoimintaa
• lisätään vapaaehtoisten medianluku- ja
digitaitoja.
• vietetään vuosittain 7.4. Maailman terveyspäivää

Ohjelma käynnistyy kysymyksellä: Onko Terveyspiste hyvä nimi vai tulisiko sitä muuttaa? Käy vastaamassa osoitteessa:
https://www.punainenristi.fi/yhteystiedonaihe/terveyden-edistaminen
Kysymyslinkki lähetetään terveyden edistämisen toiminnassa oleville vapaaehtoisille. Vastausaikaa on helmikuun puoliväliin
15.2. saakka. Vastaajien kesken arvotaan
kolme lämpötyynyä.

Lisätietoja: Terveyden edistämisen koordinaattori Mia-Veera Koivisto, p. 020 701 2174

Auta heidät takaisin jaloilleen
-kampanja on alkanut
Vaarallisten aseiden saastuttamilla alueilla elää
Syyriassa miljoonia ihmisiä, joille miinat, pommit
ja räjähteet ovat jokapäiväinen uhka. Suuri osa
vammautuneista on lapsia ja nuoria. Terveydenhuolto on pitkään jatkuneen sodan seurauksena romahtanut. Pulaa on lääkkeistä, hoitolaitteista sekä hoitohenkilökunnasta.
Lahjoittajien tuella kuntoutuskeskusten asiakkaat saavat fysioterapiaa, proteeseja, apuvälineitä ja henkistä tukea. Tavoitteena on, että
kuntoutujat voivat palata normaaliin elämään.
Lapset saavat mahdollisuuden leikkiin, koulunkäyntiin ja liikkumiseen kodin ulkopuolella ja
aikuiset pääsevät mukaan työelämään.

olemassa A3-juliste ja lahjoitusesite, jotka on
pakattu 20 kappaleen nippuihin. Kampanjan
materiaalit ovat osastojen, koulujen ja yksityishenkilöiden tilattavissa verkkokaupasta.

Osastot voivat osallistua kampanjaan perustamalla sähköisen lippaan. Omapunainenristi.
fi-sivulta löytyvää lipasta on helppo jakaa mm.
Facebookissa tai sähköpostitse. Kampanjan on
tarkoitus jatkua useamman vuoden ajan.
Auta heidät takaisin jaloilleen -kampanja toimii myös koulujen Lukukuu-kampanjan ja päivätyökeräyksen kohteena. Kampajaa varten on

Lisätietoa kampanjasta löytyy kampanjasivulta
punainenristi.fi/syyria.
Lisätietoja: Varainhankinnan suunnittelija
Jessica von Bonsdorff, p. 020 701 2032
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2018

Ystävänpäivänä olemme
yhdessä yksinäisyyttä vastaan
Ystävänpäivän Nähdään-kampanjalla keskustelemme yksinäisyyden kokemuksista
ja vaikutuksista ympäri Suomen. Kampanjan tavoitteena on kutsua uusia vapaaehtoisia mukaan ystäväkursseille ja -toimintaan sekä tavoittaa ystäviä toivovat ja
kertoa heille Punaisen Ristin ystävätoiminnasta.

Haasteen idea:
• Tee ihan tavallinen teko, joka vähentää osaltaan jonkun kokemaa yksinäisyyttä. Ota kuva teostasi, jaa se somessa ja haasta muut
tekemään samoin.
• Kuvissa ja postauksissa voi hyödyntää Ihan
tavallinen teko -lappuja
• Käytä hastagia #ihantavallinenteko

Uusia ystäviä Nähdään-tapahtumasta
Osastot voivat järjestää omia Nähdään-tapahtumia. Ne ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, missä on hyvä tilaisuus esitellä ystävätoimintaa. Ohjelmassa voi olla melkein mitä
vain, tärkeintä on lämmin ja avoin tunnelma,
jotta ihmiset kokevat itsensä tervetulleiksi.

Lue lisää: RedNet / Ystäväpäivä ja ystävänpäivän sähköinen kampanjakirje
Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,
p. 020 701 2201

Joskus paras lääke yksinäisyyteen on yhdessä
tekeminen. Siksi kannattaa kutsua kaikki järjestämään ja ideoimaan Nähdään-tapahtumia.
Ystävänpäivän tapahtuma on hieno tilaisuus
saada uusia ihmisiä mukaan osaston toimintaan vapaaehtoisiksi tai jäseniksi. Ystäväkurssit kannattaakin ajoittaa heti tapahtuman jälkeen.

