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Vuoden pimein aika on nyt käsillä. On-
neksi monella muulla tapaa elämä alkaa 
näyttää nyt valoisammalta kuin pitkään 
aikaan. Tätä olemme kaikki odottaneet!

Syksyä ja Suomen Punaisen Ristin suurim-
man keräyksen Nälkäpäivän suunnittelua lei-
masi vielä syvä epävarmuus. Moni osasto 
ja potentiaalinen vapaaehtoinen alkoi suun-
nitella Nälkäpäivää todenteolla lomien jäl-
keen elokuussa. Silloin elimme vielä suures-
sa epävarmuudessa: alkavatko koulut, miten 
käy harrastusten, millainen syksy mahtaa ol-
la edessä?

Onneksi pääsimme toteuttamaan lipaskerä-
yksen syyskuun lopussa. Yhdessä tekemi-
sen riemu näkyi, ja auttamisen halu oli suuri 
niin lipaskerääjien kuin lahjoittajienkin kes-
kuudessa. Lipaskeräyksen aikana osastoilta 
kysyttiin vaikuttiko korona jotenkin keräyk-
seen: suurin osa ei osannut sanoa vaikutti-
ko, mutta noin neljäosa vastasi koronan vai-
kuttaneen. Normaalioloissa ei siis keräystä 
toteutettu tänäkään vuonna. Suurkiitos kai-
kille vapaaehtoisille, jotka tekivät Nälkäpäi-
västä totta poikkeusoloissa jo toista kertaa! 

Nälkäpäivän suunnittelussa otettiin huomi-
oon sekin vaihtoehto, että lipaskeräystä ei 
päästäisi toteuttamaan lainkaan. Avun ket-
ju -heijastin syntyi tarpeesta mahdollistaa 
auttaminen mahdollisimman monelle vaivat-
tomasti: ohi kulkiessa lähikaupassa asioi-
dessa ja sellaisen tuotteen myötä, joka olisi 
tarpeellinen kaikille. Heijastimen tuotot oh-
jataan Nälkäpäivän keräystuottojen tavoin 
Suomen Punaisen Ristin katastrofirahas-
toon. Korona-ajan jälkeenkin on tärkeää, et-
tä meillä kaikilla on monta tapaa auttaa, ja 

että jokainen voi auttaa juuri itselleen par-
haiten sopivalla tavalla. 

Avun ketju -heijastin tuo valoa ja turvalli-
suutta pimeimpään vuodenaikaan. Heijastin 
on Avainlipputuote – mainio ja merkityksel-
linen lahja itselle tai pukinkonttiin. Heijastin 
on myynnissä loppuvuoden ajan esimerkik-
si S-ryhmän ruokakauppojen ja Tokmannien 
kassoilla. 

Kiitos kaikille Nälkäpäivän toteuttajille ympä-
ri Suomea. Valoisaa loppuvuotta meille kai-
kille!

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 Salminen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: Veli-Matti Ahtiainen    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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Kaamos on täynnä värejä

PÄÄKIRJOITUS 9.11.2021

Senhän me tiedämmekin, kaikki täällä asuvat. Se tekee tästä vuodenajasta kauniin ja mo-
ninaisen. Pyhäinpäivänä vietin hetken Ounasjoen rannalla, keskellä hiljaisuutta, missä kuuli 
vain oman hengityksensä. Ja mitä ympäröi harmaan eri sävyt. Nämä hetket tässä hetkises-
sä ajassa ovat arvokkaita.

Korona-aika on haastanut meitä monella tavalla. Toimintoja on mietitty uudesta näkökul-
masta, digitaalisuus on vyörynyt meidän ylitsemme. Aina emme ole ehtineet tämän kaiken 
myllerryksen mukaan. On tapahtunut paljon hyviä asioita, mutta myöskin moni asia on 
jäänyt paikoilleen.

Nyt, kun elämä alkaa yhä enemmän avautua ja eri toiminnot palautua normaalimpaan 
muotoon on aika pohtia miten tästä ajasta oppineena alamme rakentaa uudenlaista toimin-
taa. Ja uusi ponnistaa aina vanhasta, siitä mitä olemme jo tehneet ja harjoitelleet.

Punaisen Ristin merkitys ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden vahvis-
tajana on edelleen keskeinen. Toimintalinjauksessamme olemme todenneet, että toimin-
taympäristön muutokset edellyttävät auttamistyön uudistumista, jotta voimme olla edel-
leen tehokas avun kanava, missä apu löytyy läheltä.

Sote alue ja pelastustoimen hallintouudistus tulee myös koskettamaan meitä jokaista jo 
ensi vuoden alusta ja sillä on oleellisia vaikutuksia järjestöjen sekä viranomaisten yhteis-
työhön. 

Näitä asioita pohdimme yhteisessä, kaikille osastojen vapaaehtoisille tarkoitetussa järjes-
tötapahtumassa Ylläksellä 27–28.11. Lauantaina pohdimme osastojen kokonaisvalmiutta ja 
aloitamme silloin valmistautumisen ensi kevään valtakunnalliseen Punaisen Ristin valmius-
harjoitukseen. 

Sunnuntaina keskitymme viestintään sekä uusien vapaaehtoisten rekrytointiin. Tämä ikui-
suusaiheelta kuulostava pohdinta on kuittenkin keskeinen tekijä osastojen toiminnan jat-
kuvuudelle.

Toivottavasti mahdollisimman moni teistä ehtii mukaan yhteiseen tapaamiseemme.

Suuret kiitokset kaikille jälleen Nälkäpäivä keräyksen toteuttamisesta. Meidän tuloksemme 
parani viime vuodesta. Ja näyttää siltä, että alustavan laskelman mukaan Utsjoen osasto 
ohitti asukaslukuun suhteutettuna Muonion osaston piirin parhaana kerääjänä. Utsjokiset 
keräsivät 0,84€/asukas. Kaikkiaan 11 osastoa paransi edellisen vuoden tulostaan, mikä on 
todella hieno juttu.

