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Voimme voittaa yksinäisyyden yhdessä
Tammikuu on talven napa, taitekohta. Edes-
sämme on kevät, joka toivottavasti näyttäy-
tyy meille uudenlaisena.

Tai kenties pikemminkin tuttuna. Sellaise-
na, jossa maailma täyttyy uudelleen äänistä, 
kohtaamisista, läsnäolosta ja kuulemisesta. 
Haluan uskoa ja toivoa, että matka kohti pa-
rempia aikoja jatkuu.

Koronan rapauttama arki on kuitenkin jättä-
nyt jälkeensä myös yhä suuremman joukon 
ihmisiä, joille tulevaisuus ei näyttäydy yhtä 
valoisana. Heitä, jotka ovat yksin.

Käynnistämme ystävänpäiväkampanjam-
me helmikuun 7. päivä. Silloin kutsumme 
jokaisen mukaan lievittämään yksinäisyyt-
tä. Vastaamme yksinäisten usein hiljaiseen 
huutoon ystävätoimintamme kautta, mutta 
käännämme katseemme myös yhteiskun-
taan laajemmin.

Tuttujen tapahtumien ja kohtaamisten ohel-
la valmistelemme ystävänpäiväksi 14.2. Hel-
sinkiin tempausta, jonka kautta tuomme 
esiin yksinäisyyden monia kasvoja. Ne kas-
vot ovat yksilön pelkoa ja surua, riittämättö-

myyden ja turvattomuuden tunnetta, mutta 
myös yhteiskunnallinen ongelma.

Toivomme, että myös sinä lähdet liikkeelle, 
sillä jokainen voi vähentää yksinäisyyttä ym-
pärillään. Pienikin teko on tärkeä. Viime het-
ken vinkit ystävänpäivään löydät tästä leh-
destä.

Vuosi 2022 on täällä – kuljetaan se yhdessä. 
Nähdään myös ne arjessa vastaan tulevat ih-
miset, jotka kulkevat rinnallamme, mutta ei-
vät vielä kanssamme.

Nähdään – toisemme.  

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Salminen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: Sirkka Kellokumpu & Lapin piiri Taitto:Sirkka Kellokumpu sirkka.kellokumpu@punainenristi.fi

TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

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

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA 
Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME 
Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Maaret Alaranta

Sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori
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Monenlaista muutosta

PÄÄKIRJOITUS 30.1.2022

Elämme aikaa missä tapahtuu muutosta monella tavalla.

Sotealueuudistus on edennyt jo siihen vaiheeseen, että aluevaalit on pidetty ja alueval-
tuustot valittu. Kevään aikana uusi organisaatio alkaa muotoutua ja väliaikaisen toimieli-
mien tilalle valitaan pysyviä toimijoita ja työntekijöitä. Uudistus vaikuttaa myös järjestöi-
hin sekä viranomaisten ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. 

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on säädetty sekä alueen että kun-
nan tehtäväksi ja siinä järjestöillä on merkittävä tehtävä. Paljon puhutaan myös järjes-
töjen rahoituksesta ja tukemisesta. Mikä on alueen ja mikä kunnan tehtävä. Pohditaan 
myös sitä, miten järjestöt pääsevät mukaan uusiin rakenteisiin, miten järjestöjen osaa-
mista sekä kokemusta otetaan mukaan niin alueen kuin kunnankin suunnitteluprosessei-
hin. On syntymässä erilaisia foorumeita, kumppanuuspöytiä ja yhteisiä tapaamisia. Kun-
tiin on perustettu sekä hyvinvoinnin että järjestötoiminnan yhteyshenkilöiden tehtäviä. He 
ovat linkkityöntekijöitä uuden yhteistyön luomisessa. Punaisen Ristin osasatojen kannalta 
on tärkeää olla mukana näissä foorumeissa ja tapaamissa ja tuoda niihin meidän osaa-
mistamme sekä kokemustamme.

Sote alueuudistus on myös herättänyt jälleen keskustelun Punaisen Ristin omista raken-
teista. Olisiko nyt oikea aika arvioida myös sitä, että voimmeko vastata näihin muutoksiin 
näillä olemassa olevilla rakenteilla vai tulisiko myös meidän muuttaa sitä ketterämmäksi, 
tähän aikaan sopivammaksi. Mutta miten ja millä tavalla. Uskon tämän pohdinnan tule-
vaan keskusteluun jo meidän valmistautuessa ensi vuoden yleiskokoukseen. Kuinka val-
miita olisimme tällaiseen muutokseen.

Korona on riepottanut jo nyt kahden vuoden ajan. Se on saanut aikaan paljon muutosta 
meidänkin toiminnassamme. Etäkoulutukset, Teams-palaverit, verkossa tapahtuvat koh-
taamiset ovat yleistyneet vauhdilla. Moni näistä jää myös pysyväksi tavaksi, vaikka pan-
demia heikkenee ja rajoitukset poistuvat. Silti ihmisten kohtaaminen, yhdessä tekeminen 
ja harjoittelu pysyy edelleen meidän toimintamme ytimessä. 

Myös piiritoimistolla on tapahtunut ja tapahtuu muutosta. Toiminnanjohtaja Juha Ne-
valainen on irtisanoutunut ja etsimme piirille uutta johtajaa. Pitkään piirin talousasioita 
hoitanut Eija Metsäkallio on jäänyt vuoden alusta eläkkeelle. Nykyään piiri hankkii ta-
louspalvelut keskustoimiston talousyksiköltä eli Eijan tilalle ei palkata uutta työntekijää. 
Terveydenhuollon suunnittelija Niina Rautio on työlomalla kevään 2022 ja häntä sijaistaa 
Päivi Niininen. Pyrimme toimimaan niin, että tämän hetken muutokset vaikuttaisivat mah-
dollisimman vähän osastojen tukemiseen.

Näistä suurista ja pienistä muutoksista huolimatta uskomme, että tästä tulee hyvä vuo-
si ja pääsemme eteenpäin yhteisissä tavoitteissamme olemaan valmiina auttamaan aina 
siellä missä apuamme tarvitaan.

Veli-Matti Ahtiainen

va toiminnanjohtaja
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2. 

Ystävänpäiväkampanjaa tarvitaan – jokainen 
voi vähentää yksinäisyyttä ympärillään 

Joonas B
randt

Ystävänpäiväkampanja järjestetään tänä 
vuonna 7.–20.2. Kampanja huipentuu ys-
tävänpäivän 14.2. ympärille, jolloin näym-
me tapahtumissa, somessa ja mediassa.  

Nostamme ystävänpäiväkampanjassa esille suo-
malaisten kokemaa yksinäisyyttä sekä yksinäi-
syyden vaikutuksia yksilölle ja yhteiskunnalle. 
Yksinäisyys on lisääntynyt korona-aikana räjäh-
dysmäisesti ja meitä kaikkia tarvitaan nyt mu-
kaan rakentamaan yhteisöllisyyttä. 