Petteri Kivimäki

Nähdään-tapahtuman
järjestelyissä auttavat:
• Nähdään-kampanjamateriaalit: julisteet, roll upit, muistilaput
• Viestintämateriaalit: videot, kuvat,
tiedotepohjat, somehaaste
• Nähdään-tapahtumamallit ja
-ideat
• 150 euron tuki keskustoimistolta
#ihantavallinenteko -somehaaste
Ystävänpäivänä haastamme kaikki
tekemään ihan tavallisia tekoja yksinäisyyden vähentämiseksi. Tavoitteena on herättää jokainen
meistä huomaamaan, kuinka arjen pienillä teoilla voimme huomioida toisemme paremmin.

Ystävänpäivänä sosiaalisessa mediassa
voi jakaa vaikkapa kaverikuvan hastagilla #ihantavallinenteko
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NUORET JA KOULUYHTEISTYÖ

Ystävätoiminta saa uuden välitysjärjestelmän
Ystävätoiminnan sähköinen välitysjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden alussa.
Järjestelmän testauksia on toteutettu marras-joulukuun aikana ja pilotointi on tammikuussa.

rissä, Hämeen piirissä ja Oulun piirissä. Muut
piirit aloittavat jalkautuksen syksyllä 2018. Tavoite on, että kaikki välitykset siirtyisivät uuden järjestelmän käyttäjiksi seuraavan kolmen
vuoden aikana.

Järjestelmää pilotoidaan neljässä suomenkielisessä ja yhdessä kaksikielisessä sekä yhdessä ruotsinkielisessä välityksessä. Pilotoinnit
toteutetaan Uudellamaalla ja Hämeessä. Järjestelmän ensimmäisinä käyttöön ottavat pilottivälitykset ovat Helsinki, Mäntsälä, Tampere, Hämeenlinna, Karis-Pojo ja Esbo svenska.

Mitä uusi järjestelmä tuo?
Uusi järjestelmä helpottaa välittäjien työtä, tekee välityksestä tasalaatuista, mahdollistaa
ystävävälitysrinkien muodostamisen ja ohjaa
henkilötietojen oikeaan säilyttämiseen. Yhdessä välitysrinkien kanssa järjestelmä mahdollistaa vähitellen koko maan kattavan ystävävälityksen. Järjestelmä on osa valtakunnallista
vapaaehtoisten toiminnanohjausjärjestelmää.

Helmikuusta alkaen myös muut ystävävälitykset voivat siirtyä uuden järjestelmän käyttäjiksi. Järjestelmän käyttökoulutukset toteutetaan
piireittäin ja jalkautus etenee välitysten kiinnostuksen mukaan. Jalkautus aloitetaan Helsingin ja Uudenmaan piirissä, Länsi-Suomen pii-

Lisätietoja:
Piireissä ystävätoiminnan työntekijät
Projektisuunnittelija Maija Pokkinen,
p. 020 7012191

koululaisia varten suunniteltua hätäensiapukurssia. Kuuden tunnin kurssin aikana ensiaputaitoja opitaan ensin teoriassa ja sen jälkeen
käytännön harjoituksissa ensiapupelin avulla.
Tämän lukuvuoden aikana ensiapukoulutusta
tarjotaan noin 30 koulussa.

Ensiapukoulutus InAction!
tulee yläkouluihin

Yläkouluihin voidaan myös osaston kanssa yhteistyössä perustaa koulun omia InAction!-ryhmiä, jotka harjoittelevat ensiavun lisäksi mm.
alkusammutusta ja muita turvallisuustaitoja sekä tutustuvat Punaisen Ristin toimintaan. Toiminta on koululaiselle helppo tapa tutustua
Punaiseen Ristiin ja osastot voivat tätä kautta
etsiä uusia nuorisojäseniä.

