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Ukrainan kriisi on osoittanut,  
mihin katastrofirahastoa tarvitaan
Kun sotakuvat Ukrainasta ilmestyivät puoli 
vuotta sitten telkkariin ja puhelimen ruudul-
le, monen mielen valtasi epäusko ja häm-
mennys – huoli siitä, että mitä tahansa voi 
tapahtua. Ukrainassa ihmiset ovat menet-
täneet kotinsa, läheisiään ja elinkeinonsa, 
mutta konflikti on ravisuttanut turvallisuu-
den tunnetta Suomessa asti.

Suomen Punaisessa Ristissä saatoimme ka-
navoida järkytyksen toiminnaksi, sillä olim-
me varautuneet auttamaan. Olimme kerän-
neet varoja valmiiksi katastrofirahastoon, ja 
kriisin puhjettua lähdimme liikkeelle lipas-
kerääjinä, vapaaehtoisina ja haavoittuvim-
pien puolestapuhujina.

Saatoimme luottaa avun perillemenoon, sillä 
Punainen Risti oli tehnyt töitä Ukrainassa ja 
sen lähimaissa jo pitkään. Ukrainassa paikal-
liset vapaaehtoiset käynnistivät auttamisope-
raation heti konfliktin puhjettua, ja samat ih-
miset jäävät yhteisöihinsä myös sen jälkeen, 
kun taistelut jonain päivänä päättyvät.

Kriisin alusta asti avun ketjun toinen pää 
on siis ollut lujasti kiinni siellä, missä apua 
on tarvittu – ja tarvitaan yhä. Kun konflik-
tin vaikutukset laajenevat esimerkiksi ruo-
kakriisiksi Afrikkaan, Punaiselta Ristiltä ja 
Punaiselta Puolikuulta pyydetään apua yhä 
enemmän. Avun ketju laajenee verkoksi.

Nälkäpäivänä kerätään varoja juuri 
äkillisiä kriisejä varten. Hädän hetkellä 
ponnistamme nopeasti liikkeelle niiden va-
rojen turvin, joita ihmiset myös Suomessa 

ovat lahjoittaneet keräyslippaisiin, nettike-
räyksiin ja vastauksina tekstaripyyntöihin. 
Kun varoja ei ole sidottu etukäteen tiet-
tyyn kohteeseen, niillä voidaan auttaa siel-
lä, missä apua eniten tarvitaan.

Katastrofirahasto tuo työhömme nopeu-
den lisäksi myös vapautta. Kun rahoitamme 
apumme itse, pystymme itse päättämään, 
minne ja missä muodossa apumme kulkee. 
Maailman politisoituessa pystymme autta-
maan myös siellä, mihin uutiskamerat ei-
vät yllä.

Toiminta on paras keino vahvistaa turvalli-
suuden tunnetta. Tänä Nälkäpäivänä meil-
lä on tilaisuus tarjota auttamisen mahdol-
lisuuksia erityisesti heille, jotka Ukrainan 
kriisi on innostanut vapaaehtoiseksi.

Kutsutaan siis jokainen uusi vapaaehtoinen 
lipaskerääjäksi. Näytetään, että auttaminen 
luo toivoa sekä avun saajalle että sen anta-
jalle.

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: Lapin piiri piiritoimisto henkilökunta 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

Marko Korhonen 

Kansainvälisen  
katastrofiavun päällikkö

Suomen Punainen Risti
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Tehdään yhdessä ja kohdataan

PÄÄKIRJOITUS 23.8.2022

Piirin hallitus ja työntekijät kokoontuivat perinteiseen toiminnan arviointi- ja suunnitte-
lupäivään elokuun lopulla. Päivän aikana pohdimme yhdessä, miten olemme onnistuneet 
yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, ja mihin tulisi vielä panostaa sekä 
syksyllä että ensi vuoden toiminnassa. Hyvän ja tehokkaan työskentelypäivän jälkeen ky-
syimme vielä osallistujilta, miten saamme sekä uudet että vanhat toimijat innostumaan 
mukaan toimintaan. Keskeisimmäksi keinoksi nousivat tapaamiset, yhdessä tekemi-
nen, yhdessäolo, hyvien toimintamallien jakaminen. 

Kun edelleen elämme koronan jälkeistä aikaa ja rakennamme toimintaa sulkujen jälkeen 
uuteen muotoon nuo esiin nousseet keinot ovat varmaan keskeisiä. On tärkeää, että 
voimme kokoontua, kohdata muita vapaaehtoisia ja autettavia. Tehdä asioita yhdessä. 

Nälkäpäiväkeräys on joka syksy jokaisen vapaaehtoisten yhteinen ponnistus. Keräyksen 
merkitys ei ole vähentynyt vaan kuluvan vuoden tapahtumat ovat osoittaneet sen tärkeän 
merkityksen. Toteutetaan tänäkin syksynä hyvä keräys jokaisessa osastossa, jossa kaikki 
ovat mukana ja mihin saamme myös uusia kerääjiä vahvistamaan joukkojamme. 

Uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen on toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeistä. 
Tätä asiaa pohdimme hyvin usein, varsinkin, kun aloitamme uuden toimintakauden toi-
mintoja. OmaPunainenRisti on yksi hyvä työväline uusien toimijoiden mukaan saamiseen 
sekä osaston toiminnasta kertomiseen. Lapin piirissä Omaan on rekisteröitynyt jo hieman 
vajaa 800 vapaaehtoista, mikä on suuri joukko toimijoita. Tulevan syksyn aikana tulem-
me yhdessä teidän kanssanne pohtimaan Oman parempaa hyödyntämistä. Tärkeää on, 
että laittaisitte sinne kaikki osastonne toiminnat. Niin toimintaryhmien tapaamiset kuin 
erilaiset koulutuksetkin. Syksyn aikana saamme Omaan myöskin osastoille kehitetyn Ossi 
työkalun, mikä mahdollistaa mm. J korttien sähköisen lähettämisen ja osaston omien jä-
senraporttien tulostamisen. Palaamme tähän kummitapaamissa. 

Ukrainan sodan seuraukset näkyvät monella tavalla meidän jokaisen arjessa. Elämiseen 
tarvittavien perustarvikkeiden hintojen nousu koskettaa erityisesti niitä, joille muutenkin 
on haasteita elämässään, mutta näkyy myös yhä useamman arjessa. Saman aikaisesti 
ilmaston muutoksen seuraukset tulevat yhä lähemmäksi ja konkreettisemmiksi myöskin 
meillä. Näissä tilanteissa Punaisella Ristillä on merkittävä tehtävä ihmisten arjen hyvin-
voinnin, terveyden ja turvallisuuden vahvistamisessa. Jokaista meitä tarvitaan, jokaisen 
osaamisella ja ajalla on merkitystä.  

Siksi on tärkeää, että alkavana syksynä kokoonnumme yhteen, kutsumme ihmisisä mu-
kaan yhdessä tekemiseen, kohtaamme toisemme, olemme valmiina auttamaan.  

Innostavaa ja inspiroivaa syksyä jokaiselle. Kohdataan eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 

 

Veli-Matti Ahtiainen 

va toiminnanjohtaja 
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9. 

Uusia lipaskerääjiä saa mukaan suoralla 
yhteydenotolla

Kuva: Karoliina Rantala

Koronavuosien jälkeen haluamme saada 
kerääjämäärän uuteen nousuun. Siksi ko-
kosimme yhteen parhaat kerääjärekry-
toinnin vinkit kokeneilta keräysjohtajil-
ta ja viime vuonna lippaaseen tarttuneilta 
kerääjiltä. 

Löydätkö ideoita omaan osastoosi?

”Kaikkein tehokkain tapa on puhelinsoitto. Sii-
hen kannattaa ehdottomasti varata aikaa. Pi-
dämme osastossa soittoiltoja, jolloin porukalla 
soitamme aiemmin keräämässä olleille”, kertoo 
Karoliina Rantala Oulun osastosta. 

Myös Kehä-Espoon osastossa lähdetään liik-
keelle edellisvuoden kerääjistä soittamalla ja 
sähköpostitse. ”Viime vuonna saimme myös 
yrityksistä parikymmentä kerääjää”, iloitsee 
keräystiimin aktiivi Ulla-Maija Keränen. 

