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Yksinäisten tueksi tarvitaan lisää ystävätoimintaan 
koulutettuja vapaaehtoisia
Yksinäisyys on lisääntynyt Suomessa mer-
kittävästi viime vuosina. Erityisen huonosti 
voivat nuoret, nuoret aikuiset ja ikäihmiset. 

Tähän mennessä ei vielä ole ollut nähtävis-
sä, että yksinäisyysluvuissa olisi palaudut-
tu edes koronaa edeltävälle tasolle. Vuosit-
taisen yksinäisyysbarometrin tulokset ovat 
kohta käsissämme. Toivon näkeväni baro-
metrin tuloksissa merkkejä käännöksestä 
kohti parempaa. 

Yksi tämän vaalikevään viesteistämme on 
yksinäisyyden vähentämisen tärkeys. Yksi-
näisyys ei lievity ilman, että siihen panos-
tetaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Pit-
kittynyt yksinäisyys on otettava vakavana 
kansanterveydellisenä ja -taloudellisena uh-
kana. Yksinäisyys on lyhytkestoisenakin ki-
peä paikka yksilölle, mutta pitkittyessään se 
altistaa monille sairauksille ja jopa lyhentää 
eliniänodotetta.

Yksinäisyyden vähentäminen on ollut Suo-
men Punaisen Ristin tärkeimpiä tavoitteita 
jo vuosikymmenten ajan. Osastojen aktiivi-
nen ystävätoiminta on tärkein toimintamuo-
tomme tuon tavoitteen saavuttamisessa. 
Yksinäisten tueksi tarvitaan ystävätoimin-
taan koulutettuja vapaaehtoisia. Juuri sen 
vuoksi kutsumme toimintaan mukaan uu-
sia ihmisiä ystävänpäiväkampanjassa hel-
mikuussa. 

Ihmisillä on suuri tarve kasvokkaisille koh-
taamisille ja nähdyksi tulemiselle. Meidän 
on rakennettava pala palalta yhteisöllisyyt-

tä. Jokaisella meistä on sisäänrakennet-
tu tarve tulla hyväksytyksi ja kuulua osaksi 
yhteisöä. Osastotoiminta, ystävävapaaeh-
toisena toimiminen, ystävän saaminen ys-
tävätoiminnan kautta sekä fyysiset osas-
totapahtumat tarjoavat kaikki kaivattuja 
kohtaamisen paikkoja.

Helmikuussa vietettävä ystävänpäivä on 
kohta täällä ja osastoissa kannattaa hyö-
dyntää valtakunnallisen kampanjan näky-
vyys: yhdessä saamme viestin läpi yksinäi-
syyden vähentämisen tarpeesta sekä uusia 
vapaaehtoisia mukaan ystävätoimintaan. 

Ystävänpäivä on meidän kaikkien yhteinen 
ponnistus. Vapaaehtoisten ansiosta meillä 
on ystävätoimintaa, ja moni yksinäinen voi 
saada ystävän.

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: Suomen Punaisen Ristin Lapin piiri   Taitto: Sirkka Kellokumpu

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 
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

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

Suomen Punainen Risti
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Tervehdys uudelta toiminnanjohtajalta

PÄÄKIRJOITUS 13.1.2023

Miten upeaa onkaan aloittaa uusi vuosi uu-
silla tuulilla hyppäämällä Suomen Punaisen 
Ristin Lapin piirin ohjaimiin. Minut on otettu 
lämmöllä ja innostuksella vastaan - siitä kii-
tän kaikkia jo kohtaamiani ihmisiä. Lämmön 
ja innostuksen ilmapiirissä meidän on hyvä 
tehdä yhdessä töitä SPR:n ja Lapin piirin tu-
levaisuuden eteen. 

Mukanani tuon yhteisöömme laajan koke-
muksen erilaisista strategisen johtamisen 
tehtävistä sekä määrätietoisesta, ennakoivas-
ta ohjelmapohjaisesta tekemisestä ja vaikut-
tavasta viestinnästä ja verkostotoiminnasta. 
Tältä pohjalta on luontevaa lähteä toteutta-
maan Suomen Punaisen Ristin toimintalinja-
uksia ja päästä vielä mukaan määrittelemään 
uusia vuosien 2024–2026 toimintalinjauksia. 
Kuluvan toimikauden linjaukset; apu löytyy 
läheltä, hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat 
mukana sekä luottamusta ja vastuullisuutta 
rakentava yhteiskunta vastaavat erittäin hy-
vin aikamme suuriin haasteisiin. 

Punainen Risti tuo vapaaehtoisverkostojensa 
ja organisaationsa kautta avun lähelle ja siksi 
vapaaehtoisten työn ja jaksamisen tukemi-
nen on meille piiritoimistolle tärkeä tehtävä. 
Lapissa toiminta kattaa koko laajan maakun-
nan mikä on hieno saavutus vapaaehtoisilta! 
Toiminta koko Lapin alueella varmistaa sen, 
että paikalliset avuntarvitsijat tunnistetaan ja 
toisaalta myös Punaisen Ristin toiminta tun-
nistetaan. Lapin kylien ihmisille toiminta on 
tärkeä osa arkea ja arjen turvallisuutta. 

Viimeiset vuodet ovat olleet vaikeita ja olem-
me kohdanneet monia kriisejä. Sota ja kriisit 
näkyvät arjessamme ja lisäävät avun ja osal-
lisuuden tarvetta. Suomen Punaisen Ristin 
piirit, vastaanottokeskukset ja vapaaehtoiset 
tekevät äärettömän tärkeää ja konkreettista 
työtä. Vastaanottokeskustoiminnassa on odo-
tettavissa muutoksia, mutta vielä emme mi-
ten asiat tulevat etenemään. 

Tuntuu todella tärkeältä olla mukana toimin-
nassa, jossa apu on konkreettista ja inhimil-
listä. Tunnen Punaisen ristin arvot syvästi 
omikseni. Inhimillisyys, puolueettomuus, 
riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaa-
ilmallisuus ja ykseys ovat vuosikymmeniä 
auttaneet ja tukeneet ihmisiä eri puolilla 
maailmaa ja meidän tehtävämme on varmis-

taa, että näin on myös tulevaisuudessa. Voi-
ko innostavampaa arvopohjaa työlle olla?

Samat arvot sopivat hyvin kuvaamaan myös 
ajatuksiani johtajuudesta. Johtajana tahdon 
kannustaa Jokaista tekijää omaan parhaa-
seen tulokseensa. Olla se selkänoja ja alusta, 
josta on hyvä ja turvallista ponnistaa, ja tun-
tea työn iloa ja imua. Eteenpäin katsovana 
tyyppinä näen edessäni enemmän onnistumi-
sia kuin epäonnistumisen paikkoja arvostaen 
syvästi kokemusta ja osaajia. 

Toivon teiltä avointa, arvostavaa ja rohkeaa 
keskustelua siitä, millaista Suomen Punaisen 
Ristin Lapin piirin toiminta tulevaisuudessa 
on. Toivon, että tulevina vuosina Lapin piirin 
ja koko Punaisen Ristin toiminta on entistä 
tunnetumpaa ja olemme haluttu kumppani 
verkostojemme parissa. Kiitos siis luotta-
muksesta ja tekemästänne työstä!  Tullaan 
tutuiksi!

Ps. Ja kuka se minä olenkaan. Olen 50 kymp-
pinen sosiologi (YTM), jolla on takana yli 20 
vuoden kokemus aluekehittämisestä, rahoi-
tuksesta ja strategisesta johtamisesta kun-
tapuolella mm. Kemin kaupungilla ja Lapin 
maakuntaliitossa. Olen avoin, innostuva ja 
määrätietoinen tyyppi, joka tekee homman-
sa aina suurella sydämellä. Harrastuksia on 
vaihtelevasti mutta rakkaimmat niistä ovat 
lukeminen, elokuvat, lentopallo ja avantouin-
ti. 

Mervi Nikander, 

toiminnanjohtaja 
1.1.2023 alkaen
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YSTÄVÄNPÄIVÄKAMPANJA 6.–19.2. 

