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Nälkäpäivä tulee taas!
Odotatko sinäkin jo malttamattomana Nälkä-
päivän yhteisöllisyyttä ja auttamisen riemua? 
Tänä syksynä kaduilla ja kauppakeskuksissa 
ympäri Suomen nähtäneen poikkeuksellisen 
suuri joukko punaliivejä. Apua tarvitaan nyt 
todella, mutta kaipaus auttamiseen on myös 
suurta. 

Viime vuonna seisoin lipaskerääjänä perjan-
taiaamuna lähes autiossa Helsingin keskus-
tassa. Yksittäisten kulkijoiden ja hiljaisen lii-
kenteen lomassa näkyi kuitenkin tasaisin 
välimatkoin punaliivisiä lipaskerääjiä. Näky 
oli koskettava ja se loi toivoa hämmentävän 
ja pelottavankin ajan keskellä. Tämä sama 
näky ja nämä samat tunnelmat uskoakseni 
toistuivat ympäri Suomen. 

Koronapandemian osoittaessa hiipumisen 
merkkejä ja rokotusten turvaamina halu-
an uskoa siihen, että syyskuussa pääsemme 
taas turvallisin mielin sankoin joukoin yhdes-
sä auttamaan. Toivottavasti voimme kerätä 
hilpeissä ja energisissä tunnelmissa! Ainakin 
sellaisen tunnelma on välittynyt etäkohtaa-
misissa. 

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään ko-
ko maassa 23.-25.9., mutta keräykseen voi 
aloittaa netissä jo syyskuun alussa. Keräys 
kestää lokakuun loppuun saakka. 

Tänä vuonna Nälkäpäivänä haluamme tuoda 
esiin ihmisten samankaltaisuutta ja yhteen-
kuuluvuutta. Hädän keskellä ihmisten perus-
tarpeet kaikkialla maailmassa ovat samanlai-
sia: tarvitaan ruokaa, vettä ja suojaa – sekä 
usein näiden jälkeen myös henkistä tukea. 
Me todella tarvitsemme toisiamme ja halu-
amme olla toistemme tukena. 

Suomen Punainen Risti on jo kymmenen 
vuoden ajan ollut mukana auttamassa Fi-
lippiineillä, joka kuuluu maailman katastro-
fialttiimpiin maihin lukuisten vuosittaisten 
luonnonkatastrofien vuoksi. Filippiineil-
lä työskennelleet suomalaiset tuovat pala-
tessaan mukanaan paikallisilta kollegoilta 
ja käytännön kautta opittua korvaamatonta 
osaamista, jota hyödynnetään Suomen val-
miuden vahvistamisessa. Suomalaiset dele-
gaatit puhuvatkin Filippiineistä katastrofien 
korkeakouluna. 

Käteisen käytön väheneminen on entises-
tään kiihtynyt korona-aikana. Tämä on to-
siasia, joka tulee varmasti näkymään lipas-
keräyspäivien aikana. Meidän ei ole syytä 
lannistua tästä, vaan sinnikkäästi muistuttaa 
mahdollisuudesta lahjoittaa esimerkiksi teks-
tiviestillä tai mobiilimaksusovelluksella. 
Hyvän tuloksen lisäksi tärkeää on myös se, 
että jo pelkästään lipaskerääjien näkeminen 
kadulla luo monelle toivoa ja herättää autta-
misen halun! 
 
Ikimuistoista Nälkäpäivää toivottaen  

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Aku Suomalainen, 040 664 3236, aku.suomalainen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus:Veli-Matti Ahtainen    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 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

Hilkka Korte 
Nälkäpäivä-kampanjan 
koordinaattori
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Pimenevien iltojen tervehdys Sinulle, Punai-
sen Ristin vapaaehtoinen Lapin piirissä

PÄÄKIRJOITUS 23.8.2021

Samaan aikaan kun kesän lämpö on vaihtu-
massa syksyn kuulauteen,  usva nousee pel-
loilta päivän päättyessä ja aletaan valmistau-
tua vähitellen talven tuloon, ovat osastomme 
aloittamassa syyskauttaan edelleen koronan 
mahdollistamissa rajoissa. 

Nälkäpäivä on ihan nurkan takana, ja  pian 
on aika käynnistää tulevan toimintavuoden 
2022 suunnittelu. Suunnittelu on hyvä pe-
rustaa yhteiseen arviontiin loppuaan lähes-
tyvästä vuodesta 2021; onko juuri meidän 
osastomme yleiskokouksen hyväksymien 
linjausten mukaisesti ilon, toivon ja luotta-
muksen osasto? Onko meillä innostusta, kut-
summeko mukaan uusia jäseniä ja vapaa-
ehtoisia jatkamaan tärkeää Punaisen Ristin 
työtä? 

Osastoissa on vietetty 70-vuotisjuhlia vaih-
televasti, ja korona on useissa osastois-
sa siirtänyt juhlinnan ajankohtaa myöhem-
mäksi. Juhlaan on kuitenkin syytä; meillä 
on hieno, lappilaisten arjessa monella ta-
valla mukana oleva, uudistumiskykyinen ja 
upeiden vapaaehtoisten toimintaa mahdol-
listava järjestö, eikä Punaisen Ristin avun 
tarve ole ainakaan vähenemässä. 

70-vuotiaiden osastojen joukossa on uusi, en-
simmäistä vuottaan pian juhliva Meri-Lapin 
osasto, jolla kuitenkin kantaa mukanaan sa-
maa vahvaa historiaa aiempien osastojen pe-
rintönä. Eikä tuo historia kovin paljon poik-
kea tämän päivän haasteista osastoissa ja 
piirissä; 1980-luvun pöytäkirjojen mukaan 
silloinkin on kovasti pohdittu taloutta (jokai-
nen osaston aktiivitoimija on osallistunut va-
rainhankintaan keräämällä 10 palautuspulloa 
kuukaudessa), nuoria on kaivattu mukaan 
toimintaan (nuorisoryhmän perustaminen ta-
voitteena), ensiapuryhmän osaamista on ko-
rostettu (ryhmässä mukana ammattilaisia), 
ystävätoiminta on ollut vakiintunutta (toimin-
tasuunnitelmana jatkaa samalla tavalla kuin 
kuluneina 10 vuotena), pääsihteerin yleiskir-
je ja piiritoimisto ovat tukeneet / ohjanneet 
osaston toimintaa (Pekka Koivukangas on käy-
nyt opastamassa hallitusta periaatteiden mu-

kaiseen toimintaan), kesäretkillä on käyty eri 
puolilla maakuntaa ja yhdessä tekeminen on 
kirjattu toimintaa ohjaavaksi periaatteeksi. Ei 
osastojen toiminta sitten kuitenkaan niin pal-
jon ole muuttunut? 