Kampanjalla halutaan lisätä tietoisuutta yksinäi-
syydestä ja kutsua mukaan ystävätoimintaan. 
Tervetulleita mukaan toimintaan ovat kaikki – niin 
uudet vapaaehtoiset kuin omaa ystävää kaipaa-
vat. 

Digitaaliset materiaalit osastoille 

Jatkamme kampanjaa samalla visuaalisella il-
meellä kuin edellisinä vuosina.

• Löydät digitaaliset materiaalit Punaisen Ristin 
aineistopankin Ystävänpäivä 2022 -kansiosta 
(aineistopankki.punainenristi.fi). Aineistopan-
kissa on verkkoon ja sosiaaliseen mediaan so-
pivia kuvia, jakokuvia, videoita ja bannereita.  

• Haluamme haastaa kaikki suomalaiset huo-
maamaan toiset ihmiset ympärillään. Jakakaa 
ja pyytäkää jakamaan materiaaleja ahkerasti 
somessa – yhdessä näymme ja kuulumme!  

• Viestimme on: Jokainen voi vähentää yksinäi-
syyttä ympärillään. Pienikin teko on tärkeä. 
Nähdään – Toisemme.  

• Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtageja 
#NähdäänToisemme ja #PunainenRisti. 

Tapahtumia toivotaan

Näinä aikoina kasvokkaiset kohtaamiset ovat ih-
misille entistä tärkeämpiä. Siksi kannustamme 
kaikkia osastoja suunnittelemaan rohkeasti ystä-
vänpäivän tapahtumia. Tapahtumissa tulee nou-
dattaa voimassa olevia turvallisuusohjeita koro-
nan suhteen.  

Punainen Risti järjestää ystävänpäivänä Helsin-
gin keskustassa tempauksen, jonka sanomana on 
se, että jokainen voi vähentää yksinäisyyttä ym-
pärillään. 

Suunnitelkaa tapahtumia yhdessä ja ottakaa 
suunnitteluun mukaan myös uusia vapaaehtoisia. 
Keskustoimisto tukee osastojen tapahtumia tut-
tuun tapaan enintään 150 eurolla. 

Kertokaa tapahtumista paikalliselle medialle ja 
tarjotkaa haastateltaviksi ystävätoiminnassa mu-
kana olevia vapaaehtoisia ja ystäväpareja. Osas-
tojen käyttöön on tulossa tiedotepohja. 

Ystävänpäivän jälkeen uusia vapaaehtoistoimin-
nasta kiinnostuneita ihmisiä on liikkeellä. Otetaan 
heidät kaikki mukaan osaston eri vapaaehtoisteh-
täviin. 

Lisätietoja:
 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
 
Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth,  
p. 040 610 9447 

Sosiaalitoiminnan suunnittelija, Lapin piiri 
Sirkka Kellokumpu, p. 0400 703289
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 
valmiusharjoituksen merkeissä

Joonas B
randt

Valtakunnallinen valmiusharjoitus pide-
tään 6.–7. toukokuuta. Auttamisvalmius 
on tämän vuoden Punaisen Ristin viikon 
teemana, ja mukaan tarvitaan kaikkia 
osastoja suurista pieniin. 

Koko Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen 
valmiusharjoitus järjestetään kerran yleisko-
kouskaudessa. Tällä kertaa harjoitus pidetään 
Punaisen Ristin viikolla, koska auttamisvalmius 
yhdistää koko Punaista Ristiä.

Kaksipäiväinen harjoitus alkaa jo perjantaina ja 
jatkuu lauantaihin. Näin osastoilla ja piireillä on 
mahdollisuus harjoitella sekä vapaaehtoisten 
kesken että yhdessä viranomaisten kanssa.

Monta tapaa harjoitella

Harjoituksen kattoteemana on evakuointi. Tee-
man kautta voi harjoitella auttamista esi-
merkiksi tulipalon, kemikaalionnettomuuden, 
karilleajon tai laajamittaisen maahantulon ti-
lanteissa.

Mukaan tarvitaan kaikki osaston uudet ja van-
hat vapaaehtoiset. Valmiuden konkarit voivat 
harjoitella johtamista ja tilannekuvan ylläpi-
tämistä, mutta mukaan tarvitaan vapaaehtoi-
sia esimerkiksi keittämään kahvia ja jakamaan 
ruokaa, täyttämään rekisteröimislomakkeita, 
kuljettamaan tavaraa paikasta toiseen tai ihan 
vain keskustelemaan harjoituksen autettavien 
kanssa. 

Yksi toimintalinjauksen päätavoitteista on ”Apu 
löytyy läheltä”. Harjoittelemalla evakuoin-
tia harjoittelemme tilannetta, jossa suuri mää-
rä ihmisiä tarvitsee apuamme nopeasti. Tes-

taamme ja harjoittelemme auttamisen nopeaa 
käynnistämistä, kaikkien vapaaehtoisten osal-
listumista auttamistilanteeseen, yhteistyötä vi-
ranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa, joh-
tamista ja tilannekuvan ylläpitämistä. 

Evakuointi on yksi tyypillisimmistä tilanteis-
ta, johon viranomaiset pyytävät Punaisen Ris-
tin apua.

Ohjeet ja valmiit harjoitusmallit 
helpottavat valmistautumista

Keskustoimisto ja piirit koostavat osastojen 
käyttöön valmiita harjoitusmalleja, joita osasto 
voi soveltaa omaan toimintaympäristöönsä so-
piviksi. Myös harjoituksen tavoitteiden asetta-
miseen, niiden seuraamiseen ja arviointiin teh-
dään ohjeet.

Harjoitus on Suomen Punaisen Ristin yhteinen 
valmiusharjoitus, johon osallistuvat osastojen 
lisäksi keskustoimisto, piirit, Kalkun logistiikka-
keskus, Nuorten turvatalot ja Kontit. Mukaan 
kutsutaan myös muita järjestöjä ja viranomai-
sia.

Lisätietoja harjoituksesta tulee 
helmikuussa

Osastojen ilmoittautuminen mukaan harjoituk-
seen alkaa helmikuussa ja harjoituksesta vies-
titään säännöllisesti uutiskirjeellä ja RedNetis-
sä. 

Suunnittelu osastossa kannattaa käynnistää jo 
helmikuun aikana. Tervetuloa mukaan viettä-
mään yhteistä Punaisen Ristin viikkoa autta-
misvalmiuden merkeissä!
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RASISMIA VASTAAN

Rasisminvastainen viikko – sanoista teoiksi

Eeva A
nundi

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on 
vaikuttaa asenteisiin niin, että rasismi 
vähenee yhteiskunnassa.

21.–27. maaliskuuta vietetään jälleen rasis-
minvastaista viikkoa. Tänä vuonna aiheena 
on rakenteellinen rasismi.