Yläkoulua käyvät nuoret kohtaavat kotona,
koulussa ja vapaa-ajalla jatkuvasti tilanteita,
joissa ensiaputaidot ja rohkeus auttaa olisivat
tarpeen. Punainen Risti järjestää kouluissa ylä-

Lisätietoja:
Koulu- ja oppilaitosyhteistyön koordinaattori
Johanna Korkeamäki, p. 020 701 2114

myös lentopallon pelaamiselle, uimiselle ja kesästä nauttimiselle.

Lähde Turkuun kesäpäiville!
Punaisen Ristin nuorten valtakunnalliset kesäpäivät järjestetään Ruissalon leirintäalueella
Turussa 14.–17.6.2018. Neljään päivään mahtuu
kiinnostavia koulutuksia, rentoa yhdessäoloa
ja huikeita elämyksiä. Jokaiselle ikäryhmälle on
suunniteltu omaa ohjelmaa ja tarjolla on niin
koulutuksia kuin työpajojakin. Tietysti aikaa jää

Ilmoittautuminen alkaa alkuvuodesta, mutta
leirin ajankohta kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin. Lisätietoja: RedNet / Kesäpäivät 2018.
Samasta osoitteesta löydät myös tiedot, miten
pääset mukaan suunnittelemaan ja järjestämään tapahtumaa.
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 19.–25.3.2018
Kiia Etelävuori

Valtakunnallinen rasisminvastainen viikko on
vaikuttamiskampanja
Jokainen on vastuussa omista valinnoistaan ja asenteistaan. Kampanja kohdistuu tänä vuonna yksilöön, heihin haluamme vaikuttaa.

tarjolla kaikille ikäryhmille. Materiaali tiedotukseen ja tarkemmat vinkit kampanjasta tulevat helmikuun loppuun mennessä Rasisminvastaisen viikon RedNettiin.

Ihmiset ovat erilaisia ja jokainen ihminen toimii omalla tavallaan, mutta viime kädessä jokainen tietää, mikä on oikea tapa toimia esimerkiksi rasistisissa tilanteissa. Jokainen, jopa
pieni lapsi tietää, että kaikkia tulisi kohdella samalla tavalla. Vuoden 2018 kampanja onkin myös yhdenvertaisuutta edistävä. Jokainen tarvitsee lähelleen ihmisen, joka on läsnä
ja tukemassa arjessa.

Mitä voisin tehdä Rasisminvastaisella
viikolla?
• Käy kouluvierailulla ja ehdota aamunavauksen pitämistä.
• Järjestä esim. koululla, seurakunnan tiloissa
ja kirjastossa keskustelutilaisuus tai muu tapahtuma, missä voi kertoa yhdenvertaisuudesta.
• Ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja käytä tunnisteita: #olenkanssasi #jagärmeddig
#imwithyou
• Tilaa julisteet, tarrat ja rintamerkit maksutta
Punaisen Ristin verkkokaupasta.
• Kaikki materiaali ja pelit löytyvät RedNetistä:
SPR Rasisminvastainen viikko ja SPR Kouluyhteistyö (mm. aamunavaukset). Katso myös
oikeusministeriön verkkosivusto yhdenvertaisuus.fi

Tehdään koko Suomen yhteinen
rasisminvastainen kampanja
Syrjinnän- ja rasisminvastainen toiminta tulisi olla jokaiselle tärkeää. Kampanjaviikon aikana on hyvä hetki nostaa esille toiminnan
ajankohtaisuutta ja tärkeyttä. Jokainen voi
voi käyttää hyväkseen omia verkostojaan ja
haastaa mukaan rasisminvastaiseen kampanjaan yksittäisiä ihmisiä, järjestöjä, viranomaisia,
kouluja, oppilaitoksia, erilaisia yhteisöjä ja urheiluseuroja. Keinoja on lukuisia ja materiaalia syrjinnän- ja rasisminvastaiseen työhön on

Lisätietoja:
Hankekoordinaattori Janette Grönfors,
p. 020 701 156
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VAPAAEHTOISRISTEILY JA KOULUTUKSET

Olethan auttamattomasti ulapalla?
Ethän jää rannalle tällä kertaa? Paina päivämäärä mieleesi ja lähde mukaan syysristeilylle muiden Punaisen Ristin vapaaehtoisten kanssa.