Miten hyvältä tuntuukaan, kun saa ystävän  
– ystävänpäivä kutsuu vapaaehtoiseksi

Kuva: Joonas B
randt / S

uom
en Punainen R

isti

Ystävänpäiväkampanja järjestetään 6.–
19.2. Kampanja huipentuu ystävänpäivän 
14.2. ympärille, jolloin näymme somessa, 
mediassa ja tapahtumissa ympäri maan.

Uudistetussa ystävänpäiväkampanjassa osoite-
taan kuvin ja sanoin, miten merkitykselliseltä 
ja helpottavalta tuntuu, kun ei tarvitse enää ol-
la yksin ja tulee vihdoin nähdyksi ja kuulluksi. 
Kun saat ystävän -kampanjalla kannustetaan 
uusia ihmisiä vapaaehtoisiksi ystäviksi. 

Yksinäisyys on Suomessa mittava ongelma, 
johon Punaisella Ristillä on tarjota yhtenä rat-
kaisuna ystävätoimintaa. 

Ystävänpäivän jälkeen uusia vapaaehtoistoi-
minnasta kiinnostuneita ihmisiä on liikkeellä. 
Otetaan heidät kaikki mukaan!

Digitaaliset materiaalit osastoille 

Löydät uudistetut digitaaliset materiaalit Pu-
naisen Ristin aineistopankin Ystävänpäivä 2023 
-kansiosta. Aineistopankissa on verkkoon ja 
sosiaaliseen mediaan sopivia kuvia, jakokuvia 
ja bannereita uudella kampanjailmeellä. 

Jakakaa ja pyytäkää jakamaan materiaaleja 
somessa – yhdessä näymme ja kuulumme! 

Viestimme on: Vapaaehtoinen ystävä voi muut-
taa yksinäisen elämän.

Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtagia 
#Ystävänpäivä.

Aineistopankin löydät osoitteesta  
aineistopankki.punainenristi.fi.

Tilaa ystävätoiminnan painetut materiaalit Pu-
naisen Ristin verkkokaupasta 29.1. mennessä. 
Kun saat ystävän -kampanjalla ei ole ensim-
mäisenä vuotena omia painettuja materiaaleja. 
Ystävänpäivän tapahtumissa voi jakaa ystävä-
toiminnan yleisiä painettuja materiaaleja. 

Tapahtumia toivotaan

Pyydämme kaikkia osastoja järjestämään ystä-
vänpäivän tapahtumia. Kohtaamiset ovat ihmi-
sille tärkeitä nyt, kun kasvokkainen kohtaami-
nen on jälleen mahdollista.

Suunnitelkaa tapahtumia yhdessä ja ottakaa 
mukaan myös uusia vapaaehtoisia. Keskustoi-
misto tukee osastojen tapahtumia tuttuun ta-
paan enintään 150 eurolla. 

Kertokaa tapahtumista paikalliselle medialle 
ennakkoon ja tarjotkaa haastateltaviksi ystä-
vätoiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia ja 
ystäväpareja. Osastojen käyttöön tulee tiedo-
tepohja RedNetiin. Tiedote kannattaa lähettää 
noin viikkoa ennen ystävänpäivää paikallisme-
dioille.

Lisätietoja: 
rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva 

Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth,  
p. 040 610 9447
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 20.–26.3.

Toimi yhdenvertaisemman työelämän puolesta!

Tänä vuonna rasisminvastaista viikkoa 
vietetään 20.–26.3. työelämän teemalla.

Kampanjaviikko on osastoille loistava toimin-
nan paikka: se antaa konkreettisia keinoja 
edistää yhdenvertaisuutta omalla kotipaikka-
kunnalla. Samalla voitte verkostoitua alueen 
työnantajien kanssa.

Työpaikoilla tiedostamattomat ennakkoluulot 
voivat estää yhdenvertaisuuden toteutumista. 
Ne vaikuttavat esimerkiksi siihen, kuka pal-
kataan ja millaiseen asemaan, miten kukin 
otetaan mukaan työyhteisöön tai millaisia ura-
kehitysmahdollisuuksia on. Syrjintä on harvoin 
tahallista, mutta se on aina haitallista – niin 
syrjinnän kohteelle kuin koko työyhteisölle ja 
yhteiskunnalle.

Kampanjalla on erityinen paikka järjestös-
sämme: yhdenvertaisuuden edistäminen ja 
ihmisarvon suojeleminen ovat Punaisen Ristin 
toiminnan ytimessä. Kannustetaan alueen työ-
paikkoja havaitsemaan, kuinka moninaisuus 
toteutuu omassa työyhteisössä ja missä kohdin 
sitä voisi vielä edistää.

Näin osasto voi osallistua

Osastot voivat osallistua kampanjaan esimer-
kiksi viestimällä somessa, haastamalla oman 
paikkakuntansa työnantajat, toteuttamalla 
kouluvierailuja tai järjestämällä tapahtuman.

”Tunnista, tiedosta, toimi” on kampanjamme 
tuttu pääviesti. Osasto voi esimerkiksi haastaa 
työpaikat tarkastelemaan:

1. Millaisia syrjiviä käytäntöjä tunnistamme yh-
teisömme toiminnassa ja rakenteissa?

2. Miten voimme lisätä osaamistamme yhden-
vertaisuudesta?

3. Miten puutumme rasistiseen käytökseen ja 
käytäntöihin?

Esimerkissä on voimaa – pohditaan siis näitä 
kysymyksiä myös osastossa!

Materiaaleja ja koulutusta tarjolla

Valmiit materiaalit, haastetekstit, ideat koulu-
yhteistyöhön ja muut osallistumisvinkit löydät 
ennen kampanjaviikkoa RedNetistä: rednet.
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko

Kampanjainfo järjestetään Suuren koulu-
tuspäivän yhteydessä 4. maaliskuuta. Li-
sätietoa Omasta: oma.punainenristi.fi/
event/19759

Maaliskuussa vapaaehtoiset pääsevät myös 
osallistumaan verkossa järjestettävään valta-
kunnalliseen antirasismikoulutukseen.

Luodaan yhdessä yhdenvertaisempi yhteis-
kunta!

Kuva: Eeva A
nundi / S

uom
en Punainen R

isti
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YLEISKOKOUS 2023 

Mitä osallistuminen maksaa? 

Yhden osallistujan kokouspaketti maksaa 100 euroa. Kokouspaketti sisältää 
yleiskokousohjelman mukaiset lounaat, kahvitarjoilut sekä iltaohjelman juhlaillallisineen.

Alle 29-vuotiaille äänivaltaisille edustajille kokouspaketti illallisineen maksaa 20 euroa. 
Punainen Risti haluaa näin tukea nuorten mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. 

On myös mahdollista osallistua pelkästään kokoukseen tai iltaohjelmaan. 

•   Pelkän kokouksen osallistumismaksu on 40 euroa. Hinta sisältää ohjelman mukaiset 
lounaat ja kahvitarjoilut kokouksen aikana lauantaina ja sunnuntaina. 

•   Pelkän iltatilaisuuden osallistumismaksu on 60 euroa. Maksu sisältää juhlaillallisen ja 
iltatilaisuuden ohjelman.

Kokousta on myös mahdollista seurata verkon kautta maksutta. 

Osallistujat varaavat majoituksen itsenäisesti yleiskokouksen käyttöön varatuista 
hotellikiintiöistä.

Lisätietoa yleiskokouksesta: 
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2023 

Kohti yleiskokousta
Suomen Punaisen Ristin yleiskokouksessa Joensuussa 10.–11.6. 
päätetään, mihin asioihin panostamme yhdessä seuraavien kolmen 
vuoden ajan. Nappaa tärkeät päivämäärät talteen ja ilmoittaudu mukaan!

10.2.
Toimintalinjauksen 

luonnos ja muutosesitykset 
järjestön sääntöihin 

kommentoitavina osastoilla ja 
piireillä.

Yleiskokouksen 
ilmoittautuminen 

alkaa.

10.–11.6. 
Yleiskokous  
Joensuussa9.6. 

Nuorten etkot 
Joensuussa.