Rasismista on totuttu puhumaan esimerkik-
si kaduilla tapahtuvana huuteluna. Rasismi 
on kuitenkin paljon muutakin: muun muas-
sa sitä, että henkilön nimi vaikuttaa mahdol-
lisuuksiin saada töitä tai löytää asunto.

Haluamme, että rasismin vastustaminen 
muuttuu puheista teoiksi. Toivomme, että jo-
kainen tarkastelisi kriittisesti niin omaa toi-
mintaansa kuin ympäröiviä rakenteita.

Helppo paikka aloittaa on perehtyä rasismin-
vastaisiin toimintaohjeisiin. Löydät ne Punai-
sen Ristin verkkosivuilta: punainenristi.fi > 
rasisminvastainen viikko > rasisminvastaiset 
ohjeet jokaiselle. 

Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustukset jakoon

Tänäkin vuonna piirit voivat jakaa Ennakko-
luuloton edelläkävijä -tunnustukset. Hyväksi 
valintatavaksi on osoittautunut se, että kuka 
tahansa voi ehdottaa saajaa sähköisesti. 

Toiveena on, että piirit jakaisivat tunnustuk-
set rasisminvastaisena päivänä 21.3. Näin 
tunnustuksen saajista voi kertoa kampanjan 
valtakunnallisessa avaustiedotteessa.

Somemateriaalit käyttöön

Kampanjaviikolla kannattaa jakaa rasismin-
vastaisen viikon materiaalia osastosi sosi-
aalisen median kanavissa. Somemateriaalit 
tulevat ladattaviksi aineistopankkiin helmi-
maaliskuussa 2022. Käytämme somessa ai-
hetunnistetta #RasisminvastainenViikko. 

Lisätietoja rasisminvastaisesta viikosta tu-
lee RedNetiin ja Punaisen Ristin verkkosivuil-
le. Vanhat eirasismille.fi-sivut ovat poistu-
neet käytöstä.

Rasisminvastaisuus ei ole 
mielipidekysymys

YK:n ihmisoikeusjulistuksen perusteella jo-
kaisella on samat oikeudet ja vapaudet 
muun muassa väriin, kieleen, uskontoon, 
kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkupe-
rään katsomatta. Myös Suomessa syrjintä 
on kielletty yhdenvertaisuuslain nojalla, ja ri-
koslaissa on kielletty esimerkiksi kiihottami-
nen kansanryhmää vastaan. 

Näihin voi myös vedota kohdatessaan rasis-
mia tai joutuessaan rasismin kohteeksi. Pu-
nainen Risti on sitoutunut edistämään yh-
denvertaisuutta ja rasistinen ajattelu on 
selkeässä ristiriidassa periaatteidemme 
kanssa.

Lisätietoja rasisminvastaisesta viikosta saat 
piirisi monikulttuurisuustoiminnan kehittäjil-
tä Jenni Tapionlinnalta p. 040 170 1955.
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KOULUTTAJAKOULUTUS

Haluatko vapaaehtoiskouluttajaksi?
Kouluttajakoulutuksemme valmentaa sinut 
vetämään koulutuksia muille Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille ja suurelle yleisölle. Päämää-
rämme on osaava vapaaehtoiskouluttaja, jo-
ka kykenee innostamaan muita.

Opintokokonaisuus koostuu ohjatusta ope-
tusharjoituksesta ja useista osioista, jotka 
järjestetään joko etänä tai lähikoulutukse-

Kevät 2022

Koulutuksen nimi

Koulutuksen nimi

Päivämäärä

Päivämäärä

Kellonaika

Kellonaika

Syksy 2022

na. Löydät tiedon yhteisten osioiden sisällös-
tä vapaaehtoiskouluttajien sivustolta RedNe-
tistä: rednet.punainenristi.fi/node/6357.

Kiinnostuitko? Voit hakea kouluttajakoulu-
tukseen piirisi kautta. Keväällä 2022 järjes-
tetään kouluttajakoulutuksen yhteiset osiot 
sekä maalis-huhtikuussa muutamia opinto-
kokonaisuuden sisältöosioita.

Kouluttajapäivät                    
Viestinnän kouluttajien sisältöosa 

22.–23.1.

Valmiuskouluttajien sisältöosat 26.–27.2. täynnä

Webinaari: Punainen Risti kouluttaa 1.3. 17–18

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 8.3. 17–19:30

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 26.3. 10–17

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 5.4. 17–18

Kouluttajien verkkokurssi 1.3.–31.5. 

Ensivastekouluttajakoulutus 3.–6.2. 

Ensivastekouluttajien täydennys 4.–6.2.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat:  
Henkinen tuki, humanitaarinen oikeus,  
terveyden edistäminen (päihdetyö), ystävätoiminta

9.4.

Webinaari: Punainen Risti kouluttaa 4.10. 17–18

Valmiuskouluttajien sisältöosat 9.–11.9. 

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 29.9.–2.10.

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 11.10. 17–19:30

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 29.10. 10–17

Kouluttajien verkkokurssi 1.10.–31.12.

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 11.–13.11. 

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 
(mm. ne, joita keväällä ei järjestetä)

19.–20.11.

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 22.11. 17–18

KOULUTTAJAKOULUTUKSEN AIKATAULU 2022
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KOULUTUS

Tukea koulutuksiin Opintokeskus Siviksestä
Sivis on vapaan sivistystyön aikuisoppilai-
tos, jonka jäseniä ovat valtakunnallisesti 
toimivat järjestöt. Yksi jäsenistä on  
Suomen Punainen Risti.

Siviksen tavoitteena on edistää aktiivista kan-
salaistoimintaa tukemalla jäsenjärjestöjensä 
koulutustyötä. Sivis järjestää myös itse koulu-
tusta jäsenilleen sekä tuottaa materiaaleja, jul-
kaisuja ja tutkimuksia järjestöjen koulutuksis-
ta. Sivis tarjoaa myös rahallista tukea Punaisen 
Ristin koulutuksiin.

Tukea haetaan Sivisverkon kautta

Tuki koulutuksille on tällä hetkellä 29 € /  
opetustunti ja ensi vuoden alusta alkaen 33 € / 
opetustunti.  Siviksen tuki voi olla enintään  
55 prosenttia toteutuneista kuluista. 

Jos osastosi järjestää koulutuksia, kuten luen-
toja, seminaareja tai webinaareja, koulutus-
vastaavanne kannattaa kirjautua Sivisverkon 
käyttäjäksi. Sivisverkko on Siviksen järjestel-
mä, johon koulutukset kirjataan, ja samalla 
se on myös Punaisen Ristin koulutuksenhallin-
tajärjestelmä. Sivisverkkoon  saamme tiedon 
kaikista Punaisen Ristin koulutuksista ja kou-
lutetuista samaan paikkaan, eikä esimerkiksi 
erillistä koulutustilastokyselyä tarvita.