Palaan vapaana virtaavan Ounasjoen rantaan ja kaamoksen hiljaisuuteen. Kuinka tärkeää 
pysähtyminen meille jokaiselle on. Mutta kuinka merkityksellistä ja korvaamatonta onkaan 
ihmisten kohtaaminen, yhdessä tekeminen ja toinen toisistamme huolehtiminen.  Näitä 
kohtaamisia meillä on ollut jo paljon tämän syksyn aikana; koronarokotuksissa, ruoka-
avussa, asunnottomien yössä, monimuotoisen ystävätoiminnan tapaamisissa eri kylien 
kohtaamispaikoissa, jälleen alkaneissa ensiapupäivystyksissä ja nuorten kaveritoiminnan 
parissa. Kiitoksia kaikille näiden kohtaamisten mahdollistamisesta ja mukanaolosta.

Värikästä kaamosta kaikille, tapaamme Ylläksellä marraskuun lopulla!

Veli-Matti Ahtiainen 

va toiminanjohtaja
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KIITOS NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!

Valtava kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuneille! 

S
uvi-Tuuli Kankaanpää

Korona oli edelleen läsnä lipaskeräys-
viikonloppuna, mutta ei läheskään niin 
voimakkaana kuin viime vuonna. Esi-
merkiksi koulut eivät lähteneet mukaan 
keräykseen niin vahvasti kuin edellisinä 
vuosina, mutta tapahtumia voitiin jär-
jestää useilla paikkakunnilla. Keräystu-
lokset ympäri Suomen ovat lähtökoh-
taisesti parempia kuin viime vuonna, 
mutta koronaa edeltävien keräysten tu-
loksiin jää vielä matkaa.

Syyskuun loppuun mennessä Nälkäpäivän 
tulosarvio on 800 000 euroa. Tarkka tulos 
varmistuu myöhemmin.

Mobiililahjoittaminen jatkaa tasaista kasvu-
aan. Nälkäpäiväksi lanseerattu Avun ketju 
-heijastin tuonee myös lisää varoja katastro-
firahastoon. Lisäksi perinteiset lipaskeräys-
tapahtumat ja myyjäiset tuovat hienon potin 
katastrofirahastoon.

Nälkäpäivä-keräyksen teemoiksi nousivat 
Haitin ja Afganistanin kriisit. Haitin kenttä-
sairaala onkin mitä mainioin esimerkki siitä, 
kuinka katastrofirahasto toimii!
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 19.11.-24.11.2021

Hyvä Joulumieli -keräys 
alkaa marraskuussa  
– kärkenä on tänä vuonna 
lapsen kokemukset 
ulkopuolisuudesta 

Varainhankinnan 
ajankohtaiset Punaisen 
Ristin kaupasta
Korona toi mukanaan kaikenlaista ikävää, 
mutta joitain positiivisia vaikutuksiakin 
poikkeusoloilla on ollut. Verkkokaupas-
sa huomasimme selkeän myynnin kasvun 
joulukorteissa viime jouluna, kun kulutta-
jat intoutuivat lähettämään taas perintei-
siä kortteja läheisilleen. Nyt osastojenkin 
kannattaa tarttua tilaisuuteen ja hyödyn-
tää joulukorttivalikoimaamme varainhan-
kinnassaan. Joulukorteista osastot saa-
vat suuremman alennuksen kuin monista 
muista tuoteryhmistä, joten niiden avul-
la on helppo hankkia varoja osaston toi-
mintaan.

Myyjäiset ja joulutorit tuovat ihmiset 
yhteen

Rajoitusten helpottaessa on jälleen mahdollis-
ta osallistua joulumyyjäisiin ja joulutoritapah-
tumiin parin vuoden tauon jälkeen. Ihmisillä 
on kaipuu tapahtumiin ja toisten ihmisten seu-
raan, joten joulutapahtumat ovat hyvä tilai-
suus varainhankintaan. Verkkokaupastamme 
löydät hyvän valikoiman myyntituotteita edulli-
silla osastohinnoilla. Olemme lisänneet tiettyi-
hin hyvän menekin tuotteisiin paljousalennuk-
sia, eli mitä enemmän ostat, sitä halvemmalla 
saat. Tällaisia tuotteita ovat esim. osa heijasti-
mista sekä adressit. Osastolle jää isompi kate, 
jos ostat kerralla enemmän. 

Tuotevinkki! 

Olemme alentaneet Punaisen Ristin matkalauk-
kujen hintaa. Saat laadukkaan matkalaukun nyt 
huomattavan edullisesti, hinta vain 50 €! Lauk-
kuun pakkaat vaikka pienikokoisen joulumyy-
jäispisteen tuotteineen. Tartu tarjoukseen, ale-
hinta voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää!

Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme tai eh-
dotuksia valikoimaamme liittyen?  
Ota yhteyttä: myynti@redcross.fi tai puheli-
mitse 020 701 2211 arkisin klo 8.30-15.00.

Hyvä Joulumieli -keräyksellä hankitaan 
vähävaraisille lapsiperheille ruokalahja-
kortteja, joilla voi ostaa syömistä joulu-
pöytään. Keräystavoite tänä vuonna on 
2 500 000 euroa, jolla voidaan jakaa 36 
000 lahjakorttia. 

Tänä vuonna lahjakortin arvo on 70 euroa. Ke-
räyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti yh-
dessä Ylen Puoli seitsemän -ohjelman, Yle Ra-
dio Suomen ja Radio Vegan kanssa. 

Keräyksen kaupallisina partnereina ovat K-ruo-
kakaupat, S-ryhmä ja Lidl. Keräys alkaa tors-
taina 19.11.2021 ja jatkuu jouluaattoon asti. 

Kortit ajoissa perheille

Kortit tilataan sähköisellä lomakkeella 
lokakuussa ja ne toimitetaan MLL:n 
keskustoimistolta tilauslomakkeessa 
ilmoitettuihin osoitteisiin viikoilla 45–46. 

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit yh-
teistyökumppaneiden eli kunnan sosiaalitoi-
men, maahanmuuttopalveluiden, neuvoloiden, 
seurakuntien diakoniatyön tai muun yhteistyö-
kumppanin kautta. Jos osasto tilasi kortit itsel-
leen on tärkeää, että kortit toimitetaan hyvissä 
ajoin kumppaneille, jotta kortti ei jää matkan 
tai muiden joulukiireiden vuoksi käyttämättä. 
Lahjakortti on voimassa 7.–31.12.2021.