Tampereen osaston toiminnanjohtaja Marjo 
Majlund kertoo, että osasto lähestyy aiemmin 
keränneitä postikortilla. Uusia houkutellaan 
kohdennetulla Facebook-markkinoinnilla. Kou-
luista on rekrytoitu oppilaita keräämään koulu-
päivän aikana kaduille ja marketteihin.

Tampereella myös Oma on otettu tehokäyt-
töön. ”Lähetämme Omasta sähköpostiviestejä 
kaikille sinne rekisteröityneille ja kerromme tie-
tysti samalla osaston muustakin toiminnasta.”

Näin kerääjät kertovat innostuneensa 
lipaskeräämisestä

Kysyimme viime vuonna keräämässä olleilta, 
mikä innosti heidät lipaskerääjäksi. Muun mu-
assa näin he kertoivat: 

”Keräämisestä on muodostunut perinne.” 

”Osallistuminen on itsestään selvää meidän 
osastossa.”

”Ystäväni oli menossa keräämään ja lähdin 
mukaan.”

Pyysimme myös keräysjohtajia muistelemaan, 
mikä aikanaan sai heidät keräämään. 

”Olin ollut jäsen jo kauan ja osastolta tuli aina 
mainoskirje, jossa pyydettiin mukaan kerää-
jäksi. Monta vuotta mietin, ja kerran sitten me-
nin”, muistelee Tikkurilan osaston keräysjohta-
jana useita vuosia toiminut Päivi keräysuransa 
alkuhetkiä. 

”Minut sai lipaskerääjäksi Aasian tsunami. Jou-
lun ja uuden vuoden välillä keräsin joka päivä. 
Yksi osasto sai minut silloin kiinni, ja sillä tiellä 
ollaan”, kertoi Ulla Kehä-Espoon osastosta. 

Saman osaston Ulla-Maija kertoo lähteneensä 
kerääjäksi eläkkeelle jäätyään, kun toiminnas-
sa jo mukana olleet tuttavat pyysivät.

Partion kautta keräämään tuli Tampereen osas-
ton Marjo, joka keräsi partiokavereiden kanssa  
useana vuonna. ”Aluksi varmaan partiojohtaja 
pakotti meidät, mutta sitten me ihan itse huo-
mattiin, että se on mukavaa.”

Tiesitkö tämän lahjoitustavoista?
•  MobilePaylla on jo yli 2 miljoonaa käyttäjää Suomessa. Muista tarjota MobilePay-mahdollisuutta 

kaikissa osaston kanavissa. 
•  Nettikeräys perustetaan nykyään sivulla lahjoita.punainenristi.fi. Voit perustaa keräyksen joko 

omissa tai osaston nimissä.
•  Pivolla ei voi enää lahjoittaa Nälkäpäivään. Hävitä siis materiaalit, joissa pyydetään lahjoitta-

maan Pivolla.

Oulun osaston Karoliina Rantala sai ensikosketuksen ke-
räämiseen Punaisen Ristin nuorisoryhmässä. Seuraavan 
kerran hän tarttui lippaaseen opiskeluaikana.
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9. 

Näkyvyyttä Nälkäpäivänä
Nälkäpäivänä innostamme ihmisiä 
mukaan kerääjiksi ja lahjoittajiksi, 
kerromme avun tarpeesta ja lopuksi 
kiitämme osallistuneita. Poimi alta vinkit 
timanttiseen Nälkäpäivä-viestintään!

1.  Tarjoa toimittajaa kiinnostavia aiheita 
ja haastateltavia

Toimittaja tarttuu aiheisiin, jotka koskettavat lu-
kijoita ja kuulijoita. Varmista etukäteen nämä:

Haastateltavat ja kuvausmahdollisuus: 
Kuka on halukas haastateltavaksi? Missä ja 
milloin lipaskerääjiä voi haastatella ja kuvata?

Faktat: Alueelliset tai paikalliset luvut kiinnos-
tavat. Kuinka montaa ihmistä tai perhettä piirin 
alueella on viime vuonna autettu katastrofira-
haston turvin? Kuinka monessa tulipalossa va-
paaehtoiset ovat auttaneet? Varmista, ettei au-
tettavia voi tunnistaa tiedoista.

Tarinat: Toimittaja voi kiinnostua itse keräyk-
sen lisäksi siitä, mikä elämän käännekohta on 
saanut haastateltavan vapaaehtoiseksi ja miltä 
avun tarve näyttää auttajan silmin. Yhden tari-
na innostaa muitakin auttamaan.

Ajoitus: Oman paikkakunnan mediat kannat-
taa kontaktoida noin viikkoa ennen keräystä. 
Kerro samalle toimittajalle myöhemmin myös 
keräystuloksesta.

Keinot: Sähköposti tai soitto ovat näppäriä ta-
poja ottaa yhteyttä toimittajaan. Tiedotteella 
välitätte kätevimmin tarkkaa tietoa, esimerkik-
si keräyspisteen yhteystiedot tai keräystulok-
sen. Tiedotepohjat löytyvät RedNetistä.

2. Kerro keräystunnelmista somessa.

Kuvat pysäyttävät. Kertokaa somessa iloises-
ta keräysfiiliksestä ja kerääjien tarinoista. 

Kännykkäkuva onnistuu, kun valitset kuvaan 
selkeän kohteen ja astut askelen lähemmäs 
kohdettasi. Etsi rauhallista taustaa. Kuvaa koh-
taamista ihmisten välillä, tai kehota kuvattavaa 
katsomaan kameraan.

Muista kysyä lupa kuvan julkaisemiseen. Ala-
ikäisen kohdalla pyydä lupa myös lapsen huol-
tajalta.

Selfiet toimivat somessa hyvin! Nappaa siis it-
sestäsi kuva ja kerro muutamalla lauseella ke-
räystunnelmistasi. Miten keräys on sujunut, 
millaisia kohtaamisia on syntynyt? 

Käytä hashtagejä #Nälkäpäivä ja #Hun-
gerdagen. Keskustoimisto nostaa postauksia 
myös valtakunnallisille kanaville. Parantaak-
sesi alueellista näkyvyyttä voit käyttää hash-
tagina myös esimerkiksi kunnan tai kaupun-
ginosan nimeä.

Tehkää keräyksestä tapahtuma Omaan. 
Linkkiä voi jakaa somessa, kun rekrytoitte uu-
sia kerääjiä.

Hyödynnä valmiit somemateriaalit. Näl-
käpäivä-viestintää varten tuotetaan esimer-
kiksi kuvia. Materiaalit löytyvät ennen ke-
räystä Punaisen Ristin aineistopankista, 
Nälkäpäivä 2022 -kansiosta: aineistopankki. 
punainenristi.fi/ 

Lisävinkkejä: rednet.punainenristi.fi/nalka-
paiva

Missä tiet kohtaavat -dokumenttielokuva lipaskerääjille
Tarjoamme Nälkäpäivään osallistuville va-
paaehtoisille mahdollisuuden nähdä elokuvan 
”Missä tiet kohtaavat” tiistaina 13.9. kello 17 
etänä. 

Dokumentissa 700 suomalaista vapaaehtois-
ta matkustaa Länsi-Afrikan Beniniin osallistu-
akseen rokotetutkimukseen, joka voi pelastaa 
miljoonien lasten hengen. 

Elokuvan jälkeen striimataan tilaisuus, 
jossa dokumentin ohjaaja Mia Halme ja 
kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko 
Korhonen keskustelevat elokuvan teemoista: 
auttamisesta ja sen vaikeudesta sekä ihmisten 
välisestä kohtaamisesta. 

Tilaisuuden ilmoittautumislinkki löytyy Omasta: 
oma.punainenristi.fi/event/15497. Kutsua saa 
mielellään jakaa kaikille lipaskerääjille.
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SUOJA 2022 

Kiitos Suojaan osallistuneille!

Punaisen Ristin valtakunnallinen val-
miusharjoitus Suoja 2022 järjestettiin 
6.–7. toukokuuta. Harjoitukseen osal-
listui yhteensä yli 1500 vapaaehtoista 
noin sadasta osastosta! Tämä on meiltä 
hieno yhteinen saavutus, vaikka autta-
mistehtävät Ukrainan kriisin parissa ai-
heuttivat monelle osastolle kiirettä sa-
maan aikaan.  