Merkittävä muutos on kuitenkin käynnisty-
mässä ja käynnissäkin jo, niin Lapin piirin 
kuin koko järjestön toiminnassa tulevan tal-
ven ja lähivuosien aikana. Se, mikä vastaan-
ottokeskustoiminnan osalta vielä alkukesästä 
näytti vahvalta kehityksen suunnalta, on-
kin Afganistanin tapahtumien myötä muut-
tunut vaikeammin ennustettavaksi. Samoin 
kuvat Haitin maanjäristyksen jäljiltä kertovat 
suuresta inhimillisestä hädästä ja avuntar-
peesta. Maailman tapahtumien ohella mei-
dän jokaisen arkeen vaikuttava muutos suo-
malaisessa yhteiskunnassa on valmisteilla 
sote-lainsäädännön hyväksynnän ja Lapin 
hyvinvointialueen perustamisen myötä. Pu-
naisen Ristin on tarpeen olla mukana omal-
la järjestötoiminnan ja paikallisten ihmisten 
arjen tuntemuksellaan rakentamassa Lappia 
ja lappilaisten järjestöjen toimintaedellytyk-
siä osana hyvinvointialuetta, toteuttaen omia 
periaatteitaan hyvässä yhteistyössä muiden 
toimijoiden ja lappilaisten ihmisten kanssa. 
Vaikuttamisen aika ja paikka on nyt. 
Uutena piirin puheenjohtajana kiitän vielä 
kerran saamastani luottamuksesta, ja toivo-
tan antoisaa Nälkäpäiväkeräystä; tavataan ja 
kohdataan,  pidetään huolta toisistamme ja yl-
läpidetään yhdessä toiminnassamme iloa, toi-
voa ja luottamusta. Ehkä se ei ole palautuspul-
lojen keräämistä, mutta varmasti se on jotain, 
mihin tarvitaan meitä jokaista.

Riitta Nahkiaisoja  
puheenjohtaja 
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Nälkäpäivänä testataan, miten hyvin 
yhteistyö osastossa sujuu. Porukal
la tehty keräys nostaa yhteishenkeä ja 
varmasti myös keräystulosta. Puhalta
kaa siis yhteen hiileen ja tehkää Näl
käpäivästä osaston yhteinen asia!

Viime vuoden osastokyselyn tuloksista voi 
aistia, miten voimaannuttava kokemus Näl-
käpäivän järjestäminen voi parhaimmillaan 
olla. Ja toki myös sen, että epätoivon hetkiä-
kin on koettu.

”Mutta jälleen kerran keräys järjestettiin, 
raitilla näyttiin ja ihmisille annettiin autta-
misen mahdollisuus ja ennen kaikkea apua 
välitettiin rahaa keräämällä! Koronakaan ei 
lannista Punaista Ristiä!”

”Saatiin draivi päälle. Kaikki kolme päivää 
aamusta iltaan! Tulos parani viime vuodes-
ta!”

”Kaikki olivat harvinaisen innostuneita. Il-
meisesti olemme parhaimmillamme, kun ei 
mene kaikki rutiinilla ja voidaan käyttää luo-
vuutta ja on riittävän korkea päämäärä.”

NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021

Nälkäpäivä on osaston yhteishengen ja  
auttamisvalmiuden mittari

Nälkäpäivä on meille tärkeä. Yritämme pa-
rantaa tulosta vuosi vuodelta ja pandemiasta 
huolimatta onnistuimme siinä taas. Saimme 
aiempaa enemmän kerääjiä ja anteliaan vas-
taanoton kylillä.

”Tekemisen intoa ja meininkiä on, mut-
ta epätoivoa ja hallinnan tunteen puutetta 
myös.”

Kerääjärekrytointi kannattaa aina
Taloustutkimuksen keväällä julkaiseman Va-
paaehtoistyö Suomessa -selvityksen mukaan 
38 % suomalaisista haluaisi osallistua vapaa-
ehtoistoimintaan, jos heitä pyydettäisiin mu-
kaan. Nuorista 15-24 -vuotiaista halukkai-
ta oli jopa 61 %. Pidetäänhän yhdessä huoli, 
ettei kerääjäksi tuleminen ainakaan pyytä-
misen puutteesta jää kiinni!

Kerääjiä tarvitaan erityisesti  
suurissa kaupungeissa
Nälkäpäivän kerääjämäärä on jostain syys-
tä laskenut aika tavalla viime vuosina. Viime 
vuoden vähentynyttä kerääjämäärää selit-
tää luonnollisesti korona.  Mutta jo sitä en-
nen kerääjämäärä oli kahdeksassa vuodessa 
pudonnut peräti 17 %. Toisin sanoen meil-

Hirvensalmen osaston Kalevi Puukko keksi kiinnittää iZettlen selfiekeppiin, jolla turvaväleistä voitiin ottaa 
kaikki ilo irti. Kikka tuotti neljänneksi eniten korttimaksulahjoituksia koko maassa.

H
eljä Tilli
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NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021

lä oli vuonna 2019 yhteensä 2640 kerääjää 
vähemmän, kuin vielä vuonna 2013. Etenkin 
suurissa kaupungeissa tämä on näkynyt suo-
raan keräystuloksessa. 

Tiesitkö? 
Käteisen käyttö on vähentynyt ja viime vuon-
na suomalaisten käteisen käyttö laski peräti 
20 %. Siitä huolimatta kerääjämäärään suh-
teutettu lipaskeräyksen tuotto on kasvanut.  
Viimeisen kahdeksan vuoden aikana vapaa-
ehtoiset ovat keränneet käteistä keskimäärin 
97 € kerääjää kohden. Viime vuonna lipaske-
rääjät yltivät täsmälleen keskiarvoon, vaikka 
lahjoittajia oli koronan takia liikkeellä tavallis-
ta vähemmän. Tilastojen valossa kerääjärek-
rytointiin satsaaminen kannattaakin yhä vä-
hintään yhtä paljon kuin ennen!  

Mistä lisää kerääjiä?
Nälkäpäivän kerääjäkyselyn perusteella li-
paskerääminen on todella suosittua. Peräti 
99 % keräämässä olleista haluavat tulla mu-
kaan uudestaan. Muistakaa siis pyytää piiris-
tä kaikkien teidän osastonne alueella asuvien 
kerääjärekisterissä olevien yhteystiedot ja 
olla heihin yhteydessä. Huolehdittehan myös 
siitä, että keräyksen jälkeen kaikkien haluk-
kaiden kerääjien yhteystiedot lisätään kerää-
järekisteriin.  

Myös jäseniä kannattaa pyytää mukaan ke-
rääjiksi. Keskimäärin 56 % osastoista onkin 

näin toiminut viime vuosina. Koululaisia on 
kutsunut kerääjiksi 58 % osastoista, opiske-
lijoita 18 %, yrityksiä 11% ja muiden järjes-
töjen aktiiveja 11 %. 34 % osastoista on vie-
nyt kerääjämainoksia ilmoitustauluille ja 10 
% on jakanut kerääjäkutsu-flyereita. Osas-
ton Facebook-sivuilla kerääjiä on kutsunut 48 
% osastoista ja 20 % on hyödyntänyt paik-
kakunnan muita Facebook-ryhmiä. 33 % 
osastoista oli hakenut lipaskerääjiä paikallis-
lehden kautta. Jotkut osastot ovat hyödyn-
täneet myös muita somekanavia sekä muita 
paikallismedioita. 