K
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JOULUMIELTÄ KAHVILOISTA JA SOMESTA

Hyvää joulua! Mitä kuuluu? 
– Joulupuhelu-somehaaste 
tulee jälleen
Jouluna laitetaan jälleen hyvä kiertämään 
soittamalla tutulle yksinäiselle ja kannus-
tetaan myös muita mukaan #Joulupuhelu-
haasteeseen.

Viime vuonna kiitosta kerännyt Punaisen Ristin 
sosiaalisen median haaste soittaa joulupuhelu 
järjestetään jälleen tänä vuonna.

Moni viettää tänäkin vuonna joulua yksin ja 
voisi ilahtua muistamisesta. Joulumieli löytää 
tiensä myös puhelinlinjoja pitkin.

#Joulupuhelu-haasteessa kannustetaan soitta-
maan yksinäiselle tutulle, sukulaiselle tai kenel-
le tahansa, joka saattaisi ilahtua puhelusta. Ky-
symällä kuulumiset voi tuoda valtavasti lohtua 
yksinäisen päivään ja saada itsekin hyvän  
mielen.

Helppo tapa kannustaa osaston jäseniä mu-
kaan on jakaa Punaisen Ristin sosiaalisen me-
dian #Joulupuhelu-julkaisuja ja haastaa kaik-
kia mukaan lievittämään yksinäisyyttä jouluna. 
Osaston vapaaehtoiset voivat tempauksena 
esimerkiksi soittaa paikkakunnan iäkkäille jä-
senille.

Haasteesta voi kertoa myös osaston tapahtu-
missa ja viesteissä. 

Somemateriaaleja #joulupuhelu-haasteesta voi 
ladata Punaisen Ristin aineistopankista.

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

Joulukahvilat tuovat iloa 
monelle yksinäiselle

Punaisen Ristin joulukahvilat tuovat jäl-
leen tänä jouluna iloa monelle yksinäisel-
le. Lämpimät kohtaamiset luovat hyvää 
joulumieltä myös kahviloita pyörittäville 
vapaaehtoisille. 

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestämät 
joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle toivot-
tu valonpilkahdus loputtoman pitkiltä tuntuvien 
joulun juhlapyhien keskellä.  

 Joulukahvilat tarjoavat jouluna seuraa kaipaa-
ville mukavan tilaisuuden viettää aikaa muiden 
ihmisten seurassa. Vapaaehtoisille lämpimät 
kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa luovat 
todellista joulumieltä. 

Mukava tapa olla yhdessä jouluna

Joulukahvilat ovat olleet sekä järjestäjille et-
tä vierailijoille mukava tapa viettää yhdessä ai-
kaa. Kahviloissa on aiempina vuosina ollut jär-
jestäjien mukaan lämmin ja leppoisa tunnelma.

 Ystävätoiminnan yhteistyökumppanina toimii 
tänäkin vuonna Tavarataloketju Tokmanni, joka 
tarjoaa taloudellista tukea joulukahviloiden to-
teuttamiseen. 

Saadakseen avustusta osaston tulee ilmoittaa 
kahvilasta ennakkoon ja raportoida siitä tapah-
tuman jälkeen. Tuki maksetaan kuluja vastaan 
ja se voi olla enintään 200 euroa.  

Ilmoituspohjia kahvilan mainostamiselle löytyy 
RedNetistä. 

 – Nyt on hyvä hetki kutsua vapaaehtoiset mu-
kaan järjestelemään tämän vuoden joulukah-
vilaa. Moni heistäkin kaipaa tekemistä pit-
kiin pyhiin ja kohtaamisia korona-ajan jälkeen, 
kannustaa sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaat-
tori Maaret Alaranta. 

Kasvokkaiselle kohtaamiselle on varmasti eri-
tyistä tilausta tänä jouluna. Joulukahviloita voi 
turvallisin mielin järjestää, kunhan huomioi ko-
ronaan liittyvät viranomaisohjeet ja Punaisen 
Ristin vapaaehtoisten Turvallisuus- ja hygienia-
ohjeet.  

Vinkkejä järjestämiseen ja ilmoituspohjat: Red-
Net > Tieto ja taito > Ystävätoiminta > Tapah-
tumamallit. Koronaohjeet: RedNet > Tieto ja 
taito > Korona 2020. Lisätietoja: Maaret Ala-
ranta, p. 040 358 3257 / maaret.alaranta@pu-
nainenristi.fi  

Päivi N
iem

i
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YSTÄVÄNPÄIVÄ – EI JÄTETÄ KETÄÄN YKSIN

Ystävänpäivänä 2022 tuodaan 
esille keinoja taistella 
yksinäisyyttä vastaan

Tule mukaan tekemään 
yhdessä uusi ja parempi 
Rednet. 
Nykyinen Rednet on päässyt jo yli kymmenen 
vuoden ikään, mikä digimaailmassa on jo ai-
kamoinen saavutus. Tutun Rednetin tekniik-
ka on jo kauan ollut vanhentumassa; ja siksi 
sille ollaan rakentamassa seuraajaa Rednet2-
projektin muodossa. Projektin aikana uusitaan 
webbipalvelun keskeisimmät ja tärkeimmät 
toiminnot sekä työkalut. Tarkoituksena on ra-
kentaa nykyaikainen kotipesä kaikelle vapaa-
ehtoisviestinnälle riippumatta siitä, onko kyse 
osastosta, piiristä tai keskustoimiston toimin-
nosta. Uuden Rednetin on tarkoitus olla entis-
tä toimivampi, käytettävämpi ja paikallisempi. 
Uudistuksen myötä palvelussa paranevat niin 
mobiliteetti, saavutettavuus kuin tietoturvalli-
suuskin. 

Uutta Rednettiä rakennettaessa on ensisijai-
sen tärkeää, että käyttäjien ääni kuuluu alusta 
pitäen palvelukokonaisuutta mietittäessä. Voit 
osallistua Rednetin uudelleenrakennukseen 
monella tapaa. Jos sähköpostilaatikkoosi tipah-
taa kysely, niin vastaa siihen empimättä, sil-
lä jokainen vastaus tuo meille tietoa siitä mil-
lainen uuden palvelun pitäisi olla. Voit vastata 
kyselyyn myös menemällä Rednettiin projek-
tisivuille Sivuilla voit liittyä Rednetin postitus-
listalle, ilmoittautua työpajoihin ja lukea kes-
keiset uutiset ja dokumentit. Näin tiedät missä 
mennään ja miten olla mukana, sillä kaikki nä-
kemykset, kokemukset ja ajatukset ovat ar-
vokkaita. Rednetin projektisivut löytyvät luon-
nollisesti Rednetistä: rednet.punainenristi.
fi/Rednet2.