Lähtö on Helsingistä perjantaina 9.11. klo 11. ja
paluu sunnuntaina 11.11. klo 10.30. Laita jo nyt
päivämäärä kalenteriin! Ilmoittautumislinkki aukeaa toukokuussa osoitteessa rednet.punainenristi.fi/Ulapalla. Samasta osoitteesta löydät
tarkempaa tietoa risteilystä, hyteistä ja kevään
kuluessa myös koulutuksen sisällöistä.

Voit olla avainvapaaehtoinen, luottamushenkilö,
ihan uusi noviisi tai kolmikymmenvuotisen kahvinkeittäjäpestin läpikäynyt pantteri. Olet lämpimästi tervetullut mukaan vaihtamaan ajatuksia,
oppimaan, innostumaan ja solmimaan uusia tuttavuuksia. Ulapalla meitä kuljettaa vapaaehtoisten hyvinvointi ja vapaaehtoisjohtaminen. Tarkempi ohjelma paljastuu kevään kuluessa, mutta
jos haluat, voit yhä vaikuttaa siihen vastaamalla kyselyyn risteilyn sivulla rednet.punainenristi.fi/ulapalla

Risteilyn esimerkkihintoja aikaiselle
ilmoittautujalle (ennen 1.8.2018):
• Kahden hengen A-hytissä 210€
• Kahden hengen Promenade-hytissä 205€
• Kahden hengen B-hytissä 185€
• Neljän hengen B-hytissä 150€
Hintaan sisältyy kaksi aamiaista, kaksi buffet-illallista sekä kahvibuffet perjantaina ja lauantaina.
Hinnat nousevat elokuun alun jälkeen 20€!
Sitovat ilmoittautumiset risteilylle sunnuntaihin 16.9.2018 mennessä.

Jarkko Mikkonen

Ensiapu-, nuoriso-,
monikulttuurisuus, IHL- ja muut
ryhmätoimijat huomio!
Opintokeskus Sivis tukee jäsenjärjestöjensä ja
niiden yhdistysten opintoryhmien toimintaa taloudellisesti. Vertaisopintoryhmässä opitaan
yhdessä vertaisten kanssa. Opiskelu voi olla
tietojen lisäämistä, taitojen harjaannuttamista,
osaamisen kehittämistä tai toimintakyvyn ylläpitämistä toisten kanssa. Tärkeää on kokemusten ja näkemysten jakaminen. Opiskeluaihe, tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä.
Tuen saaminen edellyttää, että opintoryhmän
opiskelusta on aiheutunut kuluja. Tuki maksetaan yhdistyksen Sivisverkkoon ilmoitetulle tilille. Taloudellinen tuki on enintään 3 euroa/oppitunti. Lue lisää www.ok-sivis.fi

Tervetuloa Kouluttajapäiville Jyväskylään
Kaikki uudet ja vanhat vapaaehtoiskouluttajat ovat tervetulleita Kouluttajapäiville hotelli
Laajavuoreen Jyväskylään 20.–21.1.2018. Ohjelmassa on oman koulutuslinjan sisältöjen päivitystä ja laaja kattaus erilaisia kouluttajataitoja ylläpitäviä sekä lisääviä osioita. Tarjolla on

myös tietoa vapaaehtoisten koulutusjärjestelmän kehittämistyön etenemisestä ja pääsemme ensimmäisinä testaamaan uusia, kaikille
vapaaehtoisille yhteisiä koulutusmoduuleja. Ilmoittautumislinkki, tarkemmat tiedot ja päivien
ohjelma: RedNet / Vapaaehtoiskouluttajat
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KAIKKI MUKAAN JÄSENTEN HANKKIMISEEN

Kenet voisit pyytää
Punaisen Ristin jäseneksi?