Isoissa kaupungeissa kerääjiä voidaan tarvi-
ta useita kymmeniä, tai jopa satoja. Silloin 
on hyvä miettiä, mistä kerääjiä voisi saada 
kerralla enemmän.   

Mikään konsti ei peittoa henkilö
kohtaista pyyntöä tulla kerääjäksi
Kaikenlaisia mainoskeinoja on vuosien var-
rella kokeiltu, mutta edelleen tehokkain tapa 
innostaa ihmisiä mukaan on henkilökohtai-
nen pyytäminen. Mitä isompi kerääjätar-
peenne on, sitä useamman ihmisen panosta 
kerääjärekrytoimisessa tarvitaan. 

Muistakaa kertoa, että kerääminen on paitsi 
helppoa, myös oikeasti tosi hauskaa. Aikai-
semmin keräämässä olleiden tarinat voivat 
rohkaista mukaan niitä, jotka eivät vielä tie-
dä, miten palkitsevasta puuhasta on kyse.

99 % lipaskerääjänä olleista ovat halukkaita tulemaan 
uudestaan keräämään.

S
uom

en Punainen R
isti
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NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021
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Kaikissa keräyslippaisiin liimattavissa 
keräyslupatarroissa on tekstiviestilah
joitusnumeron lisäksi katastrofirahas
ton yleinen MobilePaynumero, joka 
mahdollistaa lahjoituksen tekemisen 
älypuhelimella. Jos olette jo hankki
neet osastollenne oman MobilePaynu
meron, voitte liimata osastokohtaiset 
numerotarranne tuon yleisen numeron 
päälle. 

Osastokohtaisen MobilePay-numeron avul-
la voitte seurata, kuinka paljon lahjoituksia 
juuri teidän alueellanne kertyy. Tekstiviesti-
lahjoituksissa tätä mahdollisuutta ei valitet-
tavasti ole. 

Lipaskerääjille kannattaa myös 5.9. mennes-
sä hankkia verkkokaupastamme pieniä lah-
joitustapakortteja, joita he voivat sujauttaa 
niille lahjoittajille, joita kiinnostaa vielä laa-
jempi lahjoitustapojen kirjo.

Nettikeräystä kannattaa jatkaa vaikka 
lokakuun loppuun saakka 
Nettikeräys on oiva tapa kerätä Instagramis-
sa, Twitterissä, Whatsappissa ja sähköpostit-
se. Facebookissa kerääminen onnistuu par-
haiten Facebookin omalla keräystyökalulla. 
Molempien käytöstä löydät selkeät ohjevide-
ot Nälkäpäivän nettisivuilta.

Uusien lahjoitustapojen käytöstä 
on kertynyt jo paljon kokemusta ja 
muutama asia toistuu palautteissa:

1. Uusillakin keräystavoilla lahjoituksia 
täytyy rohkeasti pyytää 

2. Teknisiä asioita kannattaa harjoitella 
hyvissä ajoin

3. Tekemällä oppii

Näin vaihtelevasti eri keräystavoilla 
onnistuttiin viime vuonna:

”iZettleä ei tänä vuonna käytetty, koska ku-
kaan kerääjistä ei osannut käyttää sitä. Mo-
bilePay oli helppo.”

”iZettle oli kolmatta kertaa, nyt lahjoittajat 
alkavat tottua siihen ja tuotto lisääntyy vuo-
sittain.”

”Facebook-keräys tuotti yllättävästi tulosta. 
MobilePay ja iZettle eivät sitä vastoin tuo-
neet paljonkaan varoja.”

”MobilePay onnistui jo melko hyvin, sen si-
jaan Facebook-keräys ei onnistunut.”

”Kirje osoittautui ihan hyväksi tavaksi kerä-
tä rahaa, sitä vastoin sähköiset keräystavat 
tuottivat pettymyksen.”

Lahjoittaminen  
onnistuu, vaikkei  
lompakossa ole 
pennin pyörylää 

Lipaskerääjälle voi lahjoittaa 
myös puhelimella.
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KESÄKUMIKAMPANJA  JA ANSIOMITALIANOMUKSET

Kesäkumikampanja 
tulee taas!

Ansiomitalianomukset osastoilta  
piireihin jo syyskuussa
Huomionosoitusohjetta päivitettiin Punaisen 
Ristin hallituksen kokouksessa 12.3.2021. 
Merkittävä muutos on, että jatkossa osastot 
toimittavat pronssisen, hopeisen ja kultaisen 
ansiomitalin anomukset piireihin vuosittain 
jo syyskuun 15. päivään mennessä aiemman 
31.10. sijaan. Näin ansiomerk kien ja ansio-

mitalien hakuaika syksyllä on sama eli 15.9. 

RedNetin osastotoimiston kohdasta ”Ohjeita 
ja lomakkeita” löytyy uusi ohje ja anomus-
lomake.

Juuli A
schan

Kesäkumikampanja on ollut osa suo
malaisten nuorten ja nuorten aikuis
ten kesää jo vuodesta 1995. Kampan
ja tukee kondomin helpompaa käyttöä, 
jakaa tietoa seksitaudeista ja niiltä 
suojautumisesta sekä puhuu turvalli
semman seksin puolesta. 

Tänä vuonna Kesäkumikampanjan ava-
si YleX-radiokanavan järjestämä perintei-
nen YleXPop, joka toteutettiin virtuaalifesta-
rina 5.6.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat osallis-
tua Kesäkumikampanjaan alueellisessa toi-
minnassaan, tapahtumissa sekä kiertävässä 
työssä keskustelemalla ja tarjoamalla tie-
toa turvallisesta seksistä, jakamalla kesäku-
meja ja esitteitä sekä tekemällä aiheeseen 
liittyviä postauksia some-kanaville. Seksu-
aaliterveyden vapaaehtoiset voivat ohja-
ta Kondomiajokortti-tuokioita, ja kesäkumin 
ojentamisen yhteydessä on hyvä tilaisuus 
vinkata Kondomiajokortin teoriaosuudesta, 
jonka voi suorittaa visan muodossa nyt myös 
verkossa: spr.fi/kondomiajokortti

Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Suo-
men Punainen Risti, YleX, Väestöliitto, Syö-
päjärjestöt ja Sotilaskotiliitto. Sosiaali- ja 
terveysministeriö tukee kampanjaa. Kam-
panjointi on osa Suomen Punaisen Ristin te-
kemää terveyden edistämistyötä ja tukee 
tavoitteitamme väestön seksuaaliterveyden 
edistämiseksi. 

Kesäkumikampanjaa voi seurata Instagra
missa @kesakumivirallinen, Facebookissa 
@Kesäkumi ja TikTokissa @kesakumi

Lisätietoja
• Kesäkumeja voi tiedustella piireistä
• Kondomi kunniaan -esitteitä voi tilata 

Punaisen Ristin verkkokaupasta osaston 
tai piirin tunnuksella kirjautuneena

• Kesäkumiin liittyvät materiaalit ja ohjeet 
löytyvät RedNetistä

• Kaikessa toiminnassa tulee 
huomioida terveysturvallisuus: 
rednet.punainenristi.fi/node/59469

Vuoden 2021 Kesäkumiartistit ovat 
Arttu Wiskari ja Erika Vikman.
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MMKVHANKE JA ASUNNOTTOMIEN YÖ  

Uusi hanke monikielisen koronaviestinnän 
levittämiseksi käynnistyi
Piirit mukana monikielisen korona
tiedon levittämisessä.