Ystävänpäivänä meillä on jälleen tilaisuus 
yhdistää voimamme ja nostaa esiin ratkai-
suja vakavaan yhteiskunnalliseen ongel-
maan: yksinäisyyteen. 

Ystävänpäivän kampanjassa herätellään kes-
kustelua yksinäisyyden seurauksista niin yksi-
lölle kuin yhteiskunnalle, kannustetaan ihmisiä 
muistamaan toisia sekä kutsutaan kaikkia mu-
kaan Punaisen Ristin ystävätoimintaan.

Ystävänpäiväkampanja syntyy yhdessä 
tehden

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voi-
vat osallistua kaikki eli myös ne osastot, joil-
la ei ole varsinaista ystävätoimintaa. Some-
viestinnässä auttavat keskustoimiston 
tuottamat valmiit materiaalit.

Verkkoystävän voi saada tai toimia itse verk-
koystävänä paikasta riippumatta, joten toimin-
nasta kannattaa kertoa aivan kaikkialla. 

Kampanjamateriaaleja voi tilata Punaisen Ristin 
verkkokaupasta, ja niitä kannattaa hyödyntää 
monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa. 

Paikallismedia kaipaa erityisesti tarinoita ihmi-
sistä, ja ne kiinnostavat myös suurta yleisöä. 
Löytyisikö paikkakunnaltanne avoin ja inno-
kas ystävätoiminnan vapaaehtoinen ystävineen 
paikallismedian haastateltavaksi? 

Tapahtumat houkuttelevat mukaan 
ystävätoimintaan

Viime vuosina suosittuja ovat olleet Ystävän-
päiväkahvilat ja Tutustu tuntemattomaan 
 tapahtumat. 

Poikkeusaikojen jälkeen ihmisillä on suuri tarve 
kohdata muita kasvokkain ja siksi tapahtumien 
järjestäminen on nyt entistä tärkeämpää. Ide-
oita tapahtumiin löydät RedNetistä.

Keskustoimisto tukee osastojen tapahtumia 
150 eurolla. 

Uudet toiminnasta kiinnostuneet 
kutsutaan heti mukaan

Ystävänpäivän aikaan tuhannet ihmiset ovat ol-
leet kiinnostuneita yksinäisyyden lievittämises-
tä ja Punaisen Ristin toiminnasta ja ovat jättä-
neet meille yhteystietonsa. 

Onkin tärkeää, että toiminnasta kiinnostuneil-
le tarjotaan heti ystävänpäivän jälkeen lisätie-
toa ja kursseja. 

Ystävänpäivätapahtumat ovat oiva paikka 
markkinoida kursseja. 

Koronan myötä ystävätoiminnassa on pidetty 
paljon etäkursseja, joille voi osallistua mistä-
päin tahansa. 

Muistakaa tehdä kursseista tapahtumat myös 
Omaan! 

Lue lisää: RedNet > Tieto ja taito > Ystävän-
päivä. Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori Maaret Alaranta, p. 040 358 
3257. Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth, p. 
040 610 9447
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VAPAAEHTOISEKSI NUORTEN TURVATALOON

Vapaaehtoisuus - Vastalääkettä hektiselle arjelle
Työelämä on monelle kuormittavaa. Jat-
kuva kiire, keskeytykset, työn sirpaleisuus 
ja yksin puurtaminen aiheuttavat stressiä. 
Töitä tehdään intensiivisesti koneen ää-
rellä ja päivän aikana tapahtuvat kohtaa-
miset voivat jäädä pintapuolisiksi. 

Kohtaamiset ovat kuitenkin olennainen osa pa-
lautumista ja hyvinvointia. Sosiaalisuus on 
meidän ihmisten elinehto ja mieli kaipaa sitä 
palautuakseen kuormituksesta. Toisten kans-
sa vietetty merkityksellinen ja läsnäoleva het-
ki saa stressin helpottamaan. Harva tulee aja-
telleeksi, että vapaaehtoistoiminta onkin mitä 
parhainta vastalääkettä hektiselle arjelle. Pu-
naisen Ristin Nuorten turvatalojen majoitusva-
paaehtoisen tärkein tehtävä on olla läsnä.

Mindfulness-vapaaehtoisuus

Majoitusvapaaehtoiset viettävät turvatalolla il-
lan ja yön nuorten sekä vuorossa olevan kriisi- 
ja perhetyöntekijän kanssa. Illan aikana teh-
dään asioita, joista rento koti-ilta muodostuu: 
kokataan, pestään pyykkiä, katsotaan televisi-
ota ja jutellaan päivän kuulumisista. Tällä kai-
kella vapaaehtoinen luo turvallista ilmapiiriä, 
jossa nuori voi rentoutua ja levätä, kuvaa eräs 
turvatalon vapaaehtoisista.

Kiire ja hötkyily jäävät turvatalon ovelle. ”Ta-
vallisesta kotielämästäni olennaisesti toisenlai-
nen ympäristö”, kertoo toinen vapaaehtoinen 
palautteessaan, kun kysytään mikä toiminnas-
sa motivoi. Ja tämä on varmasti monille vapaa-
ehtoisille tärkeä seikka: turvatalon illassa oman 
arkielämän saa hyvällä omatunnolla jättää syr-
jään ja keskittyä hetkeen. Majoitusvapaaeh-
toisuutta voisi kutsua siis todelliseksi mindful-
ness-harjoitteluksi.

Merkityksellinen tehtävä 

Turvatalovapaaehtoisuus tuo elämään läsnä-
olon lisäksi merkitystä. Turvatalojen vapaa-
ehtoisilta kerätyssä palautteessa vapaaeh-
toistoiminnan parhaaksi puoleksi kuvataan 
konkreettista auttamisen mahdollisuutta. Li-
säksi vapaaehtoiset kertovat saavansa mieli-
hyvää vapaaehtoisuudesta, koska tietävät ole-
vansa tarpeellinen osa turvataloyhteisöä.