Leena Koskela

Suurin syy sille, ettei henkilö ole Punaisen
Ristin jäsen on se, ettei kukaan ole pyytänyt. Mieti, minkälaisia verkostoja sinulla
on? Ystävät, työtoverit, harrastusporukat,
naapurit. Kuinka voisit niissä kertoa Punaisesta Rististä, jakaa koskettavia tarinoita
ja pyytää jäseneksi?
Osastossa voitte yhdessä pohtia keinoja ja
yhteyksiä jäsenmäärän kasvattamiseksi. Jäsenhankinta kannattaa ottaa osaksi osaston
toiminnan, tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelua. Jäsenet ja jäsenhankinta ovat toimintamme kannalta todella tärkeitä - mitä enemmän jäseniä, sitä tehokkaammin autamme
yhdessä.
Jäsenhankinta osaksi kaikkea toimintaa
Yleiskokouksessa hyväksytyn toimintalinjauksen mukaan tavoitteellinen jäsenhankinta vakiinnutetaan osaksi kaikkea Punaisen Ristin
toimintaa. Hallitus on vahvistanut, että tavoitteena on kasvattaa jäsenten määrää 10 prosentilla seuraavan kolmen vuoden aikana. Mitä
osastonne voi tehdä tavoitteeseen päästäksemme? Minkälaista tukea tarvitsette jäsenhankintaan? Keskustoimisto tukee jäsenhankintaa tuottamalla uusia materiaaleja ja malleja,
joista kerromme niiden valmistuttua.

Jäsenmateriaalit
Varmistattehan, että käytössänne on ajantasaiset jäsenhankinnan materiaalit ja jäsenyyttä koskevat tiedot on päivitetty osaston muun
muassa verkkosivuille ja somekanaviin.

Arvonnasta potkua jäsenhankintaan
Punaisen Ristin jäsenet osallistuvat automaattisesti neljään valtakunnalliseen arvontaan
vuonna 2018. Mitä aikaisemmin he maksavat
jäsenmaksunsa, sitä useampaan Punaisen Ristin arvontaan he osallistuvat. Osastonne jo
olemassa oleville jäsenille kannattaa kertoa,
että jäsenhankinnalla voi lisätä omia voittomahdollisuuksiaan. Kun jäsen tuo uusia jäseniä
Punaiseen Ristiin, hänen voittomahdollisuutensa paranevat. Kun uusi jäsen ilmoittaa vanhan
jäsenen suosittelijaksi omien tietojensa mukana, on vanhalla jäsenellä suurempi mahdollisuus voittaa. Voittomahdollisuuksia parantaa
myös e-laskusopimuksen tekeminen.

Lue lisää: Rednet/Tieto ja taito/Jäsenhankinta.
Lisätietoja:
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,
p. 020 701 2201

Uusi jäsen
• Kasvattaa osaston ja Punaisen Ristin
vaikutusvaltaa.
• Tuo uusia toimijoita osastoon.
• Kartuttaa osaston taloutta.
• On lisäresurssi ja mahdollisuus osaston
toiminnan laajentamisen.

Arvontoihin voi osallistua myös tapahtumissa
täyttämällä arvontakortin. Se muutetaan niin,
että arvontalomakkeella voi myös ilmoittaa halukkuutensa liittyä jäseneksi.

• Lisää Punaisen Ristin tunnettuutta ja
uskottavuutta
• Mahdollistaa valmiustason nousun.
10

LYHYESTI

Puikot heilumaan
hyvän asian vuoksi!

Kristiina Louhi

Vielä ehtii osallistua hauskaan neulontakilpailuun, missä valttia on nopeus, luovuus ja kauneus. Osallistujat neulovat kilpailun aikana
seitsemän paria sukkia tunnettujen neulojien antamien ohjeiden mukaan. Kilpailussa on
jo mukana noin 1 300 osallistujaa ja mukaan
voi tulla helmikuun loppuun saakka. Kilpailun
tuotto menee Punaisen Ristin terveyshankkeeseen Keniassa. Hankeen avulla lisätään etenkin naisten terveystietoa Pohjois-Kenian köyhissä kylissä. Lue lisää kisasta ja tule mukaan:
www.sukkafinlandia.fi

Pyöreitä vuosia tärkeän työn parissa
Punaisen Ristin hiv- ja seksuaaliterveystyön
ohjelma on 30-vuotias. Toiminta alkoi vuonna 1988 aids-projektin muodossa ja RAY-rahoituksen turvin. Alussa toiminnan tavoitteena oli
kouluttaa Punaisen Ristin toimijat antamaan
terveysvalistusta ja jakamaan tietoutta hiv-infektiosta ympäri maata.

joka jatkuu edelleen. Vuosien varrella toiminta on laajentunut hiv-työstä seksuaaliterveystyöhön erityisesti nuorten, matkailijoiden sekä
hiv-tartuntaa pelkäävien parissa.