Suomen Punaisen Ristin Keskustoimistol-
la alkoi toukokuussa Järjestöjen monikielisen 
ja monikanavaisen koronaviestinnän koor-
dinaatio -hanke. STEA:n rahoituksen saa-
nut hanke pyörii vuoden 2022 loppuun saak-
ka. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat 18 
järjestöä, seitsemän SPR:n piiriä sekä THL 
ja kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. 
Hankkeen idea syntyi THL:n pyöreässä pöy-
dässä, jossa järjestöt ilmaisivat erikielisten 
kohderyhmien huolen koronainfon saavutet-
tavuudesta.

Hanke on kartoittanut toukokuussa eri kieli-
ryhmien tarpeita ja haasteita koronaviestin-
tään liittyen. Moni järjestö on jo tehnyt ko-
ronaviestintää, mutta hankkeen tarkoitus on 
yhdistää eri toimijoita tekemään vielä enem-
män yhteistyötä, selkeyttämään viestintää, 
jakamaan ideoita ja materiaaleja sekä oppi-
maan yhdessä. 

Hanke järjestää kesäkuun aikana kaikille 
kiinnostuneille piireille tilaisuuden, jossa ker-
rotaan hankkeen suunnitelmista ja etenemi-
sestä. Kuulemme myös mielellämme piirien 
jo hyväksi havaittuja tapoja monikieliseen ja 

monikanavaiseen koronaviestintään. Punai-
sen Ristin piirien kautta voimme yhdessä le-
vittää entistä paremmin ja tehokkaammin 
tietoa koronasta juuri sitä eniten tarvitseville.

Järjestöjen monikielisen ja monika-
navaisen koronaviestinnän koordi-
nointi -hankkeessa on kaksi työnteki-
jää, hankekoordinaattori Marian Ismail 
(marian.ismail@redcross.fi , ti-to 040 573 
8778 ) ja viestinnän asiantuntija ErikaEvely 
Ee Eisen (erika-evely.eisen@redcross.fi, 
040 578 9197).

K
im

m
o H

olopainen

Kuvassa hankekoordinaattori Marian Ismail ja 
viestinnän asiantuntija Erika-Evely Ee Eisen.

Asunnottomien yö 17.10.
Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyyden 
ja syrjäytymisen vastaista päivää vietetään 
Asunnottomien yön merkeissä 17.10. Punai-
sen Ristin osastot osallistuvat teemapäivän 
tapahtumiin eri puolilla Suomea.

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jo-
kaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, 
omaan kotiin. Osallistuminen on oiva keino 
osoittaa tukea kaikista heikoimmassa ase-
massa oleville ihmisille. Asunnottomuus on 
köyhyyden ja huono-osaisuuden äärimmäi-
simpiä muotoja ja heikentää asunnottoman 
ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista elä-
mää. 

Tänä vuonna 2021 osastot voivat hakea 
asunnottomien yön kuluihin LähiTapiolan 500 
euron avustusta! 

Lue lisää yhteisöllisen ruoka-aputapahtuman 
järjestämisestä ja avustuksen hakemisesta 
Rednetistä

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: 
Rednet > ruoka-apu > asunnottomien yö 

Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvin-
voinnin koordinaattori, puh. 040-358 3257 
maaret.alaranta@punainenristi.fi
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PAPERITTOMAT

Punainen Risti tukee ja neuvoo 
paperittomuudessa
Suomen Punainen Risti aloitti alku
vuodesta  valtakunnallisen neuvon
nan paperittomuudessa tai sen uhan 
alla eläville ja heidän kanssaan toimi
ville. Neuvontaan voivat olla yhteydes
sä vapaaehtoiset, järjestötoimijat, vi
ranomaiset ja yksityishenkilöt kaikissa 
paperittomuuteen liittyvissä asioissa.  
Yhteydenottoihin vastaavat Varsinais
Suomen, Satakunnan, Oulun ja HUPin 
työntekijät arkisin klo 1016 puheli
mitse, sähköpostitse tai Whatsapp
viestillä. Tarvittaessa käytetään tulkki
ohjaajaa tai virallista puhelintulkkia. 
  
Punainen Risti auttaa paperittomia monin ta-
voin. Toiminnantavoitteina on neuvonnan ja 
palveluohjauksen antaminen, välttämättö-
mien palvelujen piiriin ohjaaminen tai saat-
taminen sekä palveluiden inhimillisyyteen ja 
tasavertaisuuteen vaikuttaminen. Neuvom-
me asiakkaita turvapaikkaprosessiin ja oles-
kelulupiin liittyvissä asioissa yhteistyössä 
Pakolaisneuvonnan lakimiesten kanssa. Kar-
toitamme kuntien palveluja ja varmistamme 
niiden turvallisuuden. 

Tuemme myös sosiaaliviranomaisia palvelu-
jen kehittämisessä ja varmistamme sujuvan 
viestinnän eri toimijoiden välillä. Lisäksi va-
paaehtoisemme järjestävät erilaista ryhmä-
toimintaa ja toimivat tukihenkilöinä. Vapaa-
ehtoistyö on ammatillisesti tuettua.

Paperittomuus koskettaa tuhansia 
ihmisiä Suomessa
Paperittomuus on uusi, mutta vakiintunut il-
miö Suomessa. Euroopassa paperittomuu-
dessa elää miljoonia ihmisiä. Paperittomaksi 
voi päätyä esimerkiksi kielteisen turvapaik-
ka- tai oleskelulupapäätöksen jälkeen, mutta 
myös viisumin tai oleskeluluvan umpeutumi-
sen takia. Joissakin tapauksissa oleskelulu-
paa ei ole haettu Suomesta ollenkaan, toi-
sissa oikeudellinen status voi olla häilyvä, 
esimerkiksi henkilön odottaessa oleskelulu-
papäätöstä. Ihmiset liikkuvat myös EU:n si-
sällä. 

Paperittomien määrä Suomessa ei  tiedetä, 
mutta  asia koskettaa tuhansia ihmisiä. Eni-
ten paperittomuutta kohdataan pääkaupun-
kiseudulla, mutta kyseessä ei missään tapa-
uksessa ole ainoastaan pääkaupunkiseudun 
ilmiö, vaan asia koskettaa eri kokoisia paik-
kakuntia ympäri Suomea.

Paperittomuus on prosessi ja uuvuttava elä-
mänvaihe. Paperittomuudessa elävät ovat 
haavoittuvassa asemassa, koska he ovat yh-
teiskunnan turvaverkon ulkopuolella. Tällai-
sessa tilanteessa riski hyväksikäytön tai ih-
miskaupan uhriksi päätymiseen  kasvaa. 
Monet ovat entuudestaan traumatisoitunei-
ta ja kärsivät mielenterveyteen liittyvistä on-
gelmista. 