Vapaaehtoisella on oma tärkeä tehtävänsä tur-
vatalon kriisiavun mahdollistajana. Nuoret voi-
vat tulla turvataloille ilman ajanvarausta ja 
lähes mihin vuorokauden aikaan tahansa. Krii-
si- ja perhetyöntekijän on tarkoitus kyetä otta-
maan nuori tai hänen läheisensä vastaan no-

peallakin aikataululla. Vapaaehtoinen luo siis 
rauhaa kriisityöhön, kun työntekijän ei tarvit-
se hämmentää kiehuvaa soppakattilaa samalla 
kun kohtaa nuoren.

Haluaisitko lisätä omaa hyvinvointiasi, tarttua 
kauhan varteen ja viettää nuorten kanssa rau-
hallisen koti-illan kerran kuussa? Espoon, Hel-
singin, Turun ja Tampereen turvataloilla kaiva-
taan majoitusvapaaehtoisia juuri nyt.

Joonas B
randt

Nuorten turvatalojen 
majoitusvapaaehtoisuus:
• Vapaaehtoinen on turvatalon kriisi- ja 

perhetyöntekijän aisapari, jonka tehtä-
vänä olla läsnä nuorille turvallisena ai-
kuisena, vastata päivällisen ja iltapa-
lan järjestelyistä, vastailla tarvittaessa 
talon puhelimeen ja toimia työntekijän 
apuna tilanteen mukaan.

• Vapaaehtoinen saapuu klo 17, ja viet-
tää illan sekä yön turvatalolla. Vuoro 
päättyy sovitusti vapaaehtoisen omien 
aikataulujen mukaan.

• Turvatalolla on vapaaehtoiselle oma 
huone, johon talon toiminnan rauhoi-
tuttua voi käydä nukkumaan.

• Vapaaehtoinen toimii vuorossaan noin 
kerran kuukaudessa.

• Vapaaehtoinen saa kattavan perehdy-
tyksen paikallisen turvatalon majoi-
tustoiminnan arkeen. Työntekijältä saa 
myös tarvittaessa neuvoja, ohjausta ja 
tukea jokaisessa vapaaehtoisvuorossa.

• Nuorten turvataloilla on tarjolla monen-
laista vapaaehtoistoimintaa ja verkko-
vapaaehtoisena voi tukea nuoria mis-
täpäin Suomea tahansa. Lisätietoja 
täältä: punainenristi.fi/vapaa- 
ehtoiseksi/nuortenturvatalot/ 
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OSASTOT JA PIIRIT MUKANA SOTE-UUDISTUKSESSA. ALUEVAALIT 23.1.2022.

Tehdäänkö osastossanne 
katutyötä tai suunnitellaanko 
jalkautuvaa työtä?

Aineistoja päihdeteeman 
käsittelemiseen

Aluevaalit 23.1.2022. 
Olemmeko valmiina 
vaikuttamaan?
Sote-uudistuksen lainsäädäntö hyväksyttiin 
kesäkuussa eduskunnassa ja nyt uudistus ete-
nee toimeenpanoon. Uudistuksen etenemis-
tä voi seurata virallisilta sivuilta soteuudistus. 
fi/etusivu. Vielä tärkeämpää on seurata, mi-
ten omalla hyvinvointialueella uudistukseen 
valmistaudutaan soteuudistus.fi/mika-
on-hyvinvointialue. Aluevaalit järjestetään 
23.1.2022.

Hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevat 
väliaikaiset valmistelutoimielimet, joiden työ 
käynnistyi syksyllä 2021. Hyvinvointialue on 
vastuussa sille lailla säädetyistä tehtävistä, joi-
ta ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe-
lastustoimen järjestäminen. 

Sekä uudet hyvinvointialueet että kunnat ovat 
jatkossa vastuussa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä. Vielä ei ole varmaa, miten jär-
jestöjen resurssit tulevat asettumaan uudes-
sa organisaatiossa. Väestön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen kuluu Punaisen Ris-
tin keskeisimpiin vapaaehtoistoiminnan tavoit-
teisiin. Siksi on tärkeää seurata oman kunnan 
ja alueen suunnittelua ja tehdä omaa toimin-
taa näkyväksi. Samalla säännöllinen yhteistyö 
toisten järjestöjen kanssa tulee yhä tärkeäm-
mäksi. RedNetistä löytyy sote-uudistus sivujen 
alta materiaalipohjia, joita voi käyttää oman 
toiminnan kuvaamisen tueksi. 

Verkostoituminen toisten järjestöjen kanssa

Olkaa aktiivisesti yhteydessä oman alueen-
ne muihin järjestöihin. Kannattaa kysellä tois-
ten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Jokaisella 
alueella on myös erityisiä, Järjestöjen sote-
muutostukihankkeen työntekijöitä, jotka jär-
jestävät verkostotapaamisia alueen järjestötoi-
mijoille. Kannattaa olla aktiivinen ja selvittää, 
millaisia verkostoja omassa kunnassa tai alu-
eella on. 

Mitä piireissä ja osastoissa voisi tehdä? 

• Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään net-
tisivuilta. 

• Toisten järjestöjen kanssa kannattaa kes-
kustella ja verkostoitua. 

• Tarjottavat palvelut on hyvä kertoa selkeästi.
• Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitel-

miin.
• Alueilla voi järjestää toisten järjestöjen 

kanssa yhdessä esimerkiksi kuntakierros. 

Jos osastossanne tehdään jo katutyö tai 
sitä on suunniteltu jossain muodossa, niin 
käykää täyttämässä kysely toiminnasta: 
www.lyyti.fi/questions/c8baed3098

Toivomme mahdollisimman monen osaston 
vastaavan, jotta saamme kokonaiskuvan katu-
työn tilanteesta.

Korona on lisännyt nuorten pahoinvointia ja 
partiointi on noussut monessa osastossa esiin. 
Toimintaa voitaisiin toteuttaa osastossa eri toi-
mintamuotojen yhteistyönä vastaten alueelli-
seen tarpeeseen. Lisätietoja voi kysyä  
kati.laitila@redcross.fi

Punaisen Ristin kaupasta voi osastotunnuksilla 
tilata katutyön selkämerkkejä:  
punaisenristinkauppa.fi

Suomen Punaisen Ristin oppimateriaalialustal-
la Cloubissa on julkaistu Päihteet ja minä -ai-
neisto. Materiaali tarjoaa tietoja ja harjoituksia 
päihdeteeman käsittelyyn yläasteikäisten ja si-
tä vanhempien kanssa. Se sisältää tieto-, toi-
minta- ja keskusteluosioita tarjoten kattavan, 
monipuolisen ja toiminnallisen kokonaisuuden 
oppitunneille. Myös vapaaehtoiset voivat käyt-
tää aineistoa oppilaitosyhteistyössä.