Harjoituksia järjestettiin yhteensä 67. Niissä 
painottuivat evakuointitilanteissa usein tar-
vittavat taidot, kuten ensihuolto, henkinen 
tuki, henkilöluettelointi, johtaminen ja vies-
tintä. Noin puolessa harjoituksista oli muka-
na myös viranomaisia tai muita järjestöjä. 

– Koronaepidemiasta huolimatta ja 

keskellä Ukrainan kriisiä harjoitus saatiin 
toteutettua upeasti monilla paikkakunnilla. 
Tilannekeskukseen lähetetyistä kuvista ja 
kommenteista välittyi kova osaaminen sekä 
aito tekemisen ja kohtaamisen ilo pitkän 
etäajan jälkeen, sanoo valmiussuunnittelija 
Maaria Kuitunen.

Lue verkosta, miten Ahvenanmaalla 
harjoiteltiin laajamittaisen maahantulon 
tilannetta yhdessä Ruotsin Punaisen Ristin 
kanssa: punainenristi.fi/tyomme/valmiustyo-
kotimaassa.

Vaikuta toimintalinjaukseen – osallistu ajatushautomoon
Seuraava Suomen Punaisen Ristin yleis-
kokous järjestetään Joensuussa 10.–
11.6.2023. Siellä hyväksytään järjestön 
yhteinen toimintalinjaus, joka ohjaa työ-
tämme seuraavat kolme vuotta.

Voit nyt olla mukana vaikuttamassa toiminta-
linjaukseen osallistumalla ajatushautomoon! 
Ajatushautomo on keskusteleva työpaja, jossa 
osallistujat ideoivat ja kehittävät Punaisen Ris-
tin toimintaa. 

Katso oman piirisi sivuilta, järjestetäänkö si-
nun alueellasi ajatushautomo. Voit myös jär-
jestää oman ajatushautomon osastossasi tai 
yhdessä naapuriosastojen kanssa tai kertoa 
ajatuksesi nettilomakkeella.

Ohjeet ja lisätietoa löydät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/vaikuta

Suoja 2022 -harjoitukseen osallistui lähes 100 osastoa eri puolilla Suomea. Kuvassa meneillään harjoitus 
Suomussalmella. 

Kuva: Tim
o H

eikkala
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STOP HÄIRINNÄLLE 

Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle  
– tutustu verkkokurssiin

Olemme sitoutuneet siihen, että Punainen 
Risti on apua tarvitseville, vapaaehtoisille, 
työntekijöille ja muille kanssamme toimi-
ville turvallinen toimintaympäristö. Emme 
hyväksy seksuaalista häirintää, ahdistelua 
tai hyväksikäyttöä missään muodossa.

Osastossa jokaisen on tärkeää sisäistää omaa 
roolinsa ja se vastuu, joka omaan vapaaehtois-
tehtävään liittyy. On myös tärkeää, että jokainen 
osaa ja uskaltaa raportoida itseensä tai toisiin 
kohdistuneesta epähyväksyttävästä toiminnasta.

Tämän varmistamiseksi osastoille on nyt tar-
jolla Punaisen Ristin verkkokurssi seksuaa-
lisen häirinnän ja hyväksikäytön ehkäise-
miseksi. Itseopiskeltava kurssi on suunnattu 
kaikille järjestömme vapaaehtoisille, työnteki-
jöille ja avustustyöntekijöille. 

Lisätietoja kurssista ja ohjeet Itslearning-alus-
talle löytyvät Oma Punaisesta Rististä: oma.
punainenristi.fi/event/14801 

Lisää keskustelua yhdenvertaisuudesta kaivataan
Keskustoimisto toteutti Auttajat Aulan-
golla -tapahtumassa pilottikyselyn Punai-
sen Ristin toiminnan yhdenvertaisuudes-
ta. Vastaajia oli 37.

Yleisesti tilanne koettiin hyväksi, mutta kehit-
tämistarpeita nähtiin kaikilla yhdenvertaisuu-
den osa-alueilla.

•  Noin 40 prosenttia vastanneista oli kokenut 
tai havainnut toiminnassa syrjintää joskus tai 
harvoin. Lähes puolet kertoi, ettei ollut ha-
vainnut syrjintää.

•  Lähes kolme neljästä vastaajasta koki järjes-
tön ilmapiirin jokseenkin tai täysin moninai-
seksi ja yhdenvertaiseksi. Useampi kuin kol-
me neljästä koki voivansa vaikuttaa Punaisen 
Ristin toimintaan jonkin verran tai hyvin.

•  Koulutukselle on tarvetta, sillä yli puolet ei 
ollut saanut yhdenvertaisuuskoulusta, ei-
kä kolmannes vastaajista ollut tutustunut il-
moittamiskäytäntöihin.

•  Toimintaan kaivattiin lisää saavutettavuuden 
ja esteettömyyden edistämistä sekä keskus-
telua yhdenvertaisuudesta.

Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäy-
tön ehkäisyn linjauksen pääkohdat 

•  Älä vähättele itseesi tai muihin kohdistu-
nutta seksuaalista häirintää.

•  Raportoi kaikista seksuaaliseen häirin-
tään liittyvistä tapahtumista ja epäi-
lyksistä. Selvitämme tilanteet oikeu-
denmukaisesti ja luottamuksellisesti. 
Suojelemme raportoivien henkilöiden ja 
hyväksikäytön kohteeksi joutuvien yksi-
tyisyyttä ja oikeuksia.

•  Yksikin tapaus on meille liikaa.

•  Älä altista ketään seksuaaliselle häirin-
nälle, ahdistelulle tai hyväksikäytölle.

•  Punaisessa Ristissä emme hyväksy sek-
suaalista ahdistelua, häirintää tai hyväk-
sikäyttöä missään muodossa. Meillä on 
nollatoleranssi.

Jos havaitset häirintää, ilmoita tapahtu-
mista toiminnasta vastaavalle henkilölle tai 
sähköisellä lomakkeella osoitteessa punai-
nenristi.fi > väärinkäytösepäilyn ilmoitta-
minen. 

Koko linjauksen löydät RedNetistä: rednet.
punainenristi.fi/seksuaalinenhairinta. Si-
vulta voit ladata myös tulostettavan julis-
tesarjan osaston tiloihin ja tapahtumiin.
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HYVINVOINTIA TUKEMASSA 

Pidä yhteyttä uuden hyvinvointialueen päättäjiin

Tammikuussa 2022 valittiin 
ensimmäisissä aluevaaleissa valtuutetut 
hyvinvointialueille. Joko tiedät, ketkä ovat 
omalta alueeltasi tulleet valituiksi?

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 
1.1.2023, jolloin niiden järjestämisvastuulle 
kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä 
pelastustoimi.

Kannustamme pitämään yhteyttä 
hyvinvointialueiden valtuustoryhmiin. Punaisen 
Ristin auttamistoiminta ja osaaminen arjen 
turvallisuuden lisäämisessä on tärkeää tuoda 
esille, ja toiminnastamme on hyvä kertoa 
kaikille aluevaltuutetuille tasapuolisesti.

Lisätietoa hyvinvointialueista löydät osoitteesta 
soteuudistus.fi/hyvinvointialueet.

Muista myös kuntien tärkeä rooli 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä

Kunnilla on uudistuksen jälkeen yhä 
vastuu hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) 
edistämisestä. 

Punainen Risti tekee paljon hyte-toimintaa, 
kuten ystävätoimintaa, terveyden edistämistä 
ja ruoka-apua. Kannattaa olla aktiivinen myös 
oman kunnan päättäjien ja virkamiesten 
suuntaan ja kertoa omasta toiminnasta. 

Varautumista ja arjen turvallisuuden 
vahvistamista on tärkeää tehdä toisten 
toimijoiden ja järjestöjen kanssa yhdessä. 
Kannustamme tekemään yhteistyötä myös 
alueen muiden järjestöjen kanssa.

Mitä piireissä ja osastoissa voi tehdä? 

•  Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään 
nettisivuilta. 