Paperittomuudessa elää myös lapsiperhei-
tä, joiden tilanne on usein kestämätön. Las-
ten kasvua ja kehitystä ei välttämättä seura-
ta, eikä ole olemassa tahoa, joka varmistaisi 
jokaiselle lapselle turvallisen asuinympäris-
tön sekä mahdollisuuden vapaa-aikaan ja le-
poon. 

Lisätietoja: Punaisen Ristin valtakunnal-
linen neuvonta arkisin klo 10-16: Puh 040 
6210706 (myös Whatsapp-viestit) S-posti 
paperittomat@punainenristi.fi
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AUTTAJAT AULANGOLLA 2022 JA BRÄNDIUUDISTUS

Valtakunnallinen vapaaehtoistapahtu
ma Auttajat ulapalla 2018 saa jatkoa!

Haluatko tavata muita Punaisen Ristin va-
paaehtoisia, oppia uutta ja nauttia viikonlo-
pusta luonnon keskellä? Jos vastasit kyllä, 
olet lämpimästi tervetullut seuraavaan valta-
kunnalliseen vapaaehtoistapahtumaan, joka 
järjestetään 1.-3.4.2022 Hämeenlinnassa Au-
langolla!

Tapahtuma on suunnattu kaikille Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille eli juuri Sinulle. Viikon-
lopun aikana pääset innostumaan, keskuste-
lemaan, rentoutumaan ja solmimaan uusia 
tuttavuuksia. Käytössämme on upea Aulan-
gon kokous- ja kylpylähotelli unohtamat-
ta ympäristön lumoavaa luontoa ja lukuisia 
harrastusmahdollisuuksia.

Viime kerralla tapahtuma myytiin loppuun 
ennen ilmoittautumisajan päättymistä, joten 
ole tarkkana ja seuraa tapahtuman tiedo-
tusta osoitteessa rednet.punainenristi.fi/aut-
tajataulangolla. RedNetissä julkaistaan lisä-
tietoa mm. ohjelmasta, ilmoittautumisesta, 

osallistumismaksuista syyskuun puoleen vä-
liin mennessä. Tapahtuma löytyy myös Oma 
Punaisesta Rististä.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 
1.10.-30.11.2021 ja mikäli tilaa jää, tullaan il-
moittautuminen avaamaan uudestaan alku-
vuodesta 2022.

Tavoitat tapahtuman tekijät sähköpostilla  
osoitteesta  
vapaaehtoistapahtuma@redcross.fi.

Nähdään Aulangolla!

Auttajat Aulangolla 2022

Suomen Punaisen Ristin brändiä uudistetaan
Olemme käynnistäneet alkuvuodesta brän-
dinuudistusprojektin, jonka tavoitteena on 
saada yhteinen näkemys siitä, millaisena 
haluamme Punaisen Ristin näkyvän ulko-
puolisille. Lisäksi tarvitsemme yhteiset työ-
välineet, joilla haluttu mielikuva voidaan 
saavuttaa. 
 
Haluamme, että luottamus järjestöämme 
kohtaan lisääntyy ja viestinnällinen ilme uu-
distuu. Uudistuksen tulisi auttaa meitä hou-
kuttelemaan toimintaan mukaan lisää va-
paaehtoisia, jäseniä, lahjoittajia ja muita 
kumppaneita, jotta voimme toteuttaa perus-
toimintaamme. 
 
Projektin puitteissa otetaan organisaati-
on eri tasoja mukaan mahdollisimman laa-
jasti haastattelujen ja kyselyiden muodossa. 
Tietoa on kerätty yksiköistä, laitoksista, pii-
reiltä, vokeista sekä toimihenkilöiltä ja va-

paehtoisilta. Brändityön kumppanina toimii 
Miltton, joka työstää haastattelujen ja kerä-
tyn materiaalin pohjalta ehdotukset mieliku-
vasta ja visuaalisesta ilmeestä. 
 
Punaisen Ristin edelliset brändiohjeet ovat 
vuodelta 2003 ja graafiset ohjeet vuodel-
ta 2014. Uudistuksen myötä niin työntekijöil-
le kuin vapaaehtoisillekin saadaan nykyai-
kaiset, selkeät ohjeet ja työvälineet, joiden 
avulla positiivisen mielikuvan rakentaminen 
on kaikille helpompaa. Ohjeiden tulee toi-
mia työkaluna viestinnän ja markkinoinnin 
ammattilaisten lisäksi myös järjestön laajal-
le vapaaehtoiskentälle ja yhteistyökumppa-
neille.
 
Projektin omistajana toimii varainhankinta-
johtaja Sirpa Solehmainen ja projektipääl-
likkönä viestinnän palvelupäällikkö Merja 
Tummunki. 
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VERKKOKAUPPA

Uusi Punaisenristinkauppa.fi julkaistiin maa-
liskuussa suomeksi ja ruotsiksi. Verkkokaup-
pa-alusta on Kontin kanssa yhteinen, mutta 
asiakkaalle verkkokaupat ovat kaksi erillis-
tä. – Näin saimme kustannussäästöjä ja kun 
teimme yhdessä, opimme yhdessä, toteaa 
keskustoimiston puolella projektia vetänyt 
verkkokauppasuunnittelija Eija Tiittanen.

Uudessa verkkokaupassa on vanhaan tapaan 
kirjautumisen takana osio, joka on vain jär-
jestömme omille toimijoille. Sieltä löytyvät 
järjestötuotteet sekä kampanjamateriaalit. 
Lisäksi kirjautuneena osaston tai piirin tun-
nuksilla näkee kaikista tuotteista edullisem-
mat jälleenmyyntihinnat.

- Aika oli ajanut jo ohi vanhasta kaupastam-
me ja sen nykyaikaistaminen ei ollut enää 
mahdollista. Uusi verkkokauppa-alustamme 

Magento on moderni verkkokauppa, jossa si-
sällöntuotanto ja erilaiset kampanjatyöka-
lut mahdollistavat monenlaisia uusia toi-
mintatapoja. Tavoitteenamme on houkutella 
kauppaan uusia asiakkaita ja tehostaa myös 
osastojen varainhankintaa, kertoo Eija Tiit-
tanen.

Jos osastoltasi puuttuvat vielä tunnukset uu-
teen kauppaan, rekisteröityminen kannat-
taa hoitaa heti kuntoon. Käyttäjätunnuksena 
toimii sähköpostiosoite ja osasto voi teh-
dä useitakin tunnuksia, jos verkkokauppaa 
käyttää aktiivisesti useampi vapaaehtoinen. 
Ohjeet rekisteröitymiseen on lähetetty osas-
tojen puheenjohtajille ja keräysjohtajille. 

Myyntipalvelu auttaa ongelmatilanteissa, lai-
ta vain viestiä myynti@redcross.fi.