Cloubin osoite on sproppimateriaalit.fi

Ehkäisevän päihdetyön viikko 8.-14.11.2021

Kampanjan verkkosivuilla on tarjolla tukea ja 
apua omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön 
liittyviin huoliin ja ajatuksiin. Sivuilla on myös 
aineistoja asian puheeksi ottamiseen. 
www.ept-verkosto.fi/ept-viikko/

On OK
kieltäytyä jointista.

On OK puhua kannabiksesta. On myös OK olla kavereiden kanssa eri mieltä  
päihteistä. Apua ja tukea saat verkkosivulta www.kysyminenkannattaa.fi

On OK
olla eri mieltä kavereiden kanssa.

On OK puhua kannabiksesta. On myös OK olla kavereiden kanssa eri mieltä  
päihteistä. Apua ja tukea saat verkkosivulta www.kysyminenkannattaa.fi
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AUTTAJAT AULANGOLLA

Seuraavan valtakunnallisen vapaaehtois-
ten koulutustapahtuman Auttajat Aulan-
golla ilmoittautuminen on nyt auki! Voit il-
moittautua tapahtumaan 30.11.2021 asti 
osoitteessa rednet.punainenristi.fi/autta-
jataulangolla, josta löydät myös lisätietoa 
tapahtumasta.

Ohjelma

Auttajat Aulangolla on avoin kaikille Suomen 
Punaisen Ristin vapaaehtoisille eli mukaan voi-
vat tulla sekä osastojen konkarit että satunnai-
sesti toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset. Oh-
jelma on antoisa meille jokaiselle ja se koostuu 
kolmesta eri teemasta:

• Varautuminen muuttuvaan maailmaan

• Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

• Hyvinvoiva vapaaehtoinen

Yksi tapahtuman pääpuhujista on sunnuntain 
päätösohjelmassa esiintyvä tunnettu yhteis-
kunnallinen keskustelija Jani Toivola, joka pu-
huu meille erilaisuuden kohtaamisesta ja moni-
naisuuden hyödyntämisestä toiminnassamme. 
Ohjelman lomaan jää myös vapaa-aikaa, jon-
ka voi hyödyntää esimerkiksi pulahtamalla ho-
tellin kylpylään tai retkeilemällä Aulangon nä-
kötornille.

Vastuullisuus

Vastuullisena tapahtumana Auttajat Aulangolla 
toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja il-
mastoystävällisesti. Tunnistamme tapahtuman 
ympäristövaikutukset suunnittelu- ja toteutus-
vaiheessa ja teemme töitä vaikutusten pienen-
tämiseksi.

Edistämme vastuullisuutta mm. tarjoamalla ta-
pahtumassa ravitsevaa ja monipuolista kas-
vispainotteista ruokaa ja toimittamalla ta-
pahtumamateriaalit osallistujille ensisijaisesti 
sähköisinä. 

Kannustamme myös osallistujia vastuullisiin 
valintoihin mm. saapumalla tapahtumapaikal-
le yhteiskuljetuksilla tai julkisilla kulkuvälineillä. 
Järjestämme tapahtumapaikan ja Hämeenlin-
nan keskustan sekä rautatieaseman välillä ta-
pahtuman osallistujille maksuttoman bussikul-
jetuksen jokaisena tapahtumapäivänä ennen ja 
jälkeen ohjelman. 

Kiitos-illallinen

Sinä olet meille tärkeä ja haluamme kiittää Si-
nua tekemästäsi vapaaehtoistyöstä! Tarjo-
amme tapahtumaan Aulangolla osallistuville 
herkullisen Kiitos-illallisen Scandic Aulangon ra-
vintolassa lauantaina 2.4.2022.  

Illallinen on jatkoa aiemmin kolmen vuoden 
välein pidetyille vapaaehtoisten Kiitos-gaaloille. 
Illallisen aikana voit nauttia tapahtuman tun-
nelmasta vanhojen ja uusien vapaaehtoisystä-
viesi kanssa ja sen jälkeen jatkaa iltaa hotellin 
yökerhossa, joka on varattu käyttöömme.

Alle 29-vuotiaiden vapaaehtoisten 
stipendi

Tuemme nuorten vapaaehtoisten osallistumis-
ta Auttajat Aulangolla -tapahtumaan. Kaikki 
vuonna 1993 tai sen jälkeen syntyneet vapaa-
ehtoiset voivat hakea ilmoittautumisen yhte-
ydessä stipendiä, jolla on mahdollista kattaa 
80% tapahtuman osallistumismaksusta. 

Stipendit jaetaan Folke Bernadotte muistosää-
tiön apurahoituksesta, joten mahdollistamme 
tapahtuman osallistujille myös kansainvälisiä 
kokemuksia.

Auttajat Aulangolla on kaikkea tätä ja vielä pal-
jon enemmän! Tapahtumatiedot löytyvät suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta  
rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla. 
Tule sinäkin mukaan!

Auttajat Aulangolla 1.-3.4.2022
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KUULUMISIA KILTAPÄIVILTÄ

Lämpökeskuksella räjähtää, loukkaantu-
neita on useita. Tuulisella rannalla apua 
tarvitsee perhe, jonka kanssa yhteisen 
kielen löytyminen ja luottamuksen synty-
minen ottaa aikaa. Golfkentällä pallo osuu 
katsojaa, ja myös pelaajan sydänoireet 
työllistävät ensiapupäivystäjiä. 

Tätä kaikkea ja paljon muuta sattui ja tapah-
tui harjoituspäivän aikana, kun Punaisen Ristin 
ryhmänjohtajakoulutetut kokoontuivat vuosit-
taisille koulutuspäivilleen Kiltapäiville, Lappa-
järvelle. Harjoituspäivän annin lisäksi pitkään 
viikonloppuun mahtui luentoja, joissa käsitel-
tiin Punaisen Ristin ajankohtaisten kuulumisten 
lisäksi muun muassa yhteistyötä viranomais-
ten kanssa ja auttajan jaksamista. Elvyttämis-
tä päästiin luonnollisesti harjoittelemaan, tällä 
kertaa pienen kilpailun merkeissä. Selvisi, että 
ryhmänjohtajat ovat melkoisia elvytyskoneita. 