Vuonna 1988 käynnistyi myös Punaisen Ristin
valtakunnallinen hiv-puhelinneuvontatoiminta,

Vuoden 2018 aikana juhlitaan 30-vuotista taivalta usean eri tapahtuman muodossa. Vuosi
huipentuu loppuvuodesta järjestettävään juhlaseminaariin. Seuraa ilmoituksia: https://www.
punainenristi.fi/tule-mukaan/hiv-tyohon

Sovelluksella voi lahjoittaa ja
vähentää ruokahävikkiä

Sydäniskuri on helppo käyttää,
mutta vaikea löytää

NeighbourFood-sovelluksessa yhdistyvät jakamistalouden periaatteet ja lahjoittaminen. Sovelluksen avulla kuka tahansa voi laittaa ylimääräiseksi jääneen ruoka-annoksen myyntiin
ja ostaa lähellä olevia annoksia. Ruoka-annoksesta napataan kuva ja sille määritetään hinta. Parilla klikkauksella se on myynnissä NeighbourFood-sovelluksessa ja lähistöllä oleva
nälkäinen voi paikantaa sovelluksesta sopivan
ruoka-annoksen. Annoksen hinta ohjautuu ylläpitokulujen jälkeen Suomen Punaisen Ristin
katastrofirahastoon. Sovellus on saatavana sekä Androidille että iPhonelle.

Kansalaisten käyttöön tarkoitettuja sydäniskureita eli defibrillaattoreita on Suomessa vähintään pari tuhatta, mutta suurimman osan
sijaintia ei tiedetä. Iskureiden paikkatietoja kerätään kansalliseen rekisteriin, josta vastaavat Suomen Punaisen Ristin lisäksi Suomen Elvytysneuvosto ja Suomen Sydänliitto. Laitteen
rekisteröi sen haltija. Rekisteri on osoitteessa
defi.fi.
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VALMIUSTOIMINTA

VALMIUSTOIMINTA
Kuluneen vuoden satoa
Osastojen valmiussuunnitelmat tulee taas päivittää
vuodelle 2018, osa osastoista on jo päivityksen tehnyt.
Valmiussuunnitelma puuttuu enää Utsjoen osastosta.
Tulevan yleiskokouskauden aikana panostetaan osastojen valmiuteen ja sen kehittämiseen. Valmiussuunnittelua käsitellään piirin koulutustilaisuuksissa ja kummiilloissa. On tärkeää muistaa että osastojen valmius ei
ole vain hallituksen tai ensiapuryhmän asia vaan siihen
kuuluvat kakki osaston toiminnassa mukana olevat.
Lapin laajoilla selkosilla ja pitkillä välimatkoilla kukaan
ei pärjää yksin ja vain kokoamalla kaikki voimavarat
ympäriltämme yhteen – voimme yhdessä auttaa hädässä olevia.
Suunnittelu lähtee osastojen resurssien pohjalta, ei ole
tarkoituksenmukaista luvata enempää kuin minkä pystyy toteuttamaan todellisessa tilanteessa. Lapissakin
on otettu käyttöön Vapepan OHTO-hälytysjärjestelmä
joka nopeuttaa hälytysten tekoa ja tiedottaminen
kulkee reaaliajassa. Kaikkien osastojen hälytettävien
tuleekin liittyä OHTO-järjestelmään (kummit opastaa).
Ohto järjestelmän kautta osaavat vapaaehtoisemme
ovat hälytettävissä viranomaisten tueksi eri tilanteissa.
Paperinen Häti-vihko päivitetään ja painetaan edelleen, tekniikan pettäessä voi olla korvaamaton apu.
Kotimaan avun asiat ovat kunnossa osastoissa KIITOKSET kaikille siitä.