Punaisen Ristin verkkokauppa uudistui
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ENSIAPUTOIMINTA

Ensiapuryhmäläisestä päivystäjäksi!
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NUORISOTOIMINTA

Kaveritaitoja ja Eteenpäin – nuoria tukevan 
vapaaehtoistyön kehittäminen jatkuu 

Lapin piiri on mukana kahdessa maan
laajuisessa yhteistyöhankkeessa, jois
sa kehitetään vapaaehtoistoimin
taa nuorten tukemiseksi. Kummankin 
hankkeen teemat asettuvat ystävätoi
minnan kokonaisuuden alle, ja molem
piin voi tulla mukaan vapaaehtoiseksi. 
Hanketoiminta tapahtuu Lapissa aluk
si pääosin Rovaniemellä, mutta tulok
set ovat jatkossa kaikkien osastojen 
käytettävissä. 
Kaveritaitoja-hankkeessa on kehitetty 
verkkomateriaali, jota ystävävapaaehtoiset 
koko Suomen ja Lapin alueella voivat käyt-
tää esimerkiksi nuorten kahdenvälisessä 
ystävätoiminnassa alun tutustumisvaihees-
sa. Hankkeessa kehitetään myös vapaaeh-
toisten ohjaamaa nuorten ryhmätoimintaa. 
Syksyn 2021 aikana aloittaa vapaaehtois-
ten ohjaama valtakunnallinen Kaveritaitoja 
-verkkoryhmä, johon voi osallistua koko 
piirin alueelta, sekä nuorille aikuisille suun-
nattu ryhmä Rovaniemellä. Molempiin ryh-
miin voi tulla mukaan vapaaehtoiseksi. 

Eteenpäin - Itsenäistymisen tukea digitaali-
sesti kasvukeskuksiin -hankkeen kohderyh-
mänä ovat 18-25-vuotiaat nuoret aikuiset, 
joilla on itsenäistymisen tuen tarve, haas-
teita itsenäisessä asumisessa tai akuutti 
asunnottomuuden uhka. Hankkeessa mm. 

V
ilm

a S
appinen

koulutetaan ja tuetaan vapaaehtoisia tu-
kikummeja auttamaan kohderyhmään 
kuuluvia nuoria ja heidän lähiyhteisöjään 
yhdessä nuorten kanssa työskentelevän 
ammattilaisen kanssa. 

Tulevat koulutukset vapaaehtoisille:

•	 16.9. kello 17-19.30 valtakunnallisesti 
verkossa Kaveritaitoja-ohjelmasta kiin-
nostuneille:  https://vapaaehtoiset.pu-
nainenristi.fi/event/11546 

•	 16.9. kello 17-20 piiritoimistolla tukikum-
mitoiminnasta kiinnostuneille (Lähteentie 
10, Rovaniemi):  https://vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/12109 

•	 6.10. kello 17-20 valtakunnallisesti verkos-
sa tukikummitoiminnasta kiinnostuneille:  
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/11638 

Kaikkiin koulutuksiin ilmoittaudutaan Punai-
sen Ristin Omassa. Jos olet käynyt ystävätoi-
minnan peruskurssin ja olet kiinnostunut toi-
mimaan vapaaehtoisena nuoren tukena, kysy 
hankkeissa työskentelevältä Ninalta, miten 
pääset mukaan. 

Lisätietoja molemmista hankkeista: Nina Ekonoja, 
p. 0400 352 770, nina.ekonoja@redcross.fi
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YSTÄVÄTOIMINTA

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke

Monimuotoinen ystävätoiminta vahvistaa 
sosiaalista hyvinvointia
Ystävätoiminnassa aloitellaan pikkuhiljaa toimintaa. Sitä vauhdittamaan ko
koonnutaan lokakuun puolella yhteiseen ideointi, tsemppaus ja virkistyspäi
vään Rovaniemelle. Esillä ovat eri toimintamuodot, joita Lapin piirissä sosiaali
sen hyvinvoinnin kentällä on.
 
Ystävätoiminta on laajentunut vuosien saatossa monipuoliseksi ja tarjoaa monenlaisia 
vapaaehtoistehtäviä. Kahdenväliseen ystävätoimintaan on yhä enemmän tarvetta Co-
vid-19 pandemian jäljiltä. Samoin ns. saattajatoiminnan tarve kasvaa. Saattajatoiminta 
on kertaluonteista, mutta useamman avuntarvitsijan tavoittavaa toimintaa. Palvelutalois-
sa laulattamassa käyvät vapaaehtoiset odottavat vielä ryhmävierailuille lupaa, tokihan 
henkilökohtaisia ystäviä on voinut käydä palvelutaloissakin rajoitetusti tapaamassa. Va-
raisovanhemmille on tarvetta enemmän kuin mihin tällä hetkellä pystytään vastaamaan. 
Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeen Avoimet kohtaamispaikat käynnistyvät ja uu-
sia on käynnistymässä. Uusi toimintamuoto Riksapyörävapaaehtoiset ovat olleet kahdella 
paikkakunnalla virkistävä näky ja ensi kesän uskotaan olevan läpimurto toiminnan tunne-
tuksi tekemiseen. Digitaalinen maailma on yhä hiukan vieras iäkkäämpien parissa, mutta 
sitä viedään eteenpäin yhdessä Napapiirin omaishoitajayhdistyksen kanssa. Ruoka-apua 
on voitu järjestää koronan aikanakin ja niissä tehtävissä on lukuisa joukko vapaaehtoisia 
usealla paikkakunnalla. Monikulttuurisessa toiminnassa on järjestetty LäksyHelppi -toi-
mintaa ja Arjen apua, joka on lyhytaikaista ystävätoimintaa. Toiminnan organisoinnissa 
tärkeässä roolissa ovat ns. vastuuvapaaehtoiset. Ystävävälittäjät/-vetäjät ottavat vastaan 
pyyntöjä ja välittävät niitä eteenpäin, etsivät sopivan vapaaehtoisen /sopivan ystäväasi-
akkaan. He haastattelevat, kirjaavat, välittävät tietoa, järjestävät koulutuksia ja pitävät 
huolta omista vapaaehtoisistaan järjestämällä virkistystä. Tiedottamiseen on saatu joissa-
kin osastoissa asialle vihkiytynyt vapaaehtoinen ja etenkin sosiaalisen median käyttö on 
lisännyt näkyvyyttä erittäin positiivisella tavalla. 

Toivottavasti mahdollisimman monen osaston vapaaehtoiset pääsevät yhteiseen tapaami-
seen. Voimme jakaa osaamista, saada vertaistukea ja ennen kaikkea tutustumme muihin 
Punaisen Ristin tehtävien parissa harrastaviin. Ilmoittautuminen, paikka ja ohjelma var-
mistuvat syyskuun puolivälissä. Lisätietoja Sirkka Kellokumpu p. 0400 703 289.  

Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan muodot laajenevat Kohdataan kylillä ja 
keskuksissa -hankkeen avulla. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu ikääntyvien yksi
näisyyden vähentäminen ja osallisuuden lisääminen sekä kehittää uusia toimin
tamalleja ystävätoimintaan. 