Kiltapäivien järjestelyistä vastasivat tällä ker-
taa Nynäs Killan Länsi-Suomen piirin kiltalai-
set. Punaisen Ristin ryhmänjohtajakoulutuksen 
käyneet vapaaehtoiset perustivat Nynäs Killan 
vuonna 1973. Vuosittain eri puolilla Suomea jär-
jestettävillä koulutuspäiville kokoontuu yleen-
sä noin sata ryhmänjohtajaa Ivalosta Hankoon. 
Yksi Killan tärkeimmistä tehtävistä onkin ver-
kostoitua eri puolilla Suomea asuvin kiltalais-
ten kesken ja pitää yllä yhteishenkeä sekä vaih-
taa ajatuksia ryhmän johtamisesta sekä siihen 
liittyvistä asioista. Lauantaisessa iltajuhlassa 
myös palkittiin ansioituneita kiltalaisia.

Päivät avannut Länsi-Suomen piirin toiminnan-
johtaja Tero Hintsa painotti puheessaan ensi-
apuryhmien sekä ensihuollon ja henkisen tu-
en ryhmien merkitystä nopeasti muuttuvassa 

maailmassa. Ensiapuryhmätoiminta on ollut 
Punaisen Ristin auttamisen ytimessä koko jär-
jestön olemassaolon ajan, yli 150 vuotta. 

– Ryhmänjohtajat toimivat usein vastuunkan-
tajina päivystyksissä ja auttamisoperaatioissa. 
Kiltapäivillä on suuri merkitys ryhmänjohtajien 
korvaamattoman tärkeän työn jatkumisen var-
mistamisessa, Hintsa totesi. 

Ylisukupolvisuus onkin yksi kiltapäivien tär-
keimmistä arvoista. Mukana Killan toiminnas-
sa on yhä muutamia perustajajäseniä ja uusim-
mat nyt Kiltapäivillä olleista ovat osallistuneet 
viimeisimmälle järjestetylle Punaisen Ristin ryh-
mänjohtajakurssille. Kun mukana on eri ikäi-
siä ihmisiä, osaaminen siirtyy tehokkaasti ikä-
polvelta toiselle. Tosin vanhimpien toiveena on, 
että yhä useampi uusi, ryhmänjohtajakoulu-
tuksen saanut lähtisi aktiivisesti mukaan Killan 
toimintaan, perustuuhan se täysin jäsentensä 
omaehtoiseen haluun pitää osaamistaan yllä.

Seuraavan kerran Kiltapäiviä vietetään en-
si vuoden elokuussa Leppävirralla, ja vuon-
na 2023 kokoonnutaan Killan 50-vuotisjuhlien 
merkeissä jossain päin Lappia. 

Osaamisen ja yhteishengen ylläpitoa

Osastojen Hyväpäivä avustukset 2021-2023
Kaipaako osastosi taloudellista tukea toi-
minnan kehittämiseen ja uuden toimin-
nan käynnistämiseen? Hakekaa Hyväpäi-
vä-avustusta!

Avustuksia myönnetään vuosina 2021-2023 
kertaluonteisina

• ensiapuryhmätoimintaan,
• monikulttuurisuustoimintaan,
• nuorisotoimintaan,  

• terveyden edistämisen toimintaan  
(terveyspisteet) ja 

• ystävätoimintaan. 

Avustuksiin on erilliset hakukriteerit ja -ohjeet, 
jotka löytyvät RedNetin osastotoimistosta osoit-
teesta rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva. 
Kertaluonteista avustusta myönnetään vuosit-
tain samalle toiminnalle enintään 300 euroa. 
Avustusten haku on jatkuva ja se tulee tehdä 
sähköisellä lomakkeella ennakkoon. 
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MAAILMAN AIDS-PÄIVÄ

Maailman aids-päivää 
vietetään 1.12.

Maailman Terveysjärjestö WHO julis-
ti vuonna 1988 Maailman aids-päivän 1. 
joulukuuta vietettäväksi kansainvälisek-
si terveyden edistämisen teemapäiväksi. 
Päivän tavoitteena on lisätä ihmisten tie-
toisuutta hivistä ja aidsista sekä kampan-
joida hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn ja 
hiv-positiivisten oikeuksien puolesta. 

Suomen Punainen Risti osallistuu Maailman 
aids-päivän viettoon valtakunnallisesti ja vai-
kuttavasti. Vapaaehtoiset järjestävät kyntti-
lätapahtumia ja glögitarjoiluja sekä tarjoavat 
tietoa, tukea ja keskustelumahdollisuuden päi-
vän teemaan liittyen ympäri Suomen. Kam-
panja on näkyvillä sosiaalisen median eri 
kanavilla. Tänä vuonna päästään myös päivit-
tämään hiviin liittyviä tietoja uuden Maailman 
aids-päivän toimikunnan laatiman materiaali-
paketin avulla. 

Maailman aids-päivän toimikunta haastaa päi-
vittämään tiedot hivistä

Hiv sairautena on mullistunut hyvän lääkehoi-
don ansiosta, mutta toisinaan tiedot ja asen-
teet kaipaavat yhä päivitystä. 

Asiantuntijoiden laatimaa monipuolista ja help-
pokäyttöistä materiaalipakettia voi hyödyn-
tää eri toiminnoissa, seksuaaliterveystyön kou-
lu- ja nuorisotilavierailuilla sekä omien tietojen 
päivittämisessä. Materiaalipaketti sisältää toi-
minnallisia harjoituksia ja tietovisoja, faktatie-
toa hivistä, somejakokuvia sekä julisteita tu-
lostettavaksi käyttöön. Harjoitukset soveltuvat 
sekä lähi- että etätoimintaan.

Tänä vuonna Maailman aids-päivän toimikun-
ta kannustaa erityisesti nuorten parissa toimi-
via työntekijöitä ja vapaaehtoisia päivittämään 
nuorten tiedot hivistä nuorisotiloilla ja kouluis-
sa, materiaalipakettia hyödyntäen. 