10.5. 
Kokouskutsu 
asialistoineen 

lähetetään osastoille 
ja piireille.

30.4. 
Ilmoittautuminen 
yleiskokoukseen 

päättyy.
29.4. 

Viimeinen päivä 
jättää esitykset 

hallituksen ja valtuuston 
henkilövalinnoiksi.

10.4. 
Viimeinen päivä 
jättää aloitteet 

yleiskokoukselle.

31.3. 
Viimeinen päivä 
kommentoida 

toimintalinjausta ja 
muutosesityksiä 

sääntöihin.

NYT 
Majoitus 

varattavissa 
yleiskokouksen 

kiintiöstä.
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KAMPANJAT KALENTERIIN 

Merkitse kampanjat kalenteriisi!

Eduskuntavaalit 2023 – vaikuta yhteisten teemojen puolesta!
Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2023. 
Vaalien alla käydään keskustelua useista Punai-
sen Ristin toimintaan liittyvistä kysymyksistä: 
kansalaisyhteiskunnasta, turvallisuuspolitiikas-
ta, järjestöjen sekä kehitysyhteistyön ja hu-
manitaarisen avustustoiminnan rahoituksesta. 
Suomen Punainen Risti on osaltaan mukana 
vaikuttamassa vaalien alla käytävään keskus-
teluun sekä tulevan hallituksen ja eduskunnan 
työn painopisteisiin.

Haluamme vaikuttaa erityisesti varautumisen, 
ilmastonmuutoksen, yksinäisyyden ja maa-
hanmuuton teemojen ympärillä. Osastoilla on 
mahdollisuus vaikuttaa keskusteluun ja suo-
raan ehdokkaisiin eri puolilla maata. 

Katso vaaliteemamme ja vinkkejä vaalien alla 
käytävään keskusteluun osallistumiseksi Red-
Netistä: rednet.punainenristi.fi/eduskun-
tavaalit2023.
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KOULUTUKSET 

Suuri koulutuspäivä maaliskuussa

Somen käyttö osastoissa -koulutus 14.3.

Tietosuoja osaston vastuuvapaaehtoisille:  
suorita kurssi verkossa

Suuri koulutuspäivä järjestetään ver-
kossa 4.3. Se on avoin kaikille Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille, toiminnasta kiin-
nostuneille ja kumppanijärjestöjen edus-
tajille. 

Ohjelmassa huomioidaan niin uudet 
kuin kokeneet vapaaehtoiset. Sisältö 
tarkentuu tammikuun aikana, ja ohjelma ja 
ilmoittautumisohjeet päivittyvät Oma Punaisen 
Ristin tapahtumaan: oma.punainenristi.fi/
event/19759.

Kuinka viestiä osaston toiminnasta sosi-
aalisessa mediassa? Miten tavoitamme 
ihmisiä julkaisuillamme? Sukellamme 
somemaailman saloihin Somen käyttö 
osastoissa -koulutuksessa tiistaina 14.3. 
kello 17.30 alkaen. 

Parituntisen paketin aikana saat kattavasti 
tietoa Facebookista ja Instagramista 
somekanavina ja näet esimerkkejä 
kiinnostavista sisällöistä.

Etänä Teamsissa järjestettävän 
koulutuksen vetävät osastoviestinnän 
vapaaehtoiskouluttajamme.

Tuntuuko tietosuoja koukeroiselta? Mikä 
on Suomen Punaisen Ristin tietosuoja-
linjaus ja mitkä ovat paikallisosaston 
vastuut ja velvollisuudet?

Ota osaston tietosuoja haltuun omaan tahtiin 
suoritettavalla verkkokurssilla! Kurssin aikana 
tutustut tietosuojan periaatteisiin ja saat 
esimerkkejä siitä, miten vapaaehtoisten ja 
avunsaajien tietosuoja toteutuu osaston 
arjessa.

Verkkokurssi on suunnattu kaikille niille 
vapaaehtoisille, jotka käsittelevät tehtävissään 

Mukaan odotetaan paljon uusia vapaaehtoisia, 
ja koulutuspäivässä nostetaan esiin 
osastojen tulevia tapahtumia ja toimintoja 
Oma Punaisesta Rististä ympäri Suomen. 
Osastosi kannattaakin varmistaa, että tulevat 
tapahtumat ja avoimet vapaaehtoistehtävät 
on julkaistu Omassa hyvissä ajoin ennen 
maaliskuun koulutuspäivää. 

Suurta koulutuspäivää kannattaa markkinoida 
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille sekä 
jo mukana oleville vapaaehtoisille, niin uusille 
kuin kokeneillekin. Maaliskuussa kohdataan! 

Lisätietoja: 
Suunnittelija Sanna Saarto, p. 040 843 0004

Koulutus on someviestinnän peruskurssi kaikille 
aiheesta kiinnostuneille vapaaehtoisille, eikä se 
vaadi aiempaa pohjatietämystä. Koulutuksen 
seuraamista kuitenkin helpottaa, jos itsellä 
tai osastolla on jo olemassa Facebook- tai 
Instagram-tili.

Tule kehittämään taitojasi someviestijänä! 
Ilmoittaudu koulutukseen Oma Punaisessa 
Ristissä: oma.punainenristi.fi/
event/19919.

henkilötietoja. Erityisesti suosittelemme kurssia 
seuraavissa tehtävissä toimiville:

• paikallisosastojen luottamushenkilöt

• eri toimintamuotojen yhteyshenkilöt

•  toimintaryhmien vetäjät ja 
vastuuvapaaehtoiset.

Kurssi on avoin kaikille Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille ja sen voi aloittaa koska 
tahansa Itslearning-oppimisympäristössä.

Ohjeet kurssialustalle liittymiseen löydät 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
node/29737 
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OPPIMATERIAALIPALVELU 

Uusia oppimateriaaleja saatavilla: aiheina muun 
muassa kaveritaidot ja Ukrainan kriisi

Osoitteesta sproppimateriaalit.fi löydät 
ilmaisia oppimateriaaleja niin opettajien 
kuin vapaaehtoistenkin tueksi.  

Oppimateriaalipalvelusta löytyy helposti käyt-
töön otettavia kokonaisuuksia muun muassa

• globaalikasvatuksesta

• ystävyydestä ja kaveritaidoista

• ensiavusta ja terveydestä

• sodan säännöistä

• yhdenvertaisuudesta.

Lisäksi sivustolta löytyy valmiita aamunavauk-
sia eri teemoista sekä tietoa kouluille suunna-
tuista kampanjoista, esimerkiksi Lukukuusta ja 
Päivätyökeräyksestä. Materiaaleja on tarjolla 
joka ikäryhmälle varhaiskasvatuksesta aikuis-
opetukseen.

Materiaalia ajankohtaisista teemoista

Oppimateriaalipalvelu toimii tukena myös ajan-
kohtaisten teemojen käsittelyssä. Uutta Miten 
Punainen Risti auttaa Ukrainan kon-
fliktissa? -oppikokonaisuutta voi hyödyntää 
esimerkiksi kouluvierailuilla ja muissa tilaisuuk-
sissa.

Lisäksi Globaaleja teemoja käsittelevään Ris-
kien keskellä -kokonaisuuteen on tuotettu 
Ukrainan konfliktia käsittelevä osio. 
Riskien keskellä -materiaalit ovat nyt entistä 
käytettävämpiä, sillä niihin on tuotettu valmiita 
tehtäviä oppilaille.

Palvelusta löytyy uutuutena myös Punainen 
Risti – auttajia meillä ja maailmalla -ni-
minen materiaali, joka esittelee Punaista Ristiä 
erityisesti lapsille ja nuorille. Mukana on tietoa, 
kuvia ja videoita sekä pohdintatehtäviä keskus-
telun tueksi. Materiaalista voi hyödyntää myös 
yksittäisiä osioita Punaisen Ristin toiminnasta 
kerrottaessa. Se sopii monelta osin hyvin myös 
aikuisille kuulijoille. 