Tulevia koulutuksia/harjoituksia 2018
Muita tulevia harjoituksia ja koulutuksia
Kolme poliisin johtamaa etsintäharjoitusta, joiden
yhteyteen liitetään myös etsintäkurssi. Harjoitukset
toteutetaan tänä vuonna rastiharjoituksina.
11.-12.5 Laivajärvellä Alatronion metsästäjien maja,
Meri-Lapissa
24. – 25.8 Rovasudulla, paikka päätetään myöhemmin
12.- 13.10 Tunturilapissa, Ylläs?
Sallan ja Rovaseudulle on suunniteilla perherastit,
joiden avulla voisimme kasvattaa tulevia toimijoita
joukkoihimme.
Ensihuollon koulutusiltoja tullaan järjestämään kysynnän mukaan. Näissä koulutusilloissa käydään läpi lyhyt
teoria ja pienimuotoinen harjoitus evakuointi-tilanteesta. Jos osastossanne halutaan valmiuteen liittyvää
koulutusta olkaa yhteydessä Annikkiin.
Annikki

Vuosi 2017 on jäänyt taakse ja olemme vuoden aikana saaneet yhdessä paljon aikaan. Koulutuksiin ja
harjoituksiin on osallistunut vuoden aikana runsaasti
väkeä. (kokonaistilasto alla). Vuoden aikana Vapepan
toimintaan on liittynyt uusia yksittäisiä toimijoita, sekä
hälytysryhmiä.
Etsintöihin vapaaehtoisia on tarvittu vuoden aikana 16
kertaa ja lisäksi valmiuteen vapaaehtoisia on hälytetty
10. Kaikkiaan tapahtumia oli 108 kpl ja niihin osallistui
2193 henkilöä HIENOA. Viranomaisia avustimme etsinnöissä 1601h. = n. 42 vk.

12

SOSIAALIPALVELUTOIMINTA

Ystävänpäivätapahtumat

Kursseja on tulossa helmi-maaliskuussa seuraavasti:

Ystävänpäivänä Lapin piirin osastoissa on runsaasti tapahtumia. On kahvitustilaisuuksia, käydään laulamassa
palvelutaloilla, on lautapeli-iltaa ja konsertteja ja ollaan
esillä kertomasta vapaaehtoisten ystävien tarpeesta.
Osa tapahtumista järjestetään yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi esteettömät
päivätanssit Sodankylän valtuustosalissa jossa osaston
ensiapuryhmä on mukana päivystämässä. Joillakin
paikkakunnilla tapahtumassa ovat mukana uudet kuntalaiset, kuten Sallassa, jossa syyrialaisperheet on kutsuttu osaston uunituoreen kerhon kokoontumiseen.
Sallan osasto otti kopin Ruskatapaamisen toimintarasteilla Kemin Wirkeät Warttuneet –kerhon toiminnasta
ja nimesi kerhonsa Wirkeät Ämmit ja Äijät –nimiseksi.
Kerho on otettu oikein hyvin vastaan ja sillä on selkeä
tarve paikkakunnalla. Ystävänpäivätapahtumista voi
lukea lisää Rednetistä (liity ryhmään Ystävänpäivä2018)
ja seuraavaan Tässä ja Nyt-lehteen toivomme saavamme Lapin piirin osastojen tapahtumista pieniä juttuja ja
kuvat olisivat oikein hieno lisä niihin.

Rovaniemi/Napapiiri

Uudistettu ystävätoiminnan koulutus.
Ystävänpäivän jälkeen on hyvä tarjota uudistettua
ystävätoiminnan koulutusta. Se muodostuu kahdesta
osasta, peruskurssista ja jatkokurssista. Peruskurssin
kesto on 3 tuntia ja sen tavoitteena on antaa valmiudet
toimia Punaisen Ristin ystävänä. Koulutuksen jälkeen
voi jo lähteä mukaan toimintaan.

20.2. klo 17 -20 peruskurssi 		
22.2. ja 26.2. klo 17- 20 jatkokurssi Kittilä
17.2. klo 12 – 15 peruskurssi
24.2. klo 10 -16 jatkokurssi
Ylitornio
maaliskuu 2018 peruskurssi
maaliskuu 2018 jatkokurssi
Keminmaa/Kemi
2.3. klo 17 -20 peruskurssi
3.3. klo 10 – 16 jatkokurssi
Kolmen tunnin koulutus on osoittautunut hyväksi tavaksi perehdyttää toimintaan.
Ottakaa yhteyttä piiritoimistoon, Sirkka Kellokumpuun
koulutusten järjestämisessä.