Avoimia kohtaamispaikkoja käynnistetään olemassa olevien lisäksi. Sivukylillä on todet-
tu olevan tarvetta ns. kiertävälle kohtaamispaikalle, jossa jalkaannutaan eri kyliin vuorol-
laan. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on ollut hyvä keino tämän eteenpäin viemises-
sä. Hankkeen kautta tuotua uutta toimintaa ovat Meri-Lapin ja Sallan osastojen riksapyö-
rät. Lisäksi Oulun piirin alueella Pudasjärven ja Taivalkosken osastoissa ollaan aloittamas-
sa riksapyörätoimintaa syksyn aikana. Meri-Lapin ja Sallan osastojen kokemukset ovat ol-
leet erittäin positiivisia niin kyyditettävien kuin vapaaehtoisten osalta. Vapaaehtoiset käy-
vät ystävätoiminnan peruskurssin lisäksi pyöräluotsikoulutuksen, josta vastaa Pyöräliiton 
kouluttama SPR vapaaehtoinen kapteeni. Pyöräluotseiksi eli riksakuskeiksi haetaan lisää 
koulutettavia toimijoita niin SPR:n vapaaehtoisista kuin muiden järjestöjen vapaaehtois-
toimijoista. Tavoitteena on saada riksapyörätoiminta toimimaan yhteistyössä eri järjes-
töistä koostuvan vapaaehtoisporukan voimin. Yhden paikkakunnan lainattavat tablettitie-
tokoneet on saatu hankkeen aikana toteutettua ja tehtävään koulutettua vapaaehtoisia. 
Muita uusia toimintamalleja kokeillaan syksyn mittaan. Kehitteillä on Ystävät kyläilevät-
malli, josta kuullaan lisää lokakuun virkistyspäivässä Rovaniemellä. 
Lisätietoja hankkeen toiminnasta Marianne Sarrelta 040 558 1310. 
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TUKEA TAPAHTUMIIN

Tukea tapahtumiin voi hakea vielä syksyllä

•	 LähiTapiolan tuki osastoille on tarkoitettu erityisesti vapaaehtoisten hyvinvoinnin 
tukemiseen ja innostamiseen

•	 Osastosi voi hakea LähiTapiolan tuesta 300 euron avustusta
•	 Tuen hakuaikaa on hieman pidennetty ja hakuaika päättyy 15.10. Tapahtumat on 

toteutettava vuoden 2021 aikana. Sama osasto voi hakea avustusta useaan eri 
toimintamuotoon, jo avustuksen saanet osastot ovat siis tukikelpoisia uusien hake-
musten muodossa.

•	 lisätietoa Rednetissä https://rednet.punainenristi.fi/Voimavarakahvila

LähiTapiolan tukea vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukemiseen ja innostamiseen  
(300 €) voi hakea 15.10. saakka

LähiTapiolan tuki  Kansalaisten hyvinvoinnin tukeminen, kahdenlaista tukea 
saatavilla (500€). Hakea voi vielä syksyn.  

Lisätietoja https://rednet.punainenristi.fi/
node/60180  

Lisätietoja https://rednet.punainenristi.fi/
node/62467
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OSASTOJEN KUULUMISIA

Pelkosenniemen-Savukosken osasto jär-
jesti 70 -vuotis juhlan 21.8.2021 Savukos-
kella Samperin Savotassa. Juhlatoimikunta 
(pelkosenniemeläisistä Aino, Eila ja Malla ja 
savukoskelaisista Eija ja Lilja) oli ideoinut 
hienon tilaisuuden. Someaikakauteen liitty-
en juhlaa oli mahdollista seurata kotoa kä-
sin. Eija Leppäjärven toimesta tilaisuus ” li-
vestreamattiin” ja se on mahdollista katsoa 
jälkikäteenkin.
 
Juhlassa olivat vieraana mm. kunnan edusta-
jat sekä Pelkosenniemeltä että Savukoskel-
ta. Savukosken vt kunnanjohtaja Eeva-Ma-
ria Maijala kiitti puheessaan vapaaehtoisia 
heidän pyyteettömästä ja erittäin merkit-
tävästä panoksesta muiden auttamisessa. 
Hän toivoi vahvaa yhteistyötä ja toivoi en-
siaputaitoihin osastolta jatkossakin koulu-
tusta. Pelkosenniemen kunnan hallinto- ja 
sivistysjohtaja Paula Alatalo oli hänkin erit-
täin tyytyväinen yhteistyöhön ja kiitti läm-
pimästi vapaaehtoisia onnittelupuheessaan.

Musiikista vastasi Pelkosenniemen kuoro 
joka lauloi kaksi hienoa lappilaista laulua, 
Lapin tangon ja Neljän tuulen tiellä sekä 
yhteislauluna Inarin järven. 

Kuvassa oikealta hopeisen ansiomitalin saajat Eeva Keränen, Mirja Aarrevaara, Aino Kulpakko, Jorma 
Peltola ja Marjatta Kilpimaa sekä ansiomerkin saajat Lilja Marjala, Marja-Leena Laatikainen ja  Marja 
Karjalainen Lisäksi osasto muisti toimijoitaan kunniakirjalla. Kunniakirjan saivat: Mirja Aarrevaara, Marja-
Leena ”Malla” Laatikainen, Eila Luusua, Anne Koskenniemi, Marja Karjalainen,, Hellevi Kangas, Maija 
Pulliainen, Mauri Aarrevaara, Tuomo Kilpimaa, Airi Tallavaara, Helvi Pesonen, Raija Jääskeläinen, Heikki 
Honkanen, Leila Vaara, Lea Kesälahti ja Veikko Pääkkö.

Yksi tärkeä ohjelmanumero oli huomionosoi-
tusten jako joka tuli vapaaehtoisille yllätyk-
senä. Lilja kumppaneineen oli pitänyt salassa 
mitalien ja ansiomerkkien saajilta, että tilai-
suudessa luovutettaisiin Tasavallan presi-
dentin myöntämät hopeiset ansiomitalit, pii-
rinhallituksen ansiomerkit ja osaston muut 
huomionosoitukset. Oli tullut ukaasi, että ”on 
oltava paikalla” ja lähes kaikki olivatkin pääs-
seet tilaisuuteen. Hilpeyttä herätti, että Lil-
ja Marjala, joka oli yksi ansiomerkin saajista 
oli yhtä yllättynyt kuin muutkin huomionosoi-
tuksen saajat. Piiritoimistolta vt toiminnan-
johtaja Veli-Matti Ahtiainen luovutti mitalit ja 
osaston kummi, Sirkka Kellokumpu sai ilon 
kukittaa vapaaehtoiset.
Virallisen osuuden päätti Inkeri Ponsimaan 
upea viuluesitys. Sävellys oli Jouko Tekonie-
men Tunturitiellä. 

Ennen kakkukahville siirtymistä, puheenjoh-
taja Lilja Marjala kiitti juhlavieraita ja peit-
tämättä liikutustaan osaston vapaaehtoisia 
heidän arvokkaasta työstään. Hän toivoi voi-
vansa hoitaa tehtävänsä mahdollisimman hy-
vin Punaisen Ristin periaatteita noudattaen. 