Ystävänpäivän lähestyessä kannattaa muistaa 
myös paljon kiitosta saaneet Kaveritaitoja- 
sekä Kaveritaitoja Muumien tapaan -oppi-
materiaalit, jotka molemmat löytyvät nyt myös 
ruotsiksi ja englanniksi. Ystävyys ja kaveri-
taidot ovat tänä lukuvuonna kiinnostaneet kou-
luja ja opettajia erityisen paljon, ja ystävän-
päivän aikaan kannattaakin muistuttaa kouluja 
näistä ja muista ilmaisista oppimateriaaleista.

 
Tutustu: 
sproppimateriaalit.fi

Kuva: B
enjam

in S
uom

ela / S
uom

en Punainen R
isti



10

TUKEA KOULUTUKSIIN 

Sivisverkosta taloudellista tukea koulutuksille
Opintokeskus Sivis tukee taloudellises-
ti Punaisen Ristin omaehtoista koulutus-
toimintaa. Vuonna 2023 tuki koulutuksille 
on 35 euroa opetustuntia kohden ja enin-
tään 55 prosenttia toteutuneista kuluista.
 
Koulutukset voivat olla luentoja, seminaareja 
tai webinaareja, joissa on tarkoituksena oppia 
jotakin uutta tietoa tai taitoa joko lähiopeuk-
sena tai verkossa. Koulutuksissa on aina kou-
luttaja. Koulutukset kestävät vähintään yhden 
opetustunnin (45 minuuttia) ja niissä tulee olla 
vähintään seitsemän yli 15-vuotiasta osallistu-
jaa. Perustellusta syystä osallistujajoukko voi 
olla pienempikin.

Lue lisää: ok-sivis.fi > jäsenpalvelut > talou-
dellinen tuki koulutuksille.

Tukea haetaan Sivisverkon kautta

Sivisverkossa (ok-sivis.fi)

•  osastosi tallentaa tiedot järjestämistään 
vapaaehtoiskoulutuksista, niiden osallistuja-
määristä ja antaa suoritusmerkinnän koulu-
tuksista

•  vapaaehtoinen voi rekisteröityä, tarkastella 
suorittamiaan koulutuksia ja ladata itselleen 
todistuksen opintopisteytetyistä koulutuksista

•  löytyvät keskeiset tiedot valtakunnallisista 
koulutuksista kohderyhmineen, osaamista-
voitteineen ja sisältöineen 

•  voit hakea Siviksen taloudellista tukea koulu-
tuksiin.

Sivisverkkoon tallennetuista koulutuksista 
saamme myös helposti tilastot ja raportit.

Kirjaudu Sivisverkkoon: mene osoitteeseen 
ok-sivis.fi ja klikkaa oikeanpuoleisen kulman 
kirjautumislinkkiä.

Omat tunnukset Sivisverkkoon

Koulutusta järjestävässä osastossa on hyvä 
olla vähintään yksi vastuuhenkilö, joka pääsee 
lisäämään Sivisverkkoon osaston tilinumeron ja 
organisaation yhteyshenkilön. Yhteyshenkilölle 
kannattaa hakea yhdistyksen vastuuhenkilö 
-tasoista tunnusta. Tunnusten tekemisen yh-
teydessä yhteyshenkilön täytyy tehdä vahva 
sähköinen tunnistautuminen.

Sivisverkosta löytyvät ohjeet tunnusten ha-
kemiseen ja koulutusten hallintaan. RedNe-
tistä löytyy lisäksi Punaisen Ristin tarkempi 
sisäinen ohje Sivisverkon käyttöön sekä 
vinkkejä kululaskelman tekoon. Lue lisää: 
rednet.punainenristi.fi/node/54763.

Täsmäkoulutusta osastoille Sivisverkon 
käyttöön

Tunnin mittainen etäkoulutus järjestetään 
seuraavan kerran tiistaina 7.2. kello 18–19. 
ilmoittautuminen sunnuntaihin 5.2. men-
nessä Omassa: oma.punainenristi.fi/
event/16901 

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Kouluttajakoulutus keväällä 2023 
 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta.  
Ilmoittautuminen 1 kuukausi ennen koulutuksen alkua.

Kouluttajapäivät 21.–22.1. Jyväskylä

Webinaari: Kouluttajana Punaisessa Ristissä 14.3.

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 12.4.

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 22.4. Helsinki

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 2.5.

Kouluttajien verkkokurssi 9.1.–31.5.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosia tarpeen mukaan 25.–26.3. Helsinki

Valmiuskouluttajien sisältöosa 22.–23.4. Nynäs

TUKEA KOULUTUKSIIN 

TUKEA KOULUTUKSIIN 
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TERVEYTTÄ JA TURVAA 

Ensiapuryhmien uudet materiaalit 
Punaisen Ristin verkkokaupassa

Pysy pystyssä -kampanja antaa vinkit 
liukastumisten ehkäisemiseksi

Ensiapuryhmien materiaalit on päivitetty uu-
den ilmeen mukaisiksi, ja verkkokauppaan on 
hankittu uusia tuotteita. Löydät verkkokaupan 
osastonäkymästä esimerkiksi uudet banderollit 
ja surffiliput parantamaan ensiapupisteen tai 
selviämispisteen näkyvyyttä tapahtumissa.

Selkämerkit uudistuivat

Myös selkämerkit on uudistettu ja valikoimaan 
on lisätty ensivaste-, seksuaaliterveystyö- ja 
ensiapu-merkit. Jatkossa pelkkää ristiä ei ole 
tarkoitus käyttää ensiapupäivystäjien selkä-
merkkinä.

Uutuutena rintamerkit

Verkkokaupasta löytyvät nyt myös liivin rin-
tapieleen kiinnitettävät merkit. Rintamerkissä 
on sama teksti kuin selkämerkissä. Etupuolen 
merkki helpottaa kohtaamisia, kun vastaan-
tulija näkee, millä asialla päivystäjä on häntä 
lähestymässä.

Ensiaputuotteita monipuolisesti

Punainen Risti Ensiapu Oy siirsi kesällä 2022 
tuotteidensa jälleenmyynnin Punaisen Ristin 
verkkokauppaan. Löydät valikoimastamme siis 
nyt laajasti ensiaputuotteita. Myös harjoitus-
defibrillaattorit löytyvät meiltä.

Tervetuloa ostoksille!

punaisenristinkauppa.fi

Työikäisille sattuu runsaasti liukastumis-
tapaturmia, ja niiden vaikutukset näky-
vät vuosittain merkittävinä kustannuk-
sina ja sairauspoissaoloina. Noin joka 
kolmas suomalainen kaatuu talven aika-
na. Pysy Pystyssä -kampanja muistuttaa 
omien valintojen vaikutuksista turvalli-
seen talvijalankulkuun. Kampanjaa vie-
tetään 16.–29.1.2023.
 
Kukapa ei olisi joskus liukastunut talviliukkail-
la kulkiessaan? Talven liukastumisia tapahtuu 
Suomessa vuosittain arvioilta 75 000. Riski-
paikkoja liukastumiseen ovat esimerkiksi piha, 
jalkakäytävät ja ulkoreitit. Yleisimmät liukas-

Myyntipalvelu: myynti@redcross.fi,  
p. 020 701 2211 arkisin kello 8.30–15.00.

tumiseen myötävaikuttaneet tekijät ovat yllät-
tävä liukas kohta, kenkien heikko pito, huono 
talvikunnossapito, erityisen liukas alusta sekä 
kiire. 

Kampanjassa hyödynnetään turvallisen talvi-
jalankulun liikennemerkkejä. Liikennemerkeillä 
kannustetaan huomioimaan oman toiminnan 
vaikutukset liukastumisriskin pienentämisessä. 
Voit tutustua kampanjaan ja seitsemään vink-
kiin liukastumisten ehkäisemiseksi osoitteessa 
pysypystyssä.fi.

Kampanjasivuilta löydät turvallisen talvijalan-
kulun liikennemerkit ja tietoa esimerkiksi ken-
kien ja liukuesteiden valinnasta. 

TUKEA KOULUTUKSIIN 
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Se tunne kun saa ystävän!  
Ystävänpäivän kampanja (6. - 19.2.) on 
mainio paikka rekrytoida uusia vapaaeh-
toisia ystävätoimintaan ja kertoa oman 
paikkakunnan toiminnasta. 