Siviksen tukemat koulutukset kestävät vähin-
tään yhden opetustunnin (45 min) ja niissä tu-
lee olla vähintään seitsemän osallistujaa, jois-

ta suurin osa on yli 15-vuotiaita. Perustellusta 
syystä osallistujajoukko voi olla pienempikin.

Sivisverkkoon pääset osoitteessa sivisverkko. 
ok-sivis.fi. Kun käytät Sivisverkkoa osasto-
si puolesta, sinun kannattaa hakea yhdistyksen 
vastuuhenkilö -tasoisia käyttäjäoikeuksia. 

Suunnitelma ennen tilaisuutta, selvitys 
tilaisuuden jälkeen

Ennen koulutustilaisuutta Sivisverkkoon kir-
jataan koulutuksen suunnitelma. Sinun ei 
tarvitse kirjata suunnitelmaa alusta alkaen it-
se, vaan Sivisverkosta löytyvät valmiiksi tiedot 
yli 30:stä Punaisen Ristin koulutuksesta. Nämä 
koulutusmallit ovat opintopisteytettyjä, niihin 
voi liittää palautekyselyn ja niistä saa tulostet-
tua todistukset ja kurssikuvaukset suoraan jär-
jestelmästä koulutuksen päätyttyä.

Tilaisuuden jälkeen tehdään selvitys koulu-
tuksesta. Selvitykseen merkitään osallistu-
jien tiedot ja toteutuneet kulut sekä tarkiste-
taan vielä ohjelma ja opetustunnit. Yli kuuden 
tunnin koulutuksista tarvitaan aina osallistuji-
en etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja su-
kupuoli.

Lisätietoja Sivisverkosta ja tarkemmat ohjeet 
sen käyttämiseen saat Siviksen sivuilta sekä 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
node/54763. Tukenasi ovat myös piirien nime-
tyt Sivis-yhteyshenkilöt. 

Leena Koskela
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REDNET

RedNet lukuina

• 15 000 käyttäjätiliä
• 68 000 verkkosivua
• 470 000 yksilöityä käyttäjää vuodessa

Nykyaikaisen ja helppokäyttöisen palve-
lun suunnittelutyö on käynnissä.

Olet ehkä osallistunut viime aikoina webinaariin 
tai työpajaan, jossa keskustellaan RedNetin uu-
distamisesta. Tilaisuuksissa on kartoitettu, mi-
tä toimintoja ja työkaluja osastot, piirit ja kes-
kustoimisto viestintäänsä tarvitsevat. Samalla 
on selvitetty, mihin toimintoihin on panostetta-
va eniten.

Kartoitus on tärkeää, koska RedNet on punai-
nenristi.fi:n jälkeen Punaisen Ristin toiseksi 
käytetyin palvelu. RedNetin yksittäisiä käyttäjiä 
on vuosittain lähes puoli miljoonaa.

Yksi suunnittelutyön tärkeimmistä tavoitteista 
on ollut varmistaa, että Punaisen Ristin erilai-
set järjestelmät toimivat yhdessä palvelun ni-
mestä riippumatta. Siksi on mahdollista, että 
osa toiminnoista toteutetaan jatkossa vaikka-
pa Oma Punaisessa Ristissä. Voi myös olla, että 
RedNet nimenä poistuu kokonaan.

Digijärjestelmät sovitetaan yhteen

Uudistukselle ja selvitykselle on tarvetta, sil-
lä pian 10-vuotias RedNet on tekniikaltaan ja 
käytettävyydeltään vanhentunut eikä taivu mo-
biilikäyttöön. Monet alkuperäisistä toiminnois-
ta on lohkottu pois ja siirretty uusiin järjestel-
miin, kuten Omaan tai Punainen Risti Ensiapu 
Oy:n sivuille.

Uudistuksen kantavia teemoja ovat olleet käy-
tettävyys, löydettävyys ja paikallisuus. Jat-

Vielä ehdit mukaan Auttajat Aulangolla -viikon-
loppuun eli seuraavaan valtakunnalliseen  
vapaaehtoisten koulutustapahtumaan. Ensim-
mäistä kertaa tapahtumaan voi osallistua myös 
etänä, joten pääset seuraamaan viikonlopun 
ohjelmaa suoraan kotisohvaltasi omien aika-
taulujesi mukaan.
 
Lue lisää tapahtumasta ja etäosallistumisesta 
osoitteessa rednet.punainenristi.fi/ 
auttajataulangolla. Sivuille päivitetään tietoa 
etänä tarjottavasta ohjelmasta.

kossa tiedon on löydyttävä palvelusta nykyistä 
helpommin, sivujen on oltava saavutettavam-
pia ja kirjautumisen ja käytön mahdollisimman 
sujuvaa. Myös tulevassa järjestelmässä osas-
toilla ja piireillä on omat sivut, joiden ylläpitä-
misestä ne vastaavat itse. 

Verkkosivuja ei voi korvata 
somepalveluilla

Vaikka monet osastot jakavat tietoa toiminta-
ryhmiensä kesken esimerkiksi Facebookissa ja 
Whatsapissa, kaupallisten somekanavien rin-
nalle tarvitaan Punaisen Ristin oma verkko-
palvelu, jonka toimintoihin ja kehittämiseen 
voimme itse vaikuttaa. Valmiusjärjestönä halu-
amme varmistaa, että järjestelmä on käytettä-
vissä aina, kun sitä tarvitaan.

Päätökset RedNetin uudistamisesta tehdään 
kuluvan kevään aikana. Osastojen sivujen uu-
distamiseen tarvittavasta koulutuksesta ja tu-
esta kerrotaan, kun palvelun rakentaminen on 
edennyt riittävän pitkälle.

Tietoa uudistumistyön etenemisestä löydät 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/RN2

RedNet uudistuu 

Osallistu etänä Auttajat Aulangolla 
-tapahtumaan 1.-3.4.2022
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YHTEISTYÖ

Punaisen Ristin kokemukset luonnonkatastrofeista  
esillä Heurekassa

Kutsu alueesi koulut Muumien mukana sanaseikkailulle

OIL SPILL -hanke paransi valmiutta laajoihin  
ja pitkäkestoisiin onnettomuuksiin
Vuodenvaihteessa päättyneen kolmevuo-
tisen OIL SPILL -hankkeen tavoitteena oli 
parantaa öljyonnettomuuksiin varautu-
mista Itämeren alueella. 

Suomen Punaisen Ristin tärkein tavoite oli ot-
taa käyttöön toimintamalli vapaaehtoistoimin-
nan johtamiseksi ja koordinoimiseksi laajoissa 
ja pitkäkestoisissa onnettomuuksissa. Varsi-
nais-Suomessa tämän ja edellisten hankkei-
den aikana kehitetty toimintamalli tuotiin tutuk-
si koulutuksissa, harjoituksissa ja tapaamisissa 
järjestöjen ja viranomaisten kesken. Yhteistyö-
tä tehtiin sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 

Hankkeesta saatiin arvokkaita oppeja ja 
kokemuksia:

• Järjestöjen on tuotava apuaan tunnetuksi, 
jotta viranomaiset voivat helpommin tunnis-

Punainen Risti on ollut mukana suunnitte-
lemassa tiedekeskus Heurekan Katastrofi-
en keskellä -näyttelyä, jossa pureudutaan 
luonnonkatastrofien maailmaan. 