Koulutuksen sisältö:
Punaisen Ristin ystävätoiminta
Ystävätoiminnan pelisäännöt
Itsetuntemus
Mukaan ystävätoimintaan. Mitä, missä, milloin?
Jatkokurssin kesto on 6 tuntia ja se voidaan järjestää
joko yhden päivän tai kahden illan koulutuksena.
Jatkokurssin tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja
toimia ystävänä sekä oivaltaa omasta hyvinvoinnista
huolehtimisen tärkeys ja saada siihen lisää keinoja. Jatkokurssille ovat tervetulleita myös jo ystävänä toimivat.
Koulutuksen sisältö:
Vuorovaikutus ja kohtaaminen
Ystävätoiminnan arkea
Haastavat tilanteet ystävä-toiminnassa
Oma hyvinvointi
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TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLE

Täyttä elämää eläkkeellä –valmennukset
Eläkkeelle siirtyminen ei aina käy kuin tanssi. Uusi elämänvaihe tuo mukanaan muutoksia vähintäänkin talouteen,
arjen rakentumiseen ja ajankäyttöön. Muutos on myös mahdollisuus – mahdollisuus keskittää ajatukset omiin
unelmiin ja toiveisiin sekä niiden toteuttamiseen. Uuden elämänvaiheen mukanaan tuomia haasteita ja mahdollisuuksia on mukavampi pohtia yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Nyt se on mahdollista
Punaisen Ristin maksuttomassa Täyttä elämää eläkkeellä –valmennuksessa. Valmennus koostuu kolmesta iltatilaisuudesta. Aiheina ovat mm. miten eläkkeelle jääminen muuttaa arkea ja kuinka muutoksiin voi valmistautua. Keskustellaan mielenhyvinvoinnista ja siitä miten se voi tukea siirtymistä eläkkeelle. Kartoitetaan omia voimavaroja
ja suunnitellaan itselle mielekäs eläkeläisyys ja keskustellaan osallistumisesta ja vapaaehtoistoiminnasta. Vapaaehtoistoiminnasta voi löytyä mielekästä tekemistä tulevaa vapaa-aikaa täyttämään. Valmennukseen sisältyykin
paikkakunnan vapaaehtoistoiminnasta kertominen ja siihen olisi hyvä saada Punaisen Ristin vapaaehtoinen kertomaan omasta toiminnastaan. Tiedätkö paikkakunnallasi työyhteisön, jossa on useampi kohta eläkkeelle jäävä
työntekijä? Jos vastasit kyllä, niin ota yhteyttä Sirkka Kellokumpuun puh 0400 703 289. Hän järjestää yhdessä
vapaaehtoisen valmentajan Keminmaan osaston Leila Eräpuron kanssa Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksia.
Valmennuksia on järjestetty tähän mennessä kaksi, Rovaniemellä syksyllä 2017 ja MeriLapin alueella Kemissä tammikuussa 2018.

Rovaniemen valmennukseen osallistuneet ryhmäkuvassa. Kuva: Sirkka Kellokumpu
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TURVAKOUTSI

Sinustako Turvakoutsi?
Pärjätään yhdessä –hanke kouluttaa vuoden 2018 aikana hankkeessa mukana olevilla paikkakunnilla. Hankepaikkakunnat ovat Enontekiö, Kittilä, Muonio, Rovaniemi ja Utsjoki. Turvakoutsien tehtävänä on opastaa
paikallista väestöä arjen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kodeissa sattuu vuosittain yli 300 000 tapaturmaa.
Pienillä teoilla voi parantaa kodin turvallisuutta.

Turvakoutsit saavat yhden päivän kestävän koulutuksen. Koulutuksessa käydään läpi koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ja niiden ehkäisy sekä elämäntavat tapaturmien ehkäisyssä. Turvakoutsikoulutukseen pääsyvaatimuksena on kiinnostus asiaan sekä halu valmentaa muita. Koulutukset järjestetään kevään ja syksyn aikana.
Lisätietoja hankekoordinaattori Veli-Matti Ahtiaiselta puh 0400 398 217 tai sähköpostitse veli-matti.ahtiainen@
punainenristi.fi
Kuvat: Suomen Punainen Risti Kuvaaja: Thomas Broumand
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Lapin piiri täyttää tänä vuonna 80 vuotta.
Palaamme juhlavuoden tapahtumiin tarkemmin
maaliskuun Tässä ja Nyt lehdessä
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