Lapin piirin  osastot ovat olleet aina innokkaita 
järjestämään ystävänpäivätapahtumia, etenkin 
ennen koronaa. Tänä keväänä näyttää siltä, 
että tapahtumien järjestäminen on turvallis-
ta.  Osalla osastoja tapahtumat on jo valmiiksi  
mietitty tai ainakin hyvässä suunnitteluvai-
heessa. Ystävänpäiväkahvit oheisohjelmineen 
ovat tuttu ja odotettu tapahtuma. Liukumäki ja 
kuuma mehu voivat myöskin houkutella väkeä.

Helmi-maaliskuussa tarjotaan rekrytoinnin tu-
kemiseksi ystäväkursseja. Ystäväkoulutuksen 
käyneille tarjotaan kurssien yhteyteen Kaveri-
taitoja ohjelman- perehdytys. Tavoitteena on 
antaa jo mukana oleville lisää keinoja, joilla 
tukea yksinäisyyttä kokevia nuoria.  Tarjoam-
me lisäksi ryhmänohjaajakoulutusta asiakas-
ryhmien kanssa toimimisesta kiinnostuneille. 
Tämä koulutus tukee myös vastuuvapaaeh-
toisten roolissa olevia.  Koulutuksessa aiheina 
ovat mm. ryhmän elinkaari ja ryhmäyttäminen, 
haastavat tilanteet ja kuinka ne ratkaistaan se-
kä ryhmätoiminnan suunnittelu ja markkinointi. 

Ystäväkoulutuksista vastaavat Meri-Lapin 
alueella  vapaaehtoiset kouluttajat. Muilla 
paikkakunnilla sekä muissa koulutuksissa käy-
tössänne on piiritoimiston kouluttajat. Olkaa 
yhteydessä Sirkkaan koulutustoiveissa. Järjes-
tetään niitä mahdollisimman runsaasti.

Se tunne kun saa ystävän on ystävänpäivän 
kampanjan slogan. Miten mukavaa onkaan to-
deta, että voi ilahduttaa toista ihmistä vain ole-
malla läsnä. Mikä parasta, kuten vapaaehtoiset 
ystävät sanovat, he saavat itse enemmän kuin 
antavat. Tehtävän myötä on saanut itse uusia 
ystäviä ja ”oman porukan” johon kuuluu. Onpa 
löytynyt se tärkeä merkityskin elämälle tätä 
kautta.  Rekrytoinnissa näiden seikkojen kor-
tostaminen on hyvä pitää mielessä. 

Vapaaehtoistemme tekevät merkittävää työtä 
yksinäisyyden lievittämisessä omilla paikka-
kunnillaan. Tämän toiminnan tukemisessa on 
kunnilla oma roolinsa. Hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistäminen jää soteuudistuksessa  
kuntien perustehtäväksi. Maksuttomat tilat ja 
järjestöavustukset ovat  keinoja joilla kunta voi 
auttaa vapaaehtoisiamme toteuttamaan yksi-
näisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevää vapaa-
ehtoistyötä. Kuntiin on nimetty järjestöyhteis-
työstä vastaava henkilö,  jonka kanssa voimme 
kokoontua Kaakaot kunnassa -tapaamiseen ja 
kertoa Punaisen Ristin ystävätoiminnasta. 

Tällä sivulla olevista kuvista loistaa ilo siitä, 

Kuvat:Ville Salminen/Suomen Punainen Risti

että on löytynyt se ystävä. Sivulla 4 on tar-
kempaa tietoa kampanjaan liittyvästä tie-
dottamisesta ja materiaalista. 

Tehdään yhdessä hyvä kampanja!

Lisätietoja voitte kysyä Sirkalta. 

YSTÄVÄTOIMINTA
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Nuorten ystävätoimintaa kehittävä Ka-
veritaitoja nuorille -hanke jatkuu La-
pin piirissä vielä vuoden 2023 ajan vii-
me vuodelta siirtyvän avustuksen turvin. 
Suunnitelmana on jatkaa hanketuloksien 
juurruttamista ja hankkeessa kehitetty-
jen materiaalien jakamista vapaaehtoi-
sille ja nuorten parissa toimiville ammat-
tilaisille. 

Erityisen tärkeää on ystävävälitysten tuke-
minen eri-ikäisten vapaaehtoisten ja ystävä-
asiakkaiden vastaanottamisessa. Esimerkiksi 
Rovaniemellä kokeillaan verkkolomaketta 
ystäväpyynnön jättämisessä, minkä toivotaan 
madaltavan yksinäisyyttä kokevien, sosiaa-
lisesti arempien ihmisten kynnystä hakea 
Punaisen Ristin ystävää, kaveria. Myös Rova-
niemellä aloittaa kevättalvella kaksi vapaaeh-
toisten vetämää ryhmää nuorille. 

Kaveritaitohanke ystävätoiminnan tukena Lapissa 
vielä tämän vuoden

Hanketyöntekijänä jatkaa Nina, joka tulee 
mielellään tapaamaan osastojen vapaaehtoi-
sia, sekä kouluttamaan heitä nuorten kohtaa-
misesta ja hankkeen materiaaleista. Suunni-
telmissa on myös kouluvierailuja kiusaamista 
ennaltaehkäisevän Kaveritaitoja-ohjelman 
tiimoilta, joita osastot voivat sopia yhdes-
sä oman kunnan koulujen ja Ninan kanssa. 
Vierailut ja koulutukset sisältyvät hankkeen 
suunnitelmaan ja budjettiin, joten niistä ei 
tietenkään koidu osastoille mitään kustan-
nuksia. 

Lisätietoja voit kysyä Ninalta:

nina.ekonoja@redcross.fi, p. 040 844 7375

Piirin uusi nuorisotoimikunta

Piirin nuorisotoimikunnan edellinen kak-
sivuotis kausi on päättynyt ja uusi nuori-
sotoimikunta on aloittanut toimintansa.

Nuorisotoimikunta valitsi puheenjohtajaksi 
Karita Karvosen Rovaniemen osastosta. Muut 
jäsenet ovat Meri-Lapin sekä Rovaniemen 
osastoista.

 Tulevaisuuden suunnitelmissa on miettiä las-
ten ja nuorten mukaan saamista osastojen 
toimintaan ja kansainvälisen nuorisotoiminnan 
käynnistämistä koronan jälkeen. Nuorisotoi-
mikuntalaiset odottavat myös kovasti tulevaa 
nuorten yleiskokousta, joka järjestetään 17.-
19.3. Rovaniemellä Santasportissa. Nuoriso-
toimikunnan yhteystiedot löytyvät piirin red-
net sivuilta.

Nuorisotoimikunnan kokoonpano         
kaudelle 2022-2024

Anna-Viola Rytkönen Rovaniemi

Amanda Halme Rovaniemi

Amir Benatia  Meri-Lappi  

Emma Lesharkole Rovaniemi

Emmi Hyypiö  Rovaniemi

Karita Karvonen Rovaniemi          
puheenjohtaja  

Minttu Keränen Rovaniemi

Siru Järvinen  Meri-Lappi  

NUORISOTOIMINTA

Kuva: S
atu Vainio /Lapin piiri

Kuvassa vasemmalta: Emma Lesharkole, Siru Järvinen, 
Amir Benatia ja Anna-Viola Rytkönen 
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Kahden koronavuoden jälkeen päästiin 
jälleen kouluttautumaan ja harjoittele-
maan kasvokkain. 

Vuoden aikana oli kolme isoa tapahtumaa, 
joihin osallistui suuri joukko Vapepalaisia har-
joittelemaan sidosryhmien kanssa. Simossa, 
Sodankylässä ja Ylläksellä järjestettiin poliisin 
johtamat etsintäharjoitukset. Pelastuspal-
veluseminaari 30 Saariselällä kokosi n. 200 
henkilöä viranomaisia ja vapaaehtoisia, kuun-
telemaan ajankohtaisia luentoja ja harjoitte-
lemaan toimintaa isossa evakuointi-tilantees-
sa. Harjoituksessa perustettiin valmiuskeskus 
mallia Lappi. 