Näyttelyssä on esillä Punaisen Ristin avustus-
työntekijöiden tarinoita ja niihin liittyviä esinei-
tä. Tarinoita löytyy myös näyttelyyn liittyvistä 
Heurekan oppimateriaaleista.

Alakoululaisille suunnattu Lukukuu- 
kampanja on helppo tapa tehdä yhteis-
työtä paikkakuntasi koulujen kanssa. 

Lukukuun uudistuneessa ilmeessä seikkailevat 
Tove Janssonin ihanat Muumit. Punaisen Ristin 
arvoista löytyy paljon samaa kuin Muumi-kirjois-
ta – ovi on aina avoinna niille, jotka tarvitsevat 
yösijaa ja lämpöä, ja kaikki saavat olla mukana. 

Kampanjan oppimateriaaleissa sukelletaan 
Paula Nivukosken Onnelliset aakkoset -kir-
jan teksteihin. Hauskoissa digitehtävissä läh-
detään sanaseikkailuille, pohditaan merkityk-
siä ja keksitään tarinoita. Tehtävät soveltuvat 
myös muiden kuin Onnelliset aakkoset -teks-
tien käsittelyyn.

Näyttelyn kerronnassa tärkeä elementti ovat 
audiovisuaaliset videotaideteokset, joissa 
näyttelykävijät viedään keskelle suuria luon-
nonvoimia. Näyttely sopii kaiken ikäisille ai-
heesta kiinnostuneille ja se on avoinna syk-
syyn 2023 asti.

Lisätietoja:  
heureka.fi/katastrofienkeskella

Lukemisesta nauttimisen lisäksi Lukukuussa 
kerätään varoja katastrofirahastoon. Oppilai-
den lukuhetket merkitään Lukukuu-passiin ja 
ne muuttuvat lukukummien tekemiksi lahjoi-
tuksiksi. 

Kampanjaan ja sen suomenkielisiin oppimateri-
aaleihin voit tutustua menemällä sivulle sprop-
pimateriaalit.fi ja valitsemalla Teemaviikot ja 
tapahtumat -valikosta Lukukuu. Myös ruotsin-
kieliset tehtävät ovat nyt saatavilla. Keräysma-
teriaalit voi ladata verkkokaupasta osoitteesta 
punaisenristinkauppa.fi/koulumateriaalit.

Lisätietoja antaa varainhankinnan suunnittelija 
Eeva Arrajoki, eeva.arrajoki@punainenristi.fi.

taa, mihin tehtäviin vapaaehtoisia on mah-
dollista käyttää.

• Viranomaisten ja järjestöjen on tehtävä yh-
dessä koulutus- ja harjoitussuunnitelmat ja 
sovittava, miten järjestöjä hyödynnetään vi-
ranomaisten tueksi. Järjestöt on otettava 
mukaan harjoitusten suunnitteluun ja toteu-
tukseen.

• Suomessa Vapaaehtoisen pelastuspalve-
lun (Vapepan) järjestöverkosto kokoaa yh-
teen vapaaehtoiset auttajat laajassa onnet-
tomuustilanteessa. Niissä maissa, joissa ei 
ole vastaavaa järjestelyä, järjestöjen on so-
vittava organisaatio, joka koordinoi ja johtaa 
koko vapaaehtoiskenttää. Vapepan toimin-
tamalli ja Punainen Risti sen koordinaattori-
na herättivät laajaa kiinnostusta myös muis-
sa maissa.
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TERVEYS JA HYVINVOINTI 

Uusi opas ruoka-avun järjestämiseen

Terveyden edistämisen verkkoryhmä avattu

Estä liukastumiset
Työikäisille sattuu runsaasti liukastumistapa-
turmia, ja niiden vaikutukset näkyvät vuosit-
tain merkittävinä kustannuksina ja sairaus-
poissaoloina. 

Pysy pystyssä -kampanjan materiaalit kannat-
taa ottaa käyttöön esimerkiksi osaston tee-
mailloissa tai ystäväasiakkaiden kanssa. Varsi-
nainen kampanja-aika on tammikuussa, mutta 
materiaalit sopivat hyödynnettäviksi milloin 
vain talviliukkaiden aikana.

• Kampanjamateriaalit sekä vinkit liukastu-
misten ehkäisemisestä löytyvät osoitteesta 
pysypystyssa.fi.

Koronaepidemian aikana ruoka-aputoiminta on 
laajentunut useassa osastossa. Jaamme ruoka-
apua yksin ja yhteistyökumppanien kanssa yli 
100 paikkakunnalla.

Vapaaehtoisten tueksi on ilmestynyt uusi  
Vapaaehtoiseksi ruoka-apuun! -perehdy-
tysopas. Opas sisältää ohjeet ja vinkit ruoka-
avun järjestämiseen sekä materiaaleja toimin-
nan käynnistämisen ja kehittämisen tueksi.

Lataa opas osoitteesta ruoka-apu.fi/tyokaluja-
ruoka-apua-jarjestaville

Oppaan ovat koostaneet yhteistyössä Punai-
nen Risti ja Kirkkopalvelut ry:n Osallistava  
yhteisö -hanke.

Terveyden edistämisen vapaaehtoiset ylläpitä-
vät Terveyspisteitä, tekevät päihde- ja seksuaa-
literveystyötä sekä ovat mukana ehkäisemässä 
tapaturmia. Vapaaehtoiset kokoontuvat tavalli-
sesti paikallisiin toimintaryhmiin, joissa toimin-
taa suunnitellaan ja tavataan muita vapaaeh-
toisia.

Koska toimintaryhmiä ei ole kaikilla paikkakun-
nilla, Oma Punainen Ristiin on nyt perustet-
tu virtuaalinen vapaaehtoisten toimintaryhmä. 
Ryhmään voi liittyä kuka vain terveyden edis-
tämisestä kiinnostunut vapaaehtoinen suori-
tettuaan terveyden edistämisen verkkopereh-
dytyksen. 

Kerro osaston ruokajakelusta  
ruoka-apu.fi:ssä

Ruoka-apu.fi kokoaa eri toimijoiden järjestä-
mät ruoka-aputapahtumat yhteen. Sivuston 
avulla ruoka-apujakelut ovat helposti avunsaa-
jien, yhteistyökumppaneiden ja ruokaa lahjoit-
tavien löydettävissä. 

Sivuston kautta osastosi voi ilmoittaa tulevista 
ruokajakeluista helposti ja maksuttomasti.