•  Toisten järjestöjen kanssa kannattaa 
keskustella ja verkostoitua. 

•  Kertokaa selkeästi Punaisen Ristin avun ja 
tuen muodoista.

•  Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitelmiin. 

•  Voitte järjestää kuntakierroksen yhdessä 
toisten järjestöjen kanssa.

Keskustoimisto on koostanut osastojen ja 
piirien tueksi RedNet-sivuston, josta löydät 
tietoa sote-uudistuksesta sekä esittelypohjia 
muun muassa hyte-toiminnastamme. 
Materiaalit löytyvät RedNetin Tieto ja taito 
-sivulta kohdasta Sote-uudistus.

Lisätietoja: koordinaattori Maria Viljanen, 
maria.viljanen@punainenristi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu 
uudistuksen jälkeenkin kunnille. Kuvassa Oulun osaston 
Sanna Tuorila pakkaa ruoka-apua.

Kuva: M
aiju Pohjanheim

o

Asunnottomien yö 17.10.
YK:n kansainvälistä köyhyyden ja syrjäy-
tymisen vastaista päivää vietetään Suo-
messa Asunnottomien yön merkeissä 
17.10.

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokai-
sen ihmisen perusoikeutta vakinaiseen asun-
toon, omaan kotiin. Asunnottomuus on köy-
hyyden ja huono-osaisuuden äärimmäisimpiä 
muotoja ja heikentää asunnottoman ihmisen 
hyvinvointia sekä ihmisarvoista elämää.

Osastosi voi järjestää Asunnottomien yön ta-
pahtuman yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Tapahtumaan voi kuulua esimerkik-
si palveluohjausta, keskustelutukea ja ruo-
ka-apua, ja se on myös oiva tilaisuus kertoa, 
millaista apua ja tukea osastosi tarjoaa haa-
voittuvassa asemassa oleville. 

Vinkit osallistumiseen löydät RedNetistä: Tieto 
ja taito > Ruoka-apu > Asunnottomien yö 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin suunnitte-
lija Petra Lemmetty, p. 040 620 4373
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KOULUTUS 

Syksyn 2022 vapaaehtoiskouluttajakoulutukset

Kuva: Leena Koskela

Syksyn vapaaehtoiskouluttajakoulutuk-
seen ilmoittautuminen on käynnissä. 

Kiinnostaako sinua edistää inhimillisyyttä ja 
auttamismieltä? Haluatko vaikuttaa siihen, et-
tä ihmiset osaavat auttaa toisiaan? 

KOULUTTAJAKOULUTUKSEN YHTEISET 
OSAT:

Punainen Risti kouluttaa -webinaari:  
4.10. klo 17–18

OPPIMISEN OHJAAMINEN:

Etäkoulutus: 11.10. klo 17–19.30
Lähikoulutus: 29.10. klo 10–17
Etäkoulutus: Reflektio 22.11. klo 17–18
Kouluttajien verkkokurssi 1.10.–31.12. 

SISÄLTÖOSAT

Valmiuskouluttajien sisältöosa 9.–11.9. 
Sisältöosien koulutukset 19.–21.11. 
Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus  
11.–13.11. 

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 
29.9.–2.10.

Tiesitkö, että voit toimia vapaaehtoisena myös verkossa? 
Verkossa tehtävä vapaaehtoistoiminta on täysin paikkakunnasta riippumatonta.  
Toiminnassamme mukana olevia vapaaehtoisia asuu ympäri maailmaa! 

> Lue lisää Rednetistä: rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoistoimintaa_verkossa 

Erityisen suuri tarve vapaaehtoisille on nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa.  
Tule vapaaehtoiseksi, sinua todella tarvitaan! 

> Tutustu: sekasin.fi/vapaaehtoiset

Kouluttajapäivät tulossa taas tammikuussa

Kouluttajapäivät ja kouluttajien täydennyskoulutus järjestetään ensi vuonna 21.–22. tammikuuta. 
Ilmoittautuminen avataan ja tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin syksyllä. 

Merkitse päivät jo nyt kalenteriisi!

Jos vastaat kyllä, tule mukaan vapaaehtois-
kouluttajaksi. Valmennamme sinut vetämään 
peruskoulutusta niin vapaaehtoisillemme kuin 
muillekin kiinnostuneille. 

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä piiriisi. Lisä-
tietoa löytyy RedNetistä: rednet.punainenristi.
fi/node/6357
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KOTOUTUMISEN TUKI   

Osastosi voi tukea maahan muuttaneiden 
kotoutumista monin eri tavoin.

Haluamme lisätä maahan muuttaneiden osallis-
tumista, osallisuutta ja toimintakykyä, vähen-
tää haavoittuvuutta sekä luoda rakentavia yh-
teyksiä tulijoiden ja paikallisen väestön välille. 

Maahan muuttaneilla voi olla erityisiä haavoittu-
vuuksia, jotka liittyvät heidän oikeudelliseen tai 
yhteiskunnalliseen asemaansa tai taustaansa. 
Toimimme tukea tarvitsevien pakolaisten, turva-
paikanhakijoiden, paperittomien, ulkomaalaisten 
säilöön otettujen ja muiden haavoittuvassa ase-
massa olevien parissa ja heidän tukenaan. 

Mitä osasto voi tehdä?

Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat tukea maa-
han muuttaneen kotoutumista monin tavoin. 

•  Ystävävapaaehtoisen antama aika ja yhdes-
säolo voivat olla vasta Suomeen muuttaneel-
le korvaamaton tuki. 

•  Kielikerhoissa ja -kahviloissa harjoitellaan ar-
kikieltä puhumalla. Kerhot toimivat lisätukena 
viranomaisten tarjoamille kursseille. 

•  LäksyHelpissä vapaaehtoiset auttavat ja mo-
tivoivat lapsia tai aikuisia opintopolulla. 

Kotoutumista tukevat myös esimerkiksi leirit, 
teema- ja toimintaryhmät, työelämämentoroin-
ti, kansainväliset klubit ja kohtaamispaikat se-
kä monenlainen arjen apu.

Osastosi voi tukea kotoutumista kaikessa toi-
minnassaan järjestämällä aidosti avointa toi-
mintaa, purkamalla syrjiviä rakenteita ja tar-
joamalla mahdollisuuksia osallistumiseen ja 
kohtaamiseen.

Vinkkejä ja koulutusta tarjolla

Vinkit ja materiaalit kotoutumista tukevaan 
vapaaehtoistoimintaan löydät RedNetistä: red-
net.punainenristi.fi/kotoutumisentuki.  

Kotoutumisen tukena -koulutuksessa käsi-
tellään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasismia 
sekä esitellään kotoutumista tukevaa vapaa-
ehtoistoimintaa. Voit etsiä seuraavan kurs-
sin Omasta tai suorittaa kurssin omaan tahtiisi 
verkossa Itslearning-alustalla. Lisätietoja: oma.
punainenristi.fi/event/14691  

Punainen Risti Suomeen saapuvien tukena 
-webinaarissa 7.9. kerrotaan, miten vapaa-
ehtoiset voivat tukea esimerkiksi Ukrainasta 
paenneiden tai kiintiöpakolaisten kotoutumista. 

Tule kuulemaan hyväksi havaituista malleista 
ja hakemaan ideoita! Lisätietoa löydät Omasta: 
oma.punainenristi.fi/event/15632.

Tueksi maahan muuttaneelle

Mikä kotoutuminen? 

Kotoutuminen on jatkuva, kaksisuuntainen 
prosessi, jossa yhteiskunta muuttuu väes-
tön monimuotoistuessa ja maahanmuuttaja 
hankkii yhteiskunnassa ja työelämässä tar-
vittavia tietoja sekä taitoja. Se on yksilölli-
nen prosessi, jonka aikana maahanmuutta-
jan osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
yhteiskunnassa lisääntyvät.  

Kotoutumista tuetaan tarjoamalla tarpeen 
mukaista tukea ja palveluja sekä edistä-
mällä yhteiskunnan vastaanottavuutta.