Yhteistyössä Inarin kunnan kanssa tehtiin 
opetusvideo valmiuskeskuksen perustami-
sesta, video valmistuu lopulliseen muotoonsa 
helmikuun aikana.

Tilastoa:                 (määrä/osallistujat)

Etsinnän peruskoulutus   14/311
Etsinnän jatkokoulutus     9/207
Etsintäharjoitus   14/203
Poliisin johtama etsintäharjoitus   3/226
Valmiuskoulutus       7/161
Pepa-seminaari 30              1/200
MOVI-harjoitukset       3/215
Kokoukset    19/383
Vapepa-info        6/156
Henkinen tuki        1/16 
Ensihuolto        1/12
Yhteensä:            78/2090

Messut      6/n. 
1700

Hälytykset: 
Etsintähälytykset           13/312
Valmiushälytykset            4/
Ukraina operaation hälytykset     23 (Ohton 
kautta)

Vapepa vuosi 2022

Tulossa vuonna 2023
Etsintäkoulutus ja poliisin johtama harjoitus:
Posio 24.-25.2
Ylitornio 26.-27.5 
Inari 29.-30.9
Pelastuspalveluseminaari 31 26.-28.10. Seu-
raa sivustoa www.vapepa.fi tapahtumat päi-
vittyy sinne.

Valmiustoiminta/osastot 

On taas aika päivittää osastojen valmiussuun-
nitelmat vuodelle 2023, Kiitos jo päivittäneil-
le Muonio, Kittilä ja Napapiiri. Pidän 2.3 klo 
18.00 live/ teamsin kautta kotimaan avun ja 
valmiussuunnittelun koulutusillan. Ohjelman 
ja ilmoittautumisohjeet laitan myöhemmin. 

Hienosti olette hoitaneet alueellanne kotimaan 
avun ja siihen liittyvät asiat. Apua alueellam-
me välitettiin katastrofirahastosta 12 kertaa, 
yhteissumma 14 336, 25 €, luvusta puuttuu 
viimeisin summa.

Kiitos teille kaikille vuodesta 2022.

Jatketaan aktiivista toimintaa myös kuluvana 
vuonna, Annikki 

VALMIUSTOIMINTA
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Hei, olen Tiia Inget (os. Karppinen), vasta-
aloittanut terveydenhuollon suunnittelija 
Lapin piirissä. Lähdin kolme vuotta sitten 
Taivalkoskelle toisiin tehtäviin Punaiselta Ris-
tiltä. Tänä aikana kipinä Punaiseen Ristiin ei 
kuitenkaan laantunut ja toimin paikallisessa 
Taivalkosken osastossa vapaaehtoisena ensi-
apupäivystäjänä ja haikailin entiseen työhöni 
Punaiseen Ristiin. 

On ollut helppo sujahtaa tehtäviin, sillä 
onneksi mukana on tuttuja vapaaehtoisia 
kolmen vuoden takaa. Hienoa, kun olette 
pysyneet mukana ja olen tuntenut olevani 
tervetullut. Olen jo saanut huomata, että on 
tullut paljon uutta materiaalia koulutuksiin 
mm. miten meidän tulee kohdata toisemme, 
Turvallisen tilan periaatteet ja päivystyskurs-
sin materiaalin päivitys. Tämä koulutusten 
hybridimalli on tullut jäädäkseen ja se hel-
pottaa pitkien välimatkojen vuoksi. Toki se 
tuo myös vastuuta vapaaehtoisille. 

Tässä olisi hieman jo suunniteltua; Ryhmän-
johtajien Teams-palaverit joita pidämme niitä 

Terveydenhuollon suunnittelijan terveiset

Ehdota Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustuksen saajaa

noin kahden kuukauden välein. Seuraava on 
1.3.2023. 

Ensiapukursseja on tulossa kahdelle paik-
kakunnalle (useamman osaston yhteiset) ja 
lisää järjestetään tarpeen mukaan. Ensiapu-
päivystyskursseja järjestetään tarpeen mu-
kaan. Sovittuna on yksi päivystyskurssi jonka 
lähipäivä on 1.4. Kittilässä. Olkaa rohkeasti 
yhteydessä, mikäli teille tulee kysyttävää en-
siapuun tai terveyden edistämiseen liittyvissä 
asioissa. Toivotan kaikille oikein hyvää ja tur-
vallista kevään odotusta ja kiitos, että olette 
olemassa.

ENSIAPUTOIMINTA

MONIKULTTURINEN TOIMINTA

Tiia 

Tervehdys ja hyvää alkanutta uutta vuotta!  

Kiitos teille ihanat vapaaehtoiset edellisestä 
toiminnan täyteisestä vuodesta! Monikulttuu-
risen toiminnan saralla viime vuoteen on mah-
tunut monenlaista tekemistä ja auttamista 
täydestä sydämestä. Vapaaehtoisten apu on 
ollut enemmän kuin tarpeen. Tästä on hyvä 
jatkaa kotoutumista tukevaa toimintaa kulu-
vana vuonna ja miettiä, miten voisimme tehdä 
osamme kotoutumisen tukemisessa. 

Vuoden alkuun sijoittuu Rasisminvastainen 
viikko, maaliskuulle viikolle 12. Kyseisellä vii-
kolla keskitymme työelämän näkökulmasta ra-
sismin ja syrjinnän ehkäisyyn. Siitä lisätietoa 
löytyy sivulta 5. 

Punaisen Ristin Lapin piiri myöntää vuosittain 
Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen 
järjestön ulkopuoliselle henkilölle, ryhmälle 
tai yhteisölle, joka Lapin alueella on toiminut 
esimerkillisesti yhdenvertaisuuden ja moninai-
suuden edistämiseksi. Tunnustus jaetaan Ra-
sisminvastainen viikko -kampanjamme aikana 

maaliskuussa 2023. 

Tunnusten saamisen perusteena voi olla yksit-
täinen teko tai pitkän linjan toiminta. 

Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksen tunnus-
tuksen saajasta sähköpostitse: sprlappi @
punainenristi.fi  

Valinnan huomionosoitukselle tekee SPR Lapin 
piiri. 

Lue lisää aiheesta verkkosivuilla www.eirasis-
mille.fi 

Lapin piiritoimistolla tapahtuu muutoksia, kun 
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjänä jatkaa 
Katja Junnila 1.2.2023 alkaen ja Hanna-Leena 
Martin siirtyy SPR Rovaniemen vastaanotto-
keskuksen puolelle töihin. Hansku kiittää yh-
teisestä ajasta ja toivottaa kaikille terveyttä ja 
iloa vuoteen 2023!  
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PAIKALLISOSASTOJEN KUULUMISIA  

Ensiapua ja terveyden edistämistä

Kittilässä pidettiin EA1-kurssi Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille 13.-14.1.2023. Mu-
kana oli viidestä pohjoisen eri osastosta 
kurssilaisia (Enontekiö, Muonio, Kittilä, 
Kolari ja Inari). 

Ilmapiiri oli avoin ja kouluttajan täytyy sa-
noa, että ilmassa oli tekemisen meininkiä. 
Kaikilla mukana olleilla oli kiinnostus ensi-
apuun ja ei tarvinnut kurssilaisia turhaan 
houkutella harjoittelemaan ensiaputaitoja.

Todettiin, että monessa osastossa on vähän 
vapaaehtoisia ensiapupäivystäjiä, nyt kurs-
silla myös tutustuttiin toisiimme ja jatkossa 
mahdollinen yhteistyö on helpompaa. Kurssin 
päätteeksi saatiin jo sovittua ensiapupäivys-
täjän peruskurssi huhtikuulle Kittilään.

SPR Rovaniemen osaston ensiapuryhmän 
toiminta käynnistyy jälleen tammikuussa

Rovaniemen osaston ensiapuryhmän harjoituk-
set ovat olleet vuodenvaihteessa tauolla. Toki 
olemme päivystäneet erilaisissa tapahtumissa 
tänäkin aikana. Kiitos aktiivisten ryhmän jä-
senten!  Harjoituksien suunnittelu käynnistyy 
12.1, jolloin työtoimikunta kokoontuu suunnit-
telemaan tulevan kevään harjoitusten aiheita.