Lisätietoja ja rekisteröitymisohjeet: ruoka-apu.fi. 
Saat lisätietoja ruoka-avusta piirisi ruo-
ka-avun yhdyshenkilöltä: Riina Tikkanen                     
p. 040 778 4541 tai keskustoimistolta: sosiaali-
sen hyvinvoinnin suunnittelija Petra Lemmetty,  
p. 040 620 4373.

Toimintaryhmässä saat tietoa valtakunnallisis-
ta toimintamahdollisuuksista, koulutuksista ja 
sen kautta voi tutusta omalla alueella samoista 
aiheista kiinnostuneisiin vapaaehtoisiin. 

• Verkkoperehdytys löytyy osoitteesta spr.fi/
teverkkoperehdytys.

• Terveyden edistämisen verkkoryhmä löytyy 
Omasta osoitteesta spr.fi/oma. Pyydä jäse-
nyyttä Terveyden edistämisen vapaaehtoi-
set -nimiseen valtakunnalliseen toimintaryh-
mään.

Tervetuloa mukaan!

• Uusi Arjen turvatunti -verkkokoulutus tar-
joaa vinkkejä kodin ja vapaa-ajan tapatur-
mien ehkäisyyn. Koulutus sopii kaikille ja se 
löytyy osoitteesta sproppimateriaalit.fi > Ar-
jen turvatunti.

• Muuta infomateriaalia voit tilata Punaisen 
Ristin verkkokaupasta osoitteesta punai-
senristinkauppa.fi. Ota käyttöön esimerkik-
si tarkistuslistat, joiden avulla voi nopeasti 
kartoittaa vaaran paikkoja kodissa ja vapaa-
aikana. Ohjeita ja vinkkejä listojen käyttöön 
löydät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
node/56442
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YSTÄVÄTOIMINTA

Saimme keskusjärjestöltä LähiTapiolan 
taloudellista tukea ystävätoiminnan 
avainvapaaehtoisten kiittämiseen ja 
kannustamiseen loppuvuodesta 2021. 
Tapasimme Ystävätoiminnan avainva-
paaehtoisten kanssa loka- joulukuussa 
eri puolilla Lappia. 

Oli ilo käyttää resursseja henkilökohtai-
seen tapaamiseen ystävätoimintaa järjes-
tävien osastojen vastuuhenkilöiden kans-
sa. Tapaamisia on ollut Meri-Lapin, Pellon, 
Kemijärven, Pelkosenniemi-Savukosken, 
Sodankylän, Kittilän Rovaniemen ja Napa-
piirin osastojen kanssa lounaan ja virkis-
täytymisen merkeissä. Posiolle en päässyt 
itse henkilökohtaisesti mutta he tapasivat 
maukkaan joululounaan parissa keskenään. 
Tapaan heidätkin kevään aikana. Tapaami-
sia on vielä tulossa Enontekiön, Inarin ja 
Kolarin avainvapaaehtoisten kanssa. Muille-
kin paikkakunnille haluaisin tulla käymään 
ja lähestynkin jatkossa vielä osastoja, joissa 
kenties on herännyt kiinnostus aloittaa ystä-
vätoimintaa tai käynnistää sitä uudestaan.  

Tapaamiset ovat osoittaneet, että vapaaeh-
toisemme ovat edelleenkin sitoutuneet teh-
täväänsä, mutta ovat huolissaan koronan 
aiheuttamasta toiminnan hiljenemisestä. 
Asetimme tavoitteeksi, että ystävätoimin-
ta eri muotoineen tulee olemaan entistä-
kin paremmassa kuosissa, kunhan tilanne 
koronan suhteen rauhoittuu. Keinoina sii-
hen nähtiin ystävänpäivänä esillä olo, ys-
täväkurssit, pop-up tapahtumat, joihin on 
kehitetty malleja Kohdataan kylillä ja kes-
kuksissa hankkeessa, yhteiset tapaamiset 
muiden osastojen vapaaehtoisten kanssa 
sekä piiritoimiston työntekijän lähituki. Kes-
kusjärjestöltä toivotaan taloudellista tukea 
jatkossakin tapahtumien tukemiseen. Poh-
dittiin Sote- uudistuksen vaikutusta kun-
nan kanssa tehtävään yhteistyöhön. Osalla 
paikkakuntia kunta tarjoaa maksuttomat ti-
lat järjestöille ja jo se mahdollistaa toimin-
nan järjestämistä. 

Työntekijänä olen erittäin onnekas saades-
sani tavata itsellekin niin tärkeiden asioiden 
äärellä olevia vapaaehtoisia, jotka organisoi-
vat toimintaa. Ilman heitä ei toiminta pyö-
risi. Myös ystävätoiminnan vapaaehtoisia, 
jotka tekevät ns. kenttätyötä, eli tapaavat 
henkilökohtaisia ystäviä, auttavat asioilla, 
ovat mukana toteuttamassa tapahtumia ja 

Avainvapaaehtoisten kiitos- ja virkistystapaamisia 
loppuvuodesta

ovat monella muulla tavoin mukana, tapaan 
harvemmin. Heidän työnsä jää ajoittain nä-
kymättömäksi mutta kerran vuodessa teh-
tävässä toimintatilastossa tilanne on hyvä 
korjata. Monimuotoisen ystävätoiminnan 
perinteinen Ruskatapaaminen syksyllä 2022 
mahdollistaa kaikkien toiminnassa mukana 
olevien kiittämisen ja virkistämisen. 

Kiitos kun olette, kiitos kun välitätte!

Sirkka Kellokumpu, sosiaalitoiminnan 
suunnittelija

Meri-Lapin osastossa monimuotoisen ystävätoiminnan 
parissa toimii viisi eri toimintaryhmää.  Vetäjiä on löy-
tynyt vähintään kaksi jokaiseen ryhmään. Puistopavil-
jongin rappusille kerääntyi hyväntuulinen vetäjäjoukko 
lounaan jälkeen. 

Pellolaisten kanssa käytiin hyvillä leivokahveilla Antin-
kaapossa. Oik. Kristiina, Tarja, Päivi ja Mirja.. 
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Helena (vas) ja Oili ovat aloittaneet ystävävetäjinä  
Sodankylässä. Anneli toimii taustatukena tarvittaessa. 

Pelkosenniemen-Savukosken osasto toimii kahden kunnan alueella. Savukoskelaisten kanssa ilahdutettiin Ko-
tikonnun asukkaita yhteislaululla ystävätoiminnan suunnittelun lomassa Martin kylässä. Pelkosenniemeläisten 
kanssa käytiin Pyhätunturilla luontokeskus Siidassa. Malla (vas), Eila ja Aino toivoivat voivansa järjestää pelko-
senniemeläisille ikäihmisille tutustumiskäynnin Siidaan.

Napapiirin osastossa toimii aktiivinen, yhtäaikaa ko-
koonutuva aikuisten- ja nuorten kerho. Aikuiset te-
kevät käsitöitä ja nuoret opettelevat mm. ensi-
aputaitoja. Oik. Krista, Kirsti, Helga ja Hanna ovat 
tyytyytyväisiä toimintaansa.