Kuva: S
usanna C

hazalm
artin
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HYVÄ JOULUMIELI 

Kerro osaston ruoka-avusta ruoka-apu.fi:ssä
Ruoka-apu.fi -sivusto palvelee ruoka-avun jär-
jestäjiä, avuntarvitsijoita ja elintarvikkeiden 
lahjoittajia. Kun ilmoitat osastosi ruoka-aputa-
pahtuman sivustolla, apua tarvitseva saa sii-
tä tiedon.

Palvelu on ilmainen, ja saat siihen tarvittavan 
käyttäjätunnuksen helposti suoraan sivuston 

kautta. Sivustolta löydät myös ruoka-avun oh-
jeita, tulevia koulutuksia ja tapahtumia.  

Tutustu sivustoon ja tilaa käyttäjätunnus osas-
tollesi!

Tutustu myös Punaisen Ristin ruoka-aputoi-
minnan vinkkeihin, malleihin ja materiaaleihin 
RedNetissä: rednet.punainenristi.fi/ruoka-apu.

Hyvä Joulumieli -kampanja jakaa ruokalahja-
kortteja ja muistuttaa lapsiperheköyhyydestä

Kuva: B
enjam

in S
uom

ela

Hyvä Joulumieli -kampanjan ruokalah-
jakortit tuovat jälleen iloa vähävaraisiin 
lapsiperheisiin. Osastot voivat tilata oman 
paikkakuntansa kortit tuttuun tapaan 
sähköisesti.

Osastoilla on ollut mahdollisuus tilata Hyvä 
Joulumieli -ruokalahjakortit sähköisellä tilaus-
lomakkeella useamman vuoden ajan. Kortit 
toimitetaan suoraan esimerkiksi sosiaalitoimis-
toille, diakoniatyöntekijöille ja neuvoloille, jot-
ka jakavat kortit tarvitseville.

Korttien tilaamisesta kumppaneille kannattaa 
sopia yhdessä paikkakunnalla toimivien Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) yhdistys-
ten kanssa. Näin voitte yhdessä varmistaa, 
että mahdollisimman moni kumppani saa kort-
teja, ja mahdollisimman moni perhe kaipaa-
mansa avun. Samalla vältytte päällekkäisiltä 
tilauksilta.

Kortit kannattaa tilata suoraan yhteistyökump-
panien osoitteisiin. Osastonne voi liittää kort-
teihin oman tervehdyksensä. On tärkeää, et-
tä tervehdys toimitetaan kumppanille riittävän 
ajoissa, jotta se ehtii varmasti lahjakortin mu-
kaan.

Hyvä Joulumieli -tapahtuma tuo näky-
vyyttä keräykselle

MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa kannattaa 
myös järjestää Hyvä Joulumieli -tapahtuma, 
jolla saatte lisää näkyvyyttä kampanjalle ja li-
sävaroja lahjakortteihin. Osastoille jaetaan tar-
kemmat ohjeet tapahtumien järjestämiseen 
syyskuun aikana. Lähempänä kampanjaa Red-
Netin Hyvä Joulumieli -ryhmään lisätään myös 
osastojen tiedotepohja ja somemateriaalia.

Hyvä Joulumieli on Suomen Punaisen Ristin, 
MLL:n ja Ylen yhteinen kampanja kotimaan 
vähävaraisten lapsiperheiden tueksi. Kampan-
jalla kerätään varoja ruokalahjakortteihin ja 
herätetään samalla keskustelua lapsiperheköy-
hyydestä.

Kampanjamateriaalit ja ohjeet korttien jakami-
seen löytyvät RedNetistä: rednet.punainenris-
ti.fi/hyvajoulumieli

Lisätietoja:

Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158
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Ruoka-apua tarvitsevien määrä on kas-
vanut. Suomen Punaisen Ristin ruoka-
avun jakelupisteestä on haettu ruoka-
kasseja enemmän kuin aikaisemmin. 
Kasvaneen kysynnän vuoksi hävikki-
ruokaa ei ole riittänyt kaikille ja mo-
nipuolisten ruokakassien tekemiseen 
joudutaan paneutumaan entistä enem-
män. Suomen Punainen Risti järjes-
tää ruoka-aputoimintaa ja ruokajake-
luita yhdeksällä paikkakunnalla Lapin 
alueella ja näin vastaa kasvaneeseen 
avuntarpeeseen. Tänä vuonna ruoka-
avunsaajia on ollut jo 15 000 taloutta.

Tasapuolisuus, puolueettomuus ja inhimil-
lisyys korostuvat entistä enemmän ruoka-
avunpaikoissa. Muutokset maailman ti-
lanteessa näkyvät myös ruoka-avussa ja 
tuovat sinne omat haasteensa. Ruoka-apua 
toteutetaan Punaisen Ristin periaatteiden 
mukaisesti muuttuneessa maailman tilan-
teessa. Vapaaehtoisemme järjestävät te-
hokkaasti ja itsenäisesti ruoka-aputoimin-
taa yhteistyössä paikallisten tahojen, kuten 
kauppojen, koulujen, keskuskeittiöiden ja 
lounasravintoloiden kanssa. Tavoitteenam-
me on kehittää edelleen ruoka-avun yhte-
ydessä tarjottavaa tukea, myös yhteistyönä 
muiden toimijoiden kanssa. 

RUOKA-APUTOIMINTA   

Tarve ruoka-avulle kasvaa  
Lappiin on saatu kaksi hanketta; Ruokaa ja 
apua kaikille -hanke ja Ruokaa ja osallisuut-
ta hanke. Ruokaa ja apua- hankkeen avulla 
kehitetään ruoka-aputoimintaa ja mahdol-
listetaan itse ruoka-aputoiminta. Ruokaa 
ja osallisuutta -hankkeen avulla edistetään 
ruoka-avunsaajien hyvinvointia ja vahvis-
tetaan sosiaalisuutta esim. ruoka-avun yh-
teydessä toimivan kahvilan tai tietoiskujen 
kautta. Molempien hankkeiden yhteisenä 
tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä eri toi-
mijoiden kesken ja tukea ruoka-aputoimin-
taa. Hankkeet ovat myös mukana erilaisissa 
tapahtumissa osastojen tukena. 

Punaisen Ristin tavoite on kehittää ruoka-
aputoimintaa paremmin organisoiduksi 
sekä hyödyntää entistä tehokkaammin syn-
tyvää hävikkiruokaa. Ruokaa joutuu hävik-
kiin paljon. Uutena toimintana tänä syksynä 
tehostamme hävikin hyödyntämistä entistä 
paremmin. Vähennämme hävikkiä hyödyn-
tämällä kaiken syötäväksi kelpaavan. ”He-
vibloggarit” tuottavat hävikistä hyvikkiä! 

Nyt jos koskaan on hyvä aika aloittaa va-
paaehtoistoiminta ruoka-avun parissa. Tar-
ve on suuri niin tekijöille kuin jaettavalle 
ruoalle. 

Syysterkuin Marianne ja Riina

Järjestä yhteisöllinen ruoka-aputapahtuma
Elinkustannukset ovat nousseet, uusia 
avuntarvitsijoita on tullut avun piiriin ja 
yhä useammalle ruoka-apu on tullut vält-
tämättömäksi pärjäämisen kannalta. Osas-
toille tarjotaan nyt mahdollisuutta hakea 
tukea yhteisöllisten ja osallistavien ruoka-
tapahtumien järjestämiseen.  Tuen hake-

Piiritoimiston Riina ja Marianne 
soppatykkivalmiudessa 
elokuun helteellä. Toiveena 
on lämmin syksy joka antaisi 
mahdollisuuden järjestää 
yhteisöllisiä ruoka-aputapahtumia 
ulkona. 

miseen löytyy ohje Rednetistä osoitteesta 
https:// rednet.punainenristi.fi/Ukrainan-
kriisi. Piiritoimiston tykkiä kuljettajineen on 
mahdollista kysyä tapahtumiin.  Kysy lisää 
marianne.sarre@punainenristi.fi tai puh 
0405581310 tai riina.tikkanen@punainen-
risti.fi  puh 0407784541
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Satu on palannut piiritoimistolle