Pelkosenniemen-Savukosken osaston 70-vuo-
tisjuhla

S
irkka Kellokum

pu
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OSASTOJEN KUULUMISIA

Saimme SPR Sallan osastolle käyttöömme sähköavusteisen riksapyörän keväällä 2021 SPR 
keskustoimistolta. Neljän henkilön porukalla käytiin Rovaniemellä Pyöräkapteeni koulu-
tus. Kapteenit harjoittelivat aluksi keskenään. Sitä mukaa kun varmuutta sähköavusteisen 
pyörän hallintaan kertyi, siirryttiin varsinaiseen toimintaan. Lämpiminä kesäpäivinä ajel-
tiin mukavia retkiä. 

Kesälomakauden jälkeen Sallassa olevissa hoitolaitoksissa aloitettiin Pyöräluotsikoulutus. 
Sekä Sallan kunnan, että Attendon toimipaikkojen suhtautuminen pyöräajelun on ollut po-
sitiivista. Hoitajille on annettu mahdollisuus ilmoittautua koulutukseen ja paikallisen osas-
ton väki huolehtii koulutuksesta. Hoitolaitosten porukka on harjoitellut vapaa ajallaan en-
nen kyytiläisen kuljetusta.  Pyöräluotsit ovat saaneet luvan ja mahdollisuuden kartuttaa 
kokemusta itsenäisesti koulutuksen jälkeen. Harjoittelusta on riittänyt iloa myös muille pi-
hapiirissä seuraajille. Naurua kuulemma piisaa kun yksi juoksee rinnalla ja toiset polkee. 
Vilkkaimmillaan on ollut neljä koulutusta samalla viikolla. 

Riksapyörä ”In the middle of nowhere”  

Ensimmäinen kesä on keskitytty pyörän 
tunnetuksi tekemiseen. Pyörä kiinnostaa ja 
jännittää myös kyydissä istujaa. Rauhalli-
nen aloitus on tärkeää. Yksi parhaista kei-
noista markkinoinnissa on pyörän säilytys 
hoivakeskuksen pihapiirissä. Siinäpä pyörä 
on markkinoinut itse itseään. Parkkipaikka 
saatiin Sallan kunnan kanssa tehdyllä sopi-
muksella. Tekninen johtaja Olli Aatsinki toi-
voi pyörälle paljon  mukavia kilometrejä. 

Osaston porukka on vieraillut pyörän kans-
sa kylätapahtumissa myös naapurikunnas-
sa. Vierailujen aikana on kerrottu kuinka 
pääsee kuskiksi ja kyytiläiseksi. Vastaanot-
to on ollut positiivista ja innostavaa. Syys-
kuussa tehdään pieni keikka turistiryhmäl-
le kirkon pihalla. Toijalan Sydänyhdistys 
saa riksapyöräesittelyn reissunsa aikana.  
He ovat aikaisemmilla vierailuilla tukeneet 
sallalaisia nuoria Nälkäpäiväkonsertti -ke-
räyksessä. Riksapyörä on myös viety hoi-
tolaitoksen kesäjuhlaan esille niin hoitajille, 

Tarja Mattila kyyditsi  Sallatunturilla Aili Alataloa 
Kohdataan kylillä ja keskuksissa  hankkeen 
tapahtumassa. 

asukkaille kuin omaisillekin. Vapaaehtoistoimintana riksapyöräily on innostavaa ja kunto-
kin nousee. Erityisesti kiitämme yhteistyökumppaneita Sallan kuntaa ja Attendoa jousta-
vasta järjestelystä riksapyörätoiminnan käynnistämiseksi. On helppoa kun parilla puhelul-
la ja sähköpostilla saadaan asiat hoitumaan. 

Kesästä 2022 odotamme Sallaan, paikkaan ”In the middle of nowhere”, vilkasta riksapyö-
räilykesää. 

Tarja Mattila
Puheenjohtaja ja Riksapyöräkapteeni Sallan osastosta

S
irkka Kellokum
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Lappilaisten elämää turvaamassa  
- paikallisesti ja henkilökohtaisesti

Muina aikoina ajanvarauksella: 
lahitapiola.fi/ajanvaraus
Palvelemme myös: 
• puhelimessa 016 554 3600
(ma-pe 8-18, la 9-15)
• verkossa lahitapiola.fi

Rovaniemi ti-to 12-16
Kemijärvi ti-to 12-16
Kemi ti-to 12-16
Tornio ti-to 12-16

Ivalo ma-ke 10-16
Kittilä ma, ke 10-15

Pello ti 10-15
Posio ma 9-16 
Ranua ma, ke 7-14 
Salla ke 10-15 
Sodankylä ma, to 10-14 
Tervola ma, ke 10-14 
Ylitornio ke 10-15.30

Heippa hei! 

Olen Nina, jotkut ehkä tunnistavat Nin-
ninä :) Tulin heinäkuun lopussa Satun 
sijaiseksi vapaaehtoistoiminnan kehit-
täjänä. Työstän kahta hanketta nuorten 
parissa sekä teen yhteistyötä piirimme 
nuorisotoimikunnan kanssa. Aiemmin olen 
työskennellyt kunnallisessa nuorisotyös-
sä, mutta Punainen Risti on tuttu ja rakas 
yli viiden monikulttuurisessa toiminnassa 
vietetyn vapaaehtoisvuoden jälkeen. 

Minut saat kiinni sähköpostilla osoitteesta 
nina.ekonoja@redcross.fi ja soittamalla tai 
viestillä numerosta 0400 352 770. 

Hei! 

Mie olen Jenni Tapionlinna. Aloitin elokuun 
puolessa välissä työt SPR:n Lapin piirissä 
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjänä. 
Asemapaikkana minulla on Rovaniemi ja 
täällä sitä opetellaan Punaisen Ristin tavoil-
le. 

Tuttujen vapaaehtoisten takia tiedän, että 
on hyviä hommia luvassa. Minuun saa yh-
teyden sähköpostilla: jenni.tapionlinna@
redcross.fi ja puhelimitse: 0401701955.

Henkilöstöuutisia  

YHTEISTYÖKUMPPANILTA

PIIRITOIMISTON AJANKOHTAISTA
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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 avain-
vapaaehtoiset sekä piirin luottamushenkilöt. Sähköinen versio on luettavissa://rednet.punainenristi.
fi/lappi

Piiritiedotteen seuraava aineistopäivä on 20.9.2021. Osastot voivat lähettää omat piiritiedo-
tejuttunsa aineistopäivään mennessä osoitteeseen sprlappi@punainenristi.fi  Seuraava Tässä ja Nyt  
ilmestyy viikolla 45

Piiritoimisto 

Toiminnanjohtaja
Juha Nevalainen  0400 397 910
(opintovapaalla 31.12.2021 saakka)

Va toiminnajohtaja 31.12.2021 saakka
järjestöpäällikkö
Veli-Matti Ahtiainen           0400 398 217

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Rautio    0400 703 287 

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   040 170 1955
31.12.2021 saakka
(Katja Junnila vapaalla 31.12.2021 saakka)

Ruoka-apu
Riina Tikkanen  0407 784 541 
 
Rokotusapu, Rovaniemi
koordinaattori
Päivi Niininen    0405 581 373

Leonard Augustine
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M
arianne S
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Iloa auttamisesta!
Apu löytyy läheltä!