Posion osastoon on tullut uusia toimijoita. Sirpa on 
aloittanut sekä puheenjohtajana että ystävätoiminnan 
vetäjänä. Hän ikuisti ystävätoimijat valokuvaan Him-
merkissä joululounaan yhteydessä.  

YSTÄVÄTOIMINTA
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Rovaniemen osastossa toimii 10 avainvapaaehtoista jotka vastaavat monimuotoisen ystävätoiminnan sujuvuu-
desta. Mukana on ns. perusystävätoiminnan lisäksi varaisovanhempi toimintaa ja monikulttuurista toimintaa ve-
täviä vapaaehtoisia. Syystäkin toimintaa koordinoiva Jenni (keskellä edessä) on tyytyväinen. 

Kittilässä puheenjohtaja Mari (vas.) on rekrytointut 
Tuijen vetämään jatkossa ystävätoimintaa. Tiedottaja 
Birgitta (kesk.) lupasi tehdä parhaansa, että ystävä-
toiminta on esillä somessa ja paikallislehdessä.

Sirpa oik. ja Tarja vastaavat Kemijärvn osas-
ton ystävätoiminnasta.

YSTÄVÄTOIMINTA
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Kohdataan kylillä ja keskuksissa hankkeen kuulumisia

Ikäinstituutin ja Vallin koordinoiman Koh-
dataan kylillä ja keskuksissa hankkeen ta-
voitteena on ollut ikääntyneiden osalli-
suuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisää-
minen sekä selviytymiskyvyn vahvista-
minen arjessa ja arjen häiriötilanteissa. 
Hankkeen aikana luoduilla yhteistyöver-
kostoilla ja toimintamalleilla vahvistetaan 
paikallisosastojen ystävätoimintaa. Han-
ke päättyy kevään 2022 aikana. 

Lapissa hankkeessa on keskitytty avoimien koh-
taamispaikkojen perustamiseen, joissa tarjotaan 
tavoitteiden mukaista ohjelmaa. Kohtaamispaik-
koja ehti käynnistyä usealla paikkakunnalla en-
nen Covid-19 pandemiaa ja suurin osa niistä 
jatkoi koronatilanteen helpottaessa. Etänä tar-
jottuun kohtaamispaikkatoimintaan kiinnostus 
on ollut vähäistä. Osa kohtaamispaikoista oli ko-
keilua, joiden jatkumiselle ei ollut edellytyksiä. 
Joillakin paikkakunnilla on tarjottu kertaluontei-
sia tapahtumia, jotka nekin ovat tukeneet hank-
keen tavoitteita. Kaikilla aiotuilla paikkakunnilla 
toiminnalle ei ole löytynyt tarvetta, joten toimin-
ta on aloitettu toisella paikkakunnalla. 

Paikallisosastojen hankkeeseen mukaan lähtemi-
nen, olemassa olevat yhteistyöverkostot sekä uu-
sien yhteistyökumppaneiden mukaan saaminen 
on osoittautunut toiminnalle olennaiseksi. Koh-

taamispaikkojen ohjelman sisältöjen toteuttami-
sessa verkostojen hyödyntäminen on ollut tärke-
ää. Kerran kuukaudessa kokoontuva ryhmä on 
palautteen perusteella lisännyt mm. kävijöiden 
sosiaalista hyvinvointia, antanut välineitä turval-
liseen kotona asumiseen ja lisännyt tietoa kun-
nan tarjoamista palveluista.

Hanke on tuonut paikallisosastoihin uusia va-
paaehtoisia. Erityisesti Riksapyörätoiminta, joka 
tarjoaa ikääntyville tai liikuntarajoitteisille mah-
dollisuuden uudenlaisen ulkoiluun, kiinnostaa 
vapaaehtoisia. Kiertävä kohtaamispaikkatoimin-
ta, johon on voitu yhdistää terveyspistetoimin-
taa helpottaa pitkien välimatkojen päässä asu-
via sivukylien ikääntyviä. Tämä toiminta tarjoaa 
ystävätoiminnan ja ensiavun/terveyspisteen va-
paaehtoisille paikan lisätä yhteistyötä myös kes-
kenään. 

Digitaalisten taitojen vahvistaminen palvelui-
den yhä vahvemmin siirtyessä verkkoon on 
olennaista, mutta myös arjen häiriötilanteissa 
niiden hyödyntäminen voi osoittautua erittäin 
tärkeäksi. Lainattavien tablettitietokoneiden 
tarjoaminen käytön opetteluun on yksi hank-
keessa toteutetuista kokeiluista. 

Lisätietoja Marianne Sarre, hankesuunnittelija

HANKEKUULUMISIA

Hankkeen toiminta-alue 
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Syömäkelpoista ruokaa heitetään roskiin kaikissa talouksissa enemmän tai vä-
hemmän. Silloin ruuan valmistukseen käytetty energia ja työpanos valuvat huk-
kaan. Roskiin heitetyn ruuan ongelma ei ole niinkään siitä syntyvä biojäte tai 
sekajäte, vaan ennen kaikkea ruuantuotannosta aiheutuneista turhista kasvi-
huonekaasupäästöistä sekä vesistöjä rehevöittävistä päästöistä. Päästöjä syn-
tyisi vähemmän, mikäli hyödyntäisimme ruoan vielä nykyistä tarkemmin.   

Hävikkiruokaa ja ilmastotalkoita

Onneksi me olemme omalta osaltamme 
osallistuneet näihin talkoisiin monen osas-
ton voimin. On tärkeää, että jaamme ruo-
kaa sitä tarvitseville ihmisille, mutta samal-
la osallistumme ilmastotalkoisiin.  

Lapissa hävikkiruokaa jaetaan meidän toi-
mestamme Kemissä, Rovaniemellä, Sodan-
kylässä, Kemijärvellä, Kolarissa ja Muonios-
sa. Tervola on tällä hetkellä tauolla meidän 
osaltamme, vaikka ruokajako siellä jatkuu-
kin. Vielä olisi monta paikkaa, missä toi-
mintaa voitaisiin aloittaa. 

Tammikuun alku puolella kävin Sodanky-
lässä katsomassa, miten hävikkiruoka sekä 
koulujen ylijäämä ruoka teki kauppansa. 
Korona rajoitusten vuoksi ruuat jaettiin ul-
kona, hakijat malttoivat pitää ulkonakin 
turvavälit ja maskeja näytti olevan kaikilla. 
Tämä aika haastaa meitä kaikkia, kun koko 
ajan pitää olla tietoinen sen hetkisistä rajoi-
tuksista ja huolehtia, että rajoituksista pi-
detään kiinni. Kitisenrannan koulun pihaan 
oli saapunut noin 25 henkilöä ruokaa ha-
kemaan ja kaikki saivat mukaansa niin hä-
vikkiruokaa, kuin koulujen ylijäämä ruokaa-
kin. Hakijat vaikuttivat tyytyväisiltä siitä, 
että saivat helposti lämmitettävää ruokaa 
mukaansa sekä tarvikkeita, mistä itse saa 
ruokaa valmistaa. Sodankylän kunnan so-
siaalityöntekijät hakivat myös useammalle 
lapsiperheelle hävikkiruokakassit toimitet-
tavaksi. Tällä kertaa jaettavana ei ollut So-
dankylän omaa ylijäämäruoka erikoisuutta, 
ahvenlaatikkoa.  