Heippa kaikki! Olen palannut äitiysvapaal-
ta ja jatkan piirin vapaaehtoistoiminnan 
kehittäjänä. Minun työnkuvani koostuu 
Rovaniemellä toimivasta Eteenpäin - It-
senäistymisen tukea nuorille kasvukes-
kuksiin -hankkeesta ja lisäksi piirin lasten 
ja nuorten toiminnasta ja järjestötyöstä 
eli ainakin kummihommista. Odotan, että 
pääsen näkemään taas mahdollisimman 
monia teistä jopa ihan kasvotusten. Mikäli 
osastollanne on halua ja jaksamista tai alu-
eeltanne löytyy Punaisen Ristin toiminnasta 
kiinnostuneita nuoria tulen mielellään pe-
rehdyttämään ja kouluttamaan heitä ja tei-
tä. Lisäksi, jos teille tulee kouluvierailu- tai 
esittelypyyntöjä niin olkaa rohkeasti yhtey-
dessä. Minut tavoittaa vanhasta sähköpos-
tista ja puhelinnumerosta. Satu Vainio p. 
0400352770 satu.vainio@redcross.fi

Nina jatkaa nuorten ystävätoiminnassa 

Hei myös minun puolestani. Ilokseni saan 
jatkaa piiritoimistolla Kaveritaitoja nuorille 
-hankkeessa vuoden loppuun asti. Nuorten 
yksinäisyys ja sen aiheuttama paha olo on 
kasvanut entisestään koronan takia, ja Pu-
naisen Ristin ystävätoiminta tarjoaa hurjan 
tärkeän mahdollisuuden niiden helpottami-
seen. Siispä tekemistä riittää uusien vapaa-
ehtoisten rekrytoimisessa ja kouluttamises-
sa sekä kynnyksen madaltamisessa nuorille 
hakea apua ystävätoiminnasta. Meillä on 
Satun kanssa hyviä suunnitelmia syksyl-
le, toivottavasti kuullaan ja nähdään! Nina 
Ekonoja p. 040 844 7375. nina.ekonoja@
redcross.fi 

Hankkeiden kuulumiset

Eteenpäin -hankkeen kuulumiset. Eteen-
päin -hankkeessa tuetaan 18-25-vuotiaita 
itsenäistymässä olevia nuoria aikuisia yksi-
lö- ja yhteisötuen keinoin. Hankkeen aikana 
olemme huomanneet, että näillä nuorilla 
on paljon haasteita arjessa pärjäämisessä. 
Nuoria tuetaan asumiseen, arjen hallintaan, 
ihmissuhteisiin, opiskeluun ja työhön sekä 
mm. päihteisiin, rahaan, seksuaalisuuteen 
liittyvissä haasteissa. 

Rovaniemellä vapaaehtoiset ovat olleet 
Vamoksen järjestämissä vertaisryhmissä 
nuorten tukena työntekijän työparina. 
Lisäksi muutama tukikummipari on 
muodostettu. Syksyn aikana on tarkoitus 

NUORISOTOIMINTA

kouluttaa lisää vapaaehtoisia nuorten 
tueksi sekä yksilö- että ryhmätoimintaan. 
Hankkeen kautta nuoren on mahdollisuus 
saada tukikummi joko verkon välityksellä 
tai kasvokkain. Eteenpäin -hanke jatkuu 
kesään 2023 saakka.

Eteenpäin hankkeesta lisätietoja Satulta

Kaveritaito -hankkeen kuulumiset

Kaveritaito –hanke jatkuu piirillä vielä tä-
män vuoden loppuun. Syksyllä on luvassa 
mm. nuorten ystäväleirejä. Toivottavasti 
saamme vapaaehtoisia pitämään kaveritai-
toja ryhmää Rovaniemelle, mutta ainakin 
verkossa ryhmät käynnistyvät. 

Lisäksi perehdytämme Redun nuoriso- ja 
yhteisöohjaajia osana heidän opintojaan 
Kaveritaitoja ohjelman käyttöön. Toivotta-
vasti joukosta löytyy myös innokkaita uusia 
vapaaehtoisia. Kaveritaitoja hankkeen lop-
puseminaari on loppuvuodesta Kuopiossa ja 
materiaalit sen jälkeen käytössä ystävätoi-
minnan kouluttajilla.

Kaveritaitoja hankkeesta lisätietoja Ninalta

Lapin piirin nuorisotoimikunta rekrytoi 
uusia jäseniä seuraavalle kaksivuotis-
kaudelle 

Lapin piirin nuorisotoimikunnan haku on 
avattu ja mukaan voi hakea elokuun lop-
puun asti. Toimikausi alkaa syksyn rek-
rytointipäivän kokouksessa lauantaina 
10.9.2022, jolloin seuraava toimikunta vali-
taan, ja päättyy syksyllä 2024. Mukaan voi 
ilmoittautua Oman kautta linkistä: https://
oma.punainenristi.fi/event/15783. Ehdolle 
voi myös asettua oman osaston esityksellä 
tai vain saapumalla rekrytointipäivään ja 
ilmoittamalla kiinnostuksestaan toimintaa 
kohtaan. 

Nuorisotoimikunnan toiminnasta ja valitse-
misesta

Piirin nuorisotoimikunnan valitsevat itse 
nuoret. Uuden nuorisotoimikunnan kausi 
alkaa valinnasta ja kestää kaksi vuotta. Eh-
dolle voivat asettua Lapin piirin osastojen 
13–29-vuotiaat jäsenet. Nuorisotoimikun-
taan valitaan enintään kymmenen jäsentä.

Piirin nuorisotoimikunta kokoontuu noin nel-
jä kertaa vuodessa, minkä lisäksi se tekee 
muuta vaikuttamistyötä vuoden aikana. Toi-

Nuorisotoiminnan kuulumisia
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mikunta tukee osastojen nuorisotoimintaa 
ja on mukana piirin toiminnan kehittämi-
sessä. Nuorisotoimikunta tekee yhteistyötä 
muiden piirien toimikuntien ja valtakunnalli-
sen nuorisotoimikunnan kanssa, sekä toimii 
yhdessä piirin hallituksen ja työntekijöiden 
kanssa. 

Tämänhetkisen toimikunnan jäsenten nimet 

ja osastot löydät Rednetistä: https://red-
net.punainenristi.fi/node/51973. 

Lisätiedot

Lisätietoja piirin nuorisotoimikunnan työs-
kentelystä voi kysyä nuorisotoimikuntaa 
tukevalta työntekijältä Satulta

Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Na-
papiirin ja Meri-Lapin osastot järjestivät 
alakouluikäisille lapsille suunnatun kahden 
yön Viikinkileirin, jolla lapset harjoittelivat 
viikinkiklaaneille tuiki tärkeitä taitoja. Ohjel-
massa oli kaveri- ja ryhmätyötaitojen tree-
naamista, kädentaitoja ja askartelua, on-
gelmanratkaisua ja perusjuttuja ensiavusta. 
Leiri meni pääpiirteissään hienosti. 

Alkuhässäkän ja -jännityksen aiheuttamien 
pomppujen jälkeen reippaat ja innostuneet 
leiriläiset pärjäsivät hienosti, vaikka mu-
kana oli monia ensikertalaisia. Koti-ikävää 
podettiin yllättävän vähän. Kommelluksilta 

ei vilkkaan porukan kanssa suinkaan vältyt-
ty, ja ensiapua annettiin pieniin haavoihin 
ja kolhuihin sekä yhteen ampiaisenpistoon. 
Uusia kaveruussuhteita syntyi, yhteystieto-
ja vaihdeltiin, ja leirin lopussa tunnelma oli 
korkealla: Uutta, mielellään pidempää leiriä 
toivottiin ensi kesälle. Tavataanhan taas, 
jospa ensi kerralla Kemissä 

Syksylle on suunnitteilla kaksi nuorten ys-
tävätoiminnan leiriä Rovaniemen nuoriso-
palveluiden sekä Rovaniemen Tyttöjen Talon 
kanssa. Ne toteutetaan Kaveritaitoja nuoril-
le -hankkeen puitteissa ja ne on suunnattu 
kaikille Lapissa asuville nuorille. Leireillä 

 H
elga Ylipasm

a

Lasten ja nuorten leiritoiminta on aktivoitunut 

NUORISOTOIMINTA   
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perehdytään Kaveritaitoja-ohjelman kautta 
vuorovaikutustaitoihin sekä pohditaan omaa 
hyvinvointia tulevia asioita. Lisäksi tutus-
tutaan Punaisen Ristin toimintaan. Leirien 
ajankohdat ja muuta lisätietoa julkaistaan 
lähiaikoina piirin sosiaalisen median kana-
vissa. 