Ensiaputoimintaa johtaa Sari Flygare, joka 
yhdessä työtoimikunnan kanssa suunnittelee 
ja toteuttaa harjoitukset. Työtoimikuntaan 
kuuluu toiminnassa aktiivisesti mukana ole-
vat EA3-, ensivaste- ja ryhmänjohtajakou-
lutuksen käyneet henkilöt. Suunnittelemme 
harjoitukset siten, että vuosittain aiheina on 
EA1 kurssin sisältöön liittyvät asiat. Varsinais-
ten ensiaputaitojen lisäksi kertaamme mm.  
autettavan tilan tietojen kirjaamista, ISBAR-
raportointimenetelmää (lyhenne sanoista: 
Identify, Situation, Background, Assess-
ment, Recommendation). Nämä ovat tärkeitä 
tietoja raportoidessamme autettavan tiedoista 
ja tilasta esimerkiksi ensihoidolle.

Osaston ensiaputoiminta käynnistyi 1957. Tuol-
loin ryhmä kokoontui Maakuntakadun koulun 
väestösuojassa niin kutsutussa Poterossa. 
Harjoituksia pidettiin 1960-luvulla piiritoimis-
ton tiloissa. Tuolloin ryhmänjohtajana toimi 
Liisa Rautio. Osastollamme on tällä hetkellä 
toimitilat Rovakadun Kansalaistalolla. Järjestö-
talon toimijat voivat varata kokoustiloja, joten 
olemmekin hyödyntäneet tätä mahdollisuutta. 
Kokoonnumme pääasiassa kokoustila Väär-
tissä joka toinen keskiviikko klo 18.15 alkaen. 
Osa harjoituksista järjestetään myös ulkona. 
Käytännön tilanteiden harjoitteleminen ulkona 
säässä kuin säässä tuo kokemusta ja varmuut-
ta ensiaputilanteissa toimimiseen. 

Osastossamme on myös päivystyspalveluauto, 
joka on käytöstä poistettu ambulanssi. Tämä 
on mukana useissa päivystyksissämme kiin-
teänä päivystyspisteenä. Ensiapuharjoituksissa 
tutustumme myös autoon ja sen ensiaputarvik-
keisiin, sekä harjoittelemme myös ensiaputi-
lanteita päivystyspalveluautossa. Ensi keväänä 
on yhtenä aiheena kouluttaa ensiapupäivystä-
jistä myös uusia kuljettajia.

Yhteinen Ensiapu 1-kurssi  

Rovaniemen osaston ensiapuryhmän toimintaa  

Tärkeä osa koulutusta on elvytyksen harjoittelu.  

Kuva:Kyllikki Kurki, M
uonion osasto
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Tornion osastossa tapahtuu!

Osastossa on alkanut jo viime vuoden loppu-
puolella Terveyspistetoiminta. Terveyspiste 
on osa Punaisen Ristin terveyden edistämisen 
ohjelmaa. 

Terveyspisteiden toiminta parantaa ihmisten 
toimintakykyä selviytyä arkielämässä, ehkäi-
see terveydellisiä ongelmia sekä elämäntapa-
sairauksia. 

Terveyspiste on kaupunkilaisille anonyymia, 
vapaaehtoista ja maksutonta ohjausta, tu-
kea, neuvontaa ja muuta terveyttä ja hyvin-
vointia edistävää toimintaa.

Kuva:Pentti V
änskä / S

uom
en Punainen R

isti

” Tällaiselle toiminnalle on tilausta”, sanoo 
osaston puuhanainen Marketta Ollonen. 

Säännöllisellä harjoittelemisella ylläpidetään 
ensiaputaitoja ja varmistamme näin laaduk-
kaan ensiapupäivystyksen tilaajalle. Päivys-
tämme erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuk-
sissa. Osastomme viimeisin suurin ponnistus 
on ollut Jukola viesti 2021. Se käytiin 21.–22. 
elokuuta Rovaniemen Mäntyvaaran alueella. 
Tämä vaati suuren panostuksen päivystyksen 
koordinoijalta Ville Auttilta ja kaikilta kisojen 
ensiapupäivystäjiltä sekä järjestelyihin osallis-
tuneilta. Päivystimme kisan aikana maastossa 
ja yleisöalueella myös yövuoroja. 

Ensiapuryhmämme tekee myös tutustumis-
käyntejä. Vuosien aikana olemme tutustuneet 
Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitokeskukseen, 
FinnHEMS 51 sekä Rajavartiolaitoksen varti-
olentolaivueen tukikohtiin. Teemme yhteistyö-
tä myös Lapin ensi- ja turvakodin sekä Rova-
niemen VPK:n kanssa.

Kevään 2023 ensimmäiset harjoitukset pide-
tään 25.1. klo 18:15 alkaen Kansalaistalon 
Väärti -koulutustilassa. Jos olet kiinnostunut 
ensiapuryhmätoiminnasta, tervetuloa mukaan! 

Teksti: Sari Flygare SPR Rovaniemen osaston ensiapu-
ryhmän johtaja. Historiatiedot: Anneli Hermanoff SPR 
Rovaniemen osaston sihteeri.

Terveyspistetoiminta on käynnistynyt Tornion osastossa    

Ryhmä harjoitteli keväällä 2022 hypotermian en-
siapua Ounaskosken uimarannalla. Kuvssa Petri ja 
Eveliina.  

Kuva:Roaniem
en osaston kuva-arkisto
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Ruoka-avun perinteinen tavoite on ollut 
tehdä itsestään tarpeeton. Se ei kuiten-
kaan ole toteutunut. Ruoka-apua – tai 
leipäjonoa – ei pitäisi olla vauraassa 
pohjoismaassa, mutta siitä on tullut epä-
virallisesti hyväksytty osa ”hyvinvoin-
tiyhteiskuntaa”. 

Pääsin tutustumaan ja työskentelemään 
ilmiön parissa suorittaessani sosiaalityön 
aineopintoihin kuuluvaa käytäntöopetusjak-
soa SPR:n Lapin piirin järjestötoiminnassa. 
Ajanjakson haasteena oli erityisesti jaettavan 
ruoan vähentyminen samalla kun elinkustan-
nukset ovat kasvaneet merkittävästi. 

Sain tutustua useisiin eri työntekijöihin, jois-
ta mainitsen erityisesti Riinan ja Mariannen, 
perehtyä ruoka-apuun liittyviin toteutuksiin, 
asiakkaisiin ja lopuksi myös lyhyesti vastaan-
ottokeskuksen työhön. Haluankin kiittää kaik-
kia ruoka-avussa mukana olevia vapaaehtoi-
sia aktiivisuudesta ja osallisuudesta. Teette 
tärkeää työtä ihmisten ahdingon lievittämi-
seksi. Laadukkaalla toiminnalla voi olla mah-
dollista herättää nykyisiin asiakkaisiin vapaa-
ehtoisuuden kipinä. Pyrkikää siihen sopuisasti 
ja ihmisten erilaisia kyvykkyyksiä soveltaen. 

Käytäntöopetusjakson alkupuolella haastatte-
lin suuren joukon ruoka-avun piirissä olleita 
asiakkaita Kemin alueelta ja Rovaniemeltä. 
Kohtaamisista välittyi kiitollisuus ja tilanteis-
ta riippumaton halukkuus mennä eteenpäin. 
Vastaajat kokivat lisäksi ruoka-avun käytän-
nön järjestelyt toimivaksi. Henkilökohtaisesti 
kiinnitin erityistä huomiota asiakkaiden tyyty-
väisyyteen ajanvarausjärjestelmään liittyen. 
Ruoka-avun pitää olla inhimillistä ja kunni-
oittavaa. Ajanvarauksella toteutuva jako to-
teuttaa sitä tavoitetta paljon paremmin kuin 
ulkona säiden armolla tapahtuva perinteinen 
jonottaminen. 