Ruoanjako sujui reippaalla tahdilla ja tun-
nelma oli mukava, siinä samalla ihmiset 
vaihtoivat myös kuulumisiaan. Sodankyläs-
sä toimiikin iloinen ja rempseä porukka va-
paaehtoisia, joiden hyvä henki näkyy var-
masti myös hakijoille saakka.  

Joka paikassa ruoka-avussa toimivat va-
paaehtoiset käyttävät aikaansa ruoan ha-
kemiseen, lajitteluun, ruuan läpi käymiseen 

sekä pakkaamiseen ja tietysti ruuan jaka-
miseen. Hakijoilta saatu kiitos on monen 
vapaaehtoisen mielestä paras palkka teh-
dystä työstä. Ruokajaossa vapaaehtoisena 
toimiminen on hyvin konkreettista autta-
mista ja siinä pääse usein hyvin lähelle tois-
ta ihmistä. Kun on toiminut vapaaehtoisena 
pitkään, tulee osa hakijoista tutuksi ja kuu-
lumisia vaihdetaan muutenkin.  

Ruokajaossa toimivien vapaaehtoisten yksi 
tärkeä tehtävä onkin hakijoiden kohtaami-
nen ja sitä kautta yleisiin asenteisiin ja en-
nakkoluuloihin vaikuttaminen.  

Ruuanjaossa voi käydä monesta syystä, on 
se tarve ruualle, tahto osallistua ilmastotal-
koisiin tai lisätä omia taloudellisia resursse-
ja johonkin muuhun. Oli syy mikä tahansa, 
jokainen saa mukaansa ruokakassin.  

Käy tutustumassa ruoka-apu.fi sivustoon 
ja bongaa oman alueesi ruoka-aputoimijat. 

Tervetuloa siis vapaaehtoiseksi ruoka-
apuun tai mahdollisesti aloittamaan toimin-
taa oman osaston alueella! 
Riina Tikkanen, hanketyöntekijä

RUOKA-APU
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ENSI-APUTOIMINTA
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JÄRJESTÖTOIMINTA 

Viime vuoden lopulla oli meillä mahdolli-
suus kokoontua pitkästä aikaa yhteiseen 
järjestöseminaariin. Seminaari pidettiin 
Yllästunturin upeissa maisemissa keskellä 
kauneinta kaamosta.

Meitä oli paikalla hieman alle 60 osallistu-
jaa 11 eri osastosta. Iso määrä kokemusta 
ja osaamista. 

Seminaarimme avasi pääsihteeri Kristiina 
Kumpula, joka nosti esille sekä järjestön 
ajankohtaisia asioita sekä yhteiskunnas-
samme tapahtuvien muutosten vaikutuksia 
meidän toimintaamme.

Keskityimme kahteen yleiskokouskauden 
keskeiseen tavoitteeseemme, valmiuteen 
ja viestintään. 

Lapin piirin järjestöseminaari Ylläksellä

Lauantaina pohdimme Annikin vetämänä 
osastojen valmiutta yhdessä ja pienissä 
ryhmissä. Keskustoimistosta mukana se-
minaarisamme oli valmiuskoordinaattori 
Ilona Hatakka, joka toi pohdintaan valta-
kunnallista näkökulmaa.

Sunnuntai oli viestinnän päivä. Viestinnän 
kouluttaja Birgitta Brusila veti hyvän har-
joituksen osastojen viestinnän kehittämi-
seen.

Työskentelyn lisäksi jaoimme seminaari-
samme myöskin ansiomitaleja pitkään mu-
kana olleille vapaaehtoislle. 

Ansiomitalin saajat: Pekka Koivukangas Suomen Val-
koisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaris-
tein, Sari Hunnakko ja Kirsti Törmänen SPR hopeinen 
ansiomitali ja Pirkko Turunen SPR pronssinen ansioi-
mitali 

Ryhmätöiden tuloksia: Kuva puhuu enemmän kuin tu-
hat sanaa. 



19

Suomen Punainen Risti 
Lapin piiri
Lähteentie 10
96400 Rovaniemi
Puh. 040 1683 764

sähköposti: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
http://rednet.punainenristi.fi/lappi
Facebook: Punainen Risti Lapin piiri

Laskutus:
Verkkolaskuosoite: 00370243078425 
Välittäjätunnus: BAWCFI22 

Laskuihin tulee lisätä osoitetiedot: 
Suomen Punainen Risti – Lapin Piiri ++25++ 
PL 120 
00026 Basware

Vastaanottokeskus 

Vastaanottokeskuksen johtaja 
Ritva Metsälampi   0407 709 793

VOK Rovaniemi  0405 032 732

Kontti    0207 012 970

Veripalvelu   0800 05801

Ensiapukoulutus
Suomen Punainen Risti Ensiapu Oy
    0400 112 113

YHTEYSTIEDOT

Piiritiedotteen jakelu: piirin ja osastojen hallitusten jäsenet, kouluttajat (ei etk), osaston avainva-
paaehtoiset sekä piirin luottamushenkilöt. Sähköinen versio on luettavissa://rednet.punainenristi.fi/
lappi

Piiritiedotteen seuraava aineistopäivä on 10.2.2022.  Osastot voivat lähettää omat piiritiedotejut-
tunsa aineistopäivään mennessä osoitteeseen sprlappi@punainenristi.fi 

Piiritoimisto 

Va toiminnajohtaja 31.12.2022 saakka
järjestöpäällikkö
Veli-Matti Ahtiainen           0400 398 217

Terveydenhuollon suunnittelija 
Päivi Niininen   0400 703 287 
(Niina Rautio työlomalla 31.5.2022 saakka)

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä 
Nina Ekonoja   0400 352 770
(Satu Vainio vapaalla 30.6.2022 saakka)

Valmiuspäällikkö
Annikki von Pandy  0400 391 868

Sosiaalitoiminnan suunnittelija
Sirkka Kellokumpu  0400 703 289 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa
hankesuunnittelija
Marianne Sarre  0405 581 310

Monikulttuurisuustyöntekijä 
Jenni Tapionlinna   0401 701 955
(Katja Junnilan vapaalla 31.7.2022 saakka)

Ruoka-apu
hanketyöntekijä
Riina Tikkanen  0407 784 541 
 

Leonard Augustine
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