Koulutukset lasten ja nuorten kanssa 
toimiville vapaaehtoisille

Osastoista on pitkään kuulunut viestiä sii-
tä, että nuoria kaivataan mukaan toimin-
taan. Siksi Nina kartoitti ennen kesää Lapin 
alueella OMAan kirjautuneiden, lasten ja 
nuorten parissa toimimisesta kiinnostunei-
den vapaaehtoisten toiveita siitä, millainen 
lisätieto ja koulutus auttaisi heitä nuorten 
kohtaamisessa. Kyselyyn vastasi 34 henki-
löä kaikista toimintaryhmistä ja eri paikka-
kunnilta, suurin osa heistä Rovaniemen ja 
Meri-Lapin alueelta. 

Vapaaehtoisten vastausten perusteella piiri 
järjestää syys-lokakuussa kaikkien osas-
tojen eri toimintaryhmien vapaaehtoisille 
suunnatun koulutuspaketin, johon voi il-
moittautua OMAn kautta. Koulutuksia on 
nuorten ystävätoiminnasta, Kaveritaitoja-
ohjelmasta, itsenäistyvän nuoren tukemi-

sesta sekä ryhmien ohjaamisesta. Niihin voi 
ilmoittautua oman kiinnostuksen ja tarpeen 
mukaan, joko kaikkiin osa-alueisiin tai jo-
honkin niistä. Koulutuksista löytyy lisätietoa 
ja ilmoittautumislinkit myös piirin someka-
navilta. Syyskuun koulutukset järjestetään 
livenä 17.-18.9. piirin koulutustilassa Läh-
teentiellä, ja lokakuun koulutukset verkon 
välityksellä arki-iltoina 11.-12.10. ja 25.-
26.10. kello 17-20. Kouluttajina toimivat 
piiritoimiston Satu ja Nina. 

Koulutusten lisäksi aiheesta toivottiin itse-
opiskelumateriaalia ja lisätietoa sähköpos-
tilla. Tällä hetkellä Punaisen Ristin oppima-
teriaalipalvelusta löytyy erityisesti nuorten 
parissa toimiville vapaaehtoisille kaksi ma-
teriaalia, Kaveritaitoja-ohjelma sekä Nuoret 
ja mielenterveys -itseopiskelumateriaali. 
Oppimateriaalipalvelu löytyy verkosta osoit-
teessa www.sproppimateriaalit.fi. Pyrimme 
vinkkaamaan vapaaehtoisille somen ja mui-
den kanavien kautta myös ajankohtaisista 
tapahtumista, koulutuksista ja uusista ma-
teriaaleista.  

Tiktok tavoittaa nuoret ja vanhat 

Piirille on tehty Tiktok tili nuorten ja van-
hempienkin tiktokkaajien tavoittamiseksi. 
Tiktok on suosittu lyhytvideosovellus, jolla 
on käyttäjiä ympärimaailman. Muutamat 
muutkin SPR:n piirit ja toimijat ovat otta-
neet tiktokin käyttöön. Tiktokissa on tar-
koitus videoiden avulla tavoittaa Punaisen 
Ristin toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä 
ja tiedottaa monipuolisesta toiminnastam-
me videoiden keinoin. Sovelluksessa tois-
ten tiktokkaajien on mahdollisuus kysellä 
ja keskustella viestein. Tämä mahdollistaa 
myös vastausten antamisen nopeasti. Piirin 
tiktokkia pääset katsomaan sovelluksesta 
nimellä SPR Lapin piiri.

 Nähdään ja kuullaan!

Nuorisotoiminnan vastuuhenkilöt Satu Vainio 
(oik.) ja Nina Ekonoja

NUORISOTOIMINTA
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joitusnukeilla defibrillaattorin kanssa, toi-
sella puolella pihaa toinen ryhmä kääntelee 
toisiaan maassa sujuvasti kylkiasentoon. 

On meneillään Punaisen Ristin Lapin pii-
rin järjestämä EA3-kurssi. Kurssilla 11 
aktiivista ensiapuryhmäläistä Lapin eri 

ENSIAPUTOIMINTA 

Sodankylän Raudanjoella rauhallisessa 
maalaismaisemassa sijaitsevan Visatuvan 
pihapiirissä kuhisee, kun Punaisen Ristin 
tunnuksilla varustettuihin punaisiin päivys-
tysvaatteisiin pukeutuneet vapaaehtoiset 
harjoittelevat ensiaputaitoja aurinkoisessa 
kevätsäässä. Osa treenaa elvyttämistä har-

Toukokuussa järjestettiin Lapin piirin EA3-
kurssi Sodankylässä. Kurssilla kehitettiin 
ensiaputaitoja ja -valmiutta sekä harjoi-
teltiin johtamista ja johdettavan olemista. 
Kurssilla oli paljon erilaisia toimintaharjoi-
tuksia, joiden autettavina toimivat kurs-
sin ulkopuoliset vapaaehtoiset. Saimme 
kurssille myös vieraaksi Rajan helikopterin 
henkilöstöineen, ja he kertoivat meille mie-
lenkiintoisesta työstään.

Harjoituksilla ja koulutuksilla vahvistetaan 
ea-ryhmätoimintaa

Syksylle on suunnitelmissa järjestää harjoi-
tusviikonloppu ensiapuryhmien kouluttajille 
sekä kokeneille ensiapupäivystäjille sekä 
Ensiapupäivystäjän peruskurssi. Näistä tu-
lee mainokset myöhemmin.

Alkuvuodesta on myös mahdollista osallis-
tua ETK-koulutukseen edullisempaan hin-
taan, tästä lähetetään lisätietoa ensiapu-
ryhmien johtajille myöhemmin. 

EA -3 kurssin terveiset 

Kouluttajamme Esa teki malliksi narupaarit ja kurssilaiset pääsivät sen jälkeen rakentamaan omat.  

Päivi N
iininen
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osastojen ensiapuryhmistä kehittävät ensi-
apuvalmiuttaan, taitojaan toimia erilaisissa 
onnettomuus- ja ensiaputilanteissa, sekä 
taitoa olla johdettavana ja johtajana. Uusil-
la EA3-kurssin käyneillä on Punaisen Ristin 
ensiapuryhmissä oikeudet toimia ensiapu-
ryhmän vastaavana.

Kurssilla on ensiapuryhmäläisiä neljästä 
eri osastosta: Rovaniemen, Napapiirin, 
Meri-Lapin ja Kittilän osastoista. Yleen-
sä viikon mittaisena järjestetty kurssi on 
toteutumassa ensimmäistä kertaa kahte-
na viikonlopun mittaisena jaksona sekä 
verkko-opintoina. Kurssilla kerrataan ja sy-
vennetään osallistujien taitoja ensiapuryh-
mässä toimimisessa, ryhmädynamiikassa, 
onnettomuustilanteissa toimimisessa sekä 
taktiikassa. Lisäksi kurssilla opetellaan 
suunnittelemaan ja toteuttamaan onnis-
tuneita ensiapuharjoituksia, syvennetään 

ensiapuosaamista sekä toimintaa monipoti-
lastilanteissa. Koulutus sisältää useiden eri 
kouluttajien luentoja ja paljon käytännön 
harjoituksia. 

Meri-Lapin osaston ensiapuryhmästä 
kurssille osallistuivat Tarja Ikonen, Pet-
ri Palokangas, Emma Kekäläinen ja Tuula 
Ehrukainen-Sykkö. Kittilän osaston ensi-
apuryhmästä kurssilla olivat Mari Hekkala 
ja Soile Peltonen. Rovaniemeltä kurssille 
osallistuivat Päivi Teljosuo, Esko Palovaara, 
Petri Mattila, Marko Ekola ja Leena Kekäle. 
Kurssilaiset olivat tyytyväisiä kurssin an-
tiin. Runsas käytännön harjoittelu ja ryh-
mässä toimiminen olivat heidän mielestään 
parasta kurssissa mielenkiintoisten luento-
jen lisäksi. 