Toisaalta oli surullista kuulla sosiaalityön 
opiskelijana useaan kertaan, että kaupun-
gin sosiaalityöntekijä oli ohjannut asiakkaan 
ruoka-avun piiriin. Eikö yhteiskunnan tuki- 
ja palvelujärjestelmän pitäisi riittää? SPR:n 
ruoka-apu vapaaehtoisineen paikkaa tätä 
ilmiselvää katvetta. Ruoka-avun vapaaeh-
toiset tavoittavat henkilöitä, joita ei muuten 
tavoitettaisi. Moni ruoka-avunsaaja on ns. 
väliinputoaja. On tärkeää, että tämä ryhmä 
tulee huomioiduksi. Ruoka-avun yhteydessä 
pidettävät kahvilat lisäävät yhteisöllisyyttä ja 
mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen 
muiden ihmisten kanssa. Tietoiskut ja infot 

tukevat arjessa selviytymistä ja vahvistavat 
ihmisten tietoutta eri asioista.

Ruoka-avun järjestämisessä on luonnollisesti 
myös kehitettävää. Ruoka-avun tuominen 
entistä useamman apua tarvitsevan ulottu-
viin vaatii erityisesti suhteiden kehittämistä 
ja luomista SPR:n ja eri kauppojen välillä. Se 
ei ole helppoa tai nopeaa, mutta olen luotta-
vaisin mielin tulevaisuuden suhteen. Käytän-
töjakson aikana tapahtui useita positiivisia 
käänteitä, joiden kautta ruoka-apuun olisi 
mahdollista saada enemmän jaettavaa. 

SPR:n ruoka-avun yksi tavoite on muuttaa 
kauppojen ja kauppiaiden suhtautumista hä-
vikin rooliin. Kaupan myyntikelvottomaksi 
määrittelemä tuote on usein syönti- tai käyt-
tökelpoinen. Hieman korkkivikainen sham-
poopullo tai yksittäinen kehnompi manda-
riini muuten syöntikelpoisessa kahden kilon 
pussissa aiheuttavat myyntikelvottomuuden, 
vaikka ne olisivat hyödynnettävissä apua 
tarvitseville. Tällaisen hävikin muuntaminen 
hyvikiksi on meidän jokaisen tavoite. 

Ruoka-apu on tullut jäädäkseen. Isossa 
mittakaavassa se on vain laastari, jolla py-
ritään paikkaamaan tukiverkon rajamaille 
pudonneiden heikoimmassa asemassa olevi-
en ihmisten tilannetta. Yksittäiselle hakijalle 
ruokakassi on kuitenkin paljon enemmän. 
Se voi olla ero paastoamisen ja terveellisten 
aterioiden välillä. Se voi olla tunne ilosta ja 
osallisuudesta. Se voi olla portti vapaaehtoi-
suuteen! 

Aleksi Kaunisaho,  Sosiaalityön käytäntö-
opiskelija, SPR Lapin piiri 2022

Ruoka-apua sosiaalityön opiskelijan 
näkökulmasta

OPISKELIJAN KYNÄSTÄ

OPISKELIJAN KYNÄSTÄ 

Ylijäämä ruokien kuljettaminen 
vaatii logistiikkaa. Yksi opiskelijan 
tehtävistä oli avustaa ruoan kulje-
tuksessa jakelupaikalle.  

Kuva:M
arianne S

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

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

Laskutus:
Verkkolaskuosoite: 00370243078425 
Välittäjätunnus: BAWCFI22 

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

Vastaanottokeskukset 

Vastaanottotoiminnan johjaja
Ritva Metsälampi               0407 709 793

Rovaniemen vastaanottokeskus
Johtaja Nafisa Yeasmin 0406 702 614

Toimisto            0405 032 732

Kemijärven vastaanottokeskus
Johtaja Sari Koutelo           0406 814 208

Kemin vastaanottokeskus
Johtaja Hilkka Kulju          0401 679 895

YHTEYSTIEDOT

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

Osastot voivat lähettää 2/2023 piiritiedotejuttun-
sa 18.3.2023 mennessä osoitteeseen sprlappi@
punainenristi.fi  Lehti ilmestyy viikolla 13 tai 14

Piiritoimisto 

Toiminnanjohtaja
Mervi Nikander  0400 397 910

Järjestöpäällikkö
Veli-Matti Ahtiainen           0400 398 217

Terveydenhuollon suunnittelija 
Tiia Inget 1.12.2022 alk. 0400 703 287 

Valmiuspäällikkö 
Annikki von Pandy  0400 391 868

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
Eteenpäin hanke 
Satu Vainio   0400 352 770

Kaveritaitoja hanke
Hankesuunnittelija
Nina Ekonoja   0408 447375

Sosiaalitoiminnan suunnittelija
Sirkka Kellokumpu  0400 703 289 

Monikulttuurisuustyöntekijä 
Katja Junnila 1.2.2023 alk. 0401 701 955
 

Ruoka-apu hanke
Hanketyöntekijä
Riina Tikkanen  0407 784 541 
 
Ruokaa ja osallisuutta hanke
Hankesuunnittelija
Marianne Sarre                  0405 581310
       

Kuva: Leonard Augustine

Kontti    0407 379 178

Veripalvelu   0800 05801

Ensiapukoulutus
Suomen Punainen Risti Ensiapu Oy
    0400 112 113

sposti: etunimi.sukunimi@redcross.fi
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Lapin piirin tapahtumakalenteri 2023  
 
 
Tammikuu 
 

Tapaturmapäivä; Pysy pystyssä-kampanja 17.1.- 30.1. 

Helmikuu 

 

Itsenäistymisen tuen koulutus 
EA1- kurssi 
Ystävänpäiväkampanja 
Ystävänpäivätapahtumat  
Ystäväkurssit  
Kummitapaamiset 
Etsinnän peruskoulutus ja 
partionjohtamiskoulutus  
Poliisin johtama etsintäharjoitus  

2.2. verkossa 
10. -11.2. 
6. – 19.2. 
14.2. vkot 6 - 7 
helmi-maaliskuu 
 
 
24.2 Posio 
25.2 Posio 

Maaliskuu 
 

 
 
 

Ystäväkurssit 
Osastojen kevätkokoukset 
Kummitapaamiset 
Valmisavaus 
Valmiusilta osastot 
Nuorten yleiskokous Santasportilla 
Rasisminvastainen viikko 

 
 
 
4.3 Rovaniemi/teams 
2.3 Rovaniemi/teams 
17.- 19.3. Rovaniemi 
20. – 26.3. 

Huhtikuu 
 

Ensiapupäivystäjän peruskurssi, lähikoulutus 
Piirin vuosikokous ja järjestöseminaari  
Maailman terveyspäivä   

1.4. Kittilä 
22. – 23.4.  
7.4. 

Toukokuu 

 

Punaisen Ristin viikon tapahtumat   
Tapaturmapäivä   
Etsintäkoulutus  
Poliisin johtama harjoitus   

8. – 14.5. 
13.5. 
26.5 Ylitornio 
27.5 Ylitornio 

Kesäkuu 
 

 
Yleiskokous Joensuu   
 
Kesäkumi-kampanja   

 
10. – 11.6. 
 
kesä-elokuu 

Heinäkuu 
 

Kesäkumi-kampanja   

Elokuu 
 

Kesäkumi-kampanja   
Nuorten opintomatka  
Ruoka-avun koulutusviikonloppu   

 

Syyskuu 

 

Maailman ensiapupäivä   
Nälkäpäivä  
Nälkäpäivän lipaskeräys  

9.9. 
1.9. – 31.9. 
28.9. – 30.9. 

Lokakuu 
 

Ystävätoiminnan Ruskatapaaminen  
Asunnottomien yö tapahtumat 
Kummitapaamiset  
Maailman elvytyspäivä   

7. – 8.10. (14. – 15.10.) 
17.10.  vko 42 
 
16.10. 

Marraskuu 
 

Piirin järjestötapahtuma   
Kummitapaamiset 
Osastojen syyskokoukset 
Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko   
Hyvä joulumieli keräys 

25. – 26.11. 
 
 
6. – 12.11. 
16.11. – 24.12. 

Joulukuu 
 
 

Hyvä joulumieli keräys 
Maailman Aids- päivä 

          
1.12. 

 