Tekstin ovat kirjoittaneet kurssilla olleet 
vapaaehtoiset yhdessä. 

Tapaturmaviikolla toukokuussa jaettiin äm-
päreitä ja välivesiä
Toukokuussa vietettiin valtakunnallis-
ta Tapaturmaviikkoa, jonka teemana 
oli mökin turvallisuus. Lapissa innos-
tuttiin kovasti aiheesta ja 10 osastoa 
halusikin lähteä mukaan turvallisuus-
tietouden jakamiseen. 

Mukana olivat Rovaniemen, Sodankylän, 
Meri-Lapin, Muonion, , Napapiirin, Kolarin, 
Tervolan, Kittilän sekä Pellon osastot. In-
nostusta lisäsi varmasti osaltaan myös se, 
että turvallisuustietouden sai jakaa kome-
assa mustassa pelastusämpärissä.  Touko-
kuun aikana jaettiinkin noin 1000 ämpäriä 
erilaisissa tapahtumissa, kauppakeskuksis-
sa ja ruoka-apujen yhteydessä.  Ämpärit 
oli täytetty erilaisilla turvallisuusaiheisilla 
tarkistuslistoilla sekä esitteillä. Ämpäristä 
löytyi myös ohjeet, kuinka sen avulla pys-
tyisi tarvittaessa pelastamaan vedenvaraan 
joutuneen. 

Alko halusi myös osallistua omalta osaltaan 
tapaturmaviikkoon ja lahjoittikin jaettavak-
si yli 1000 pulloa Välivettä. Välivedet he-
rättivätkin valtavasti kiinnostusta ja ihmi-
set ottivat niitä mielellään vastaan.

Tapahtumat ja ämpäreiden sekä välivesien 

jakotilaisuudet olivat hyvin erilaisia, mutta 
kaikki yhtä tärkeitä. Toukokuun aikana sai 
melkoinen määrä ihmisiä lisää tietoutta 
tapaturmista ja niiden ehkäisemisestä ja 
tietysti näkyvyyttä PR osastoille.

ENSIAPUTOIMINTA

Sodankylässä tarjottiin turvallisuustietouden 
ja ämpärin lisäksi makkaraa ja kyytipojaksi 
välivettä. Iloisten vapaaehtoisten tunnelma tarttui 
makkarajonossa. 

M
arianne S

arre
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Asunnottomien yön tapahtuma 14.10.

Monikulttuurisuustoiminnan terveisiä

MONIKULUTTURISUUSTOIMINTA 

asemassa oleville ja asunnottomuutta 
kokeville kävijöille ikimuistoinen ilta sekä 
tuoda esille asunnottomuuden monenlaiset 
kasvot. Tapahtuma toteutetaan talkoo- ja 
lahjoitusvaroin. Muutkin osastot voivat jär-
jestää pienimuotoisia tapahtumia tai vain 
sytyttää klo 18 asunnottomien yön ulkotu-
let. Lisätietoja Riina Tikkaselta piiritoimis-
tolta.

Tervehdys piiritoimistolta ja monikulttuuri-
suustoiminnan puolelta. Muutosten tuulet 
pyyhkäisivät monikulttuurisuustoiminnan 
yli, kun Jenni on siirtynyt toiminnoista 
opintojen pariin ja Hanna-Leena (Hansku) 
on palannut töihin perhe- ja opintovapai-
den jälkeen. 

Hanskun opinnot ovat tuottaneet mielen-
kiintoisia tuloksia monikulttuurisen vapaa-
ehtoistoiminnan saralle gradun muodossa. 
”Antoisa haastava vapaaehtoisuus - vapaa-
ehtoisena toimiminen turvapaikanhakijoiden 
parissa” -pro gradu tutkielma on luettavissa 
Laudasta: https://lauda.ulapland.fi/hand-
le/10024/65143 . Pysyväisosoite: https://
urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022062248714

Jenni lähettää paljon terveisiä ja kiittää 
yhteistyöstä! Tästä on hyvä jatkaa ja alkaa 
muistelemaan tämän työn saloja. Tilan-
ne on monikulttuurisuustoiminnan osalta 
muuttunut Ukrainan tilanteen myötä ja nyt 
syksyn alussa tutustutaan nykyisiin toimin-
tamuotoihin ja samalla voidaan muistella 
hieman vanhoja. Minuun voi olla yhteydes-
sä alla oleviin yhteystietoihin niin töiden 
kuin kuulumistenkin muodossa.  

Monikulttuurisuustoiminnassa mukana ole-
ville vastuuvapaaehtoisille on suunnitteilla 
syksylle voimavara- ja virkistäytymispäivät 
yhdessä Oulun piirin kanssa. Tästä tullaan 
kertomaan lisää myöhemmin.  

SPR Lapin piiri järjestää myös kaikille moni-
muotoisen ystävätoiminnan vapaaehtoisille 
yhteisen ruskatapahtuman Tornioon viikolle 
40. Tästä lisätietoja ja ilmoittautumiset voi 
laittaa sähköpostitse: hanna-leena.martin@
redcross.fi tai puhelimitse: 0401701955. 
Nähdään viimeistään Ruskatapahtumassa! 

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaise-
na päivänä 17.10. vietetään vuosittain 
Asunnottomien yötä. Asunnottomien yö 
-tapahtumalla halutaan muistuttaa, että 
asunto on perusoikeus ja että meillä kai-
killa on oikeus omaan kotiin. Rovaniemellä 
tapahtuma on 14.10 Kauppatorilla. Tapah-
tumassa halutaan tarjota heikoimmassa 

SOSIAALINEN HYVINVOINTI 

Ruskatapaaminen 8. - 9.10.
Monimuotoisen ystävätoiminnan Ruskata-
paaminen on tänä syksynä Torniossa. Ta-
pahtuma on suunnattu Ystävätoiminnan eri 
ryhmille, Nuorten ystävä/kaveritoiminnan, 
Monikulttuurisen ystävätoiminnan ja Ruo-
ka-aputoiminnan ryhmille. Ilmoittautumista 
koskevat ohjeet on lähetetty osastojen vas-

tuuvapaaehtoisille sekä tiedoksi puheenjoh-
tajille. Lämpimästi tervetuloa perinteiseen 
Ruskatapaamiseen vertaistuen ja virkistyk-
sen pariin. 

Lisätietoja Sirkka Kellokummulta piiritoi-
mistolta

Hanna-Leena Martin
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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

Vastaanottokeskukset 

Vastaanottotoiminnan johtaja 
Ritva Metsälampi               0407 709 793

Rovaniemen vastaanottokeskus 
Johtaja Reko Silvenius       0406 702 614

VOK Rovaniemi          0405 032 732

Kemijärven vastaanottokeskus
Johtaja Sari Koutelo,          0406 814 208

Kemin vastaanottokeskus
Johtaja Jarmo Talvensaari   0401 679 895

YHTEYSTIEDOT

Piiritiedotteen jakelu: piirin ja osastojen hal-
litusten jäsenet, kouluttajat (ei etk), osaston 
avainvapaaehtoiset sekä piirin luottamushen-
kilöt. Sähköinen versio on luettavissa://rednet.
punainenristi.fi/lappi

Osastot voivat lähettää 4/2022 piiritiedotejut-
tunsa 7.10..2022 mennessä osoitteeseen spr-
lappi@punainenristi.fi 

Piiritoimisto 

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

Terveydenhuollon suunnittelija 
Päivi Niininen   0400 703 287 
(sijainen)

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 
Hanna-Leena Martin  0401 701 955
(Katja Junnilan sijainen)

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

N
ian Ekonoja

Kontti    0207 012 970

Veripalvelu   0800 05801

Ensiapukoulutus
Suomen Punainen Risti Ensiapu Oy
    0400 112 113

sposti: etunimi.sukunimi@redcross.fi

sposti: etunimi.sukunimi@redcross.fi
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Lapin piirin piirihallituksen jäseniä suunnittelupäivässä Rovaniemellä 20.8.2022. Tapaamisessa määriteltiin Lapin 
piirin vuoden 2023 toiminnan painopisteet. 