Lisätietoja aiheesta löytyy verkosta! Rednetis-
tä, Punaisen Ristin oppimateriaalipalvelusta ja 
Maailman aids-päivän sivuilta.

Rasisminvastainen viikko 
jälleen maaliskuussa

Maahanmuuttajan 
kotoutumiskaari visualisoitu

Rasisminvastaista viikkoa vietetään en-
si vuonna 21.-27. maaliskuuta. Kampanjan 
teema tarkentuu syksyn kuluessa.

Voit tutustua kampanjaan RedNetissä: rednet.
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko.

Viime vuonna julkaistut Rasisminvastaiset toi-
mintaohjeet ovat verkkosivuillamme:  
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko

Kampanja-aineistoja voi ladata aineistopankis-
ta helmi-maaliskuussa 2022. Lisätietoja kam-
panjasta voi kysyä piirien monikulttuurisuus-
toiminnan kehittäjiltä.

Maahan muuttaminen ja Suomeen kotou-
tuminen voi tuntua vuoristoradalta: siihen 
kuuluu nousuja ja laskuja. Punaisen Ristin 
kotoutumiskaari kuvaa prosessia, joka on 
jokaisella erilainen. Nousuihin ja laskui-
hin vaikuttavat oman elämän tapahtumat, 
mutta myös ulkopuoliset asiat ja tahot. 

Mieti, missä tilanteessa sinä voisit tukea maa-
han muuttanutta kotoutumisessa. Tutustu So-
maliasta Suomeen tulleen perheen kotoutu-
miskaareen ja katso Punaisen Ristin tuottama 
uusi video: youtu.be/eICieNHfp_M

Lisätietoja kotoutumiskaaresta:  
rednet.punainenristi.fi/kotoutumiskaari 

Maailman aids-päivän toimikuntaan kuuluvat 
Suomen Punainen Risti, Hivpoint, Positiiviset 
ry, Pro-tukipiste ja Väestöliitto.

Petra Lemmetty, terveyden edistämisen 
suunnittelija, petra.lemmetty@redcross.fi
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Nälkäpäivä keräys Lapissa

S
irkka Kellokum

pu

Tämän vuoden Nälkäpäivä keräystulos 8.11.2021 mennessä on  parempi kuin edellisen 
vuoden. Hienoa lappilaiset. Ja hienoa Utsjoki! Teillä oli paras tulos per/asukas. 
Ranuan osasto, joka on tauon jälkeen aloittanut toimintansa, keräsi oikein mukavasti ja 
Sallan tulos kasvoi roimasti. Moni muukin osasto kartutti katastrofirahaston varoja  suu-
remmalla summalla kuin edellisenä vuonna. Kemin ja Keminmaan osastot ovat yhdisty-
neet ja heidän tuloksensa näkyy nyt Meri-Lapin tilastossa.  

Nettilippaiden osuus ei ole vielä suuren suuri, mutta tulevaisuudessa sähköisten keräysta-
pojen oletetaan kasvavan. Tärkeää on kuitenkin, että Punaisen Ristin nälkäpäiväkerääjät 
ovat kaduilla ja kauppojen pihoilla, tutut punaiset liivit yllään, tuttu keräyslipas kädessään 
ja iloinen ilme kasvoillaan.  

Tämän vuoden Nälkäpäivä slogan:”Toistemme tukena. Aina!”  kuvaa hyvin vapaaehtois-
temme roolia niin kotimaassa kuin maailmallakin. Kotimaan apua on voitu antaa Lapissa 
tämän vuoden aikana lokakuuhun mennessä 17 kertaa yhteensä 11600 €.  Kiitos siitä kuu-
luu niin lahjoittajile kuin kerääjille.  

NÄLKÄPÄIVÄN TULOS
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NÄLKÄPÄIVÄN TUNNELMIA OSASTOISSA

H
anna Luusua

S
irkka Kellokum

pu

Sallassa osaston pitkäaikaiset vapaaehtoiset, 
Kaarina Hautajärvi (vas.) ja Liisa Ågren aloittivat 
keräyksen iloinen hymy  kasvoillaan. 

Rovaniemellä kahden osaston keräys sujui mallik-
kaasti. Rovaniemen osaston pj Maikki Rantaniemi 
kierteli kyselemässä kerääjien tunnelmia. Pienet 
kerääjät ja vähän isommatkin jaksoivat hymyillä vaikka 
ilta oli jo pitkällä. Enni ja Inka eivät vielä halunneet 
lähteä kotiin, vaikka äiti Saila hiukan houkutteli. 

Sodakylässä lähihoitajaopiskelijoista saatiin 
mukavasti lisää kerääjiä muiden vapaaehtoisten 
lisäksi. 
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Monimuotoisen ystävätoiminnan Ruskatapaaminen 
16.10.2021
Ystävätoiminnan perinteinen Ruskatapaaminen oli tänä syksynä yksipäiväinen. 
Tavoitteena oli tutustuminen toisten osastojen vapaaehtoisiin, vahvistaa keinoja 
omaan jaksamiseen, virkistäytyä ja saada ajankohtaista tietoa toiminnasta.

Tapahtumapaikkana oli Rovaniemi ja siel-
lä historiallinen Alakorkalon talo. Paikka 
oli viihtyisä, joskin hiukan ahdas runsaalle 
osallistujajoukolle. Sateinen, viileä sää es-
ti ulkotiloihin suunnitellun tutustumisosion 
sekä liikuntatuokion. Hyvällä tahdolla so-
vimme kuitenkin sekä saliin että pirttiin ja 
kahteen pienempään saliin  niin ohjelma-
numeroiden pariin kuin ruokailuunkin. 

Osallistujia oli Enontekiöltä, Pellosta, Pel-
kosenniemeltä, Savukoskelta, Kemistä, Ke-
minmaasta ja Rovaniemeltä. Edustettu-
na olivat kahdenvälinen ja kertaluonteinen 
(saattajatoiminta) ja ruoka-avun vapaaeh-
toisia Meri-Lapista (Kemi ja Keminmaa)  ja 
Rovaniemeltä. Kaikkiaan ystävätoimintaa 
on 13 osastossa ja ruoka-apua 9 osastos-
sa Lapin piirissä. Lisäksi mukana oli Rova-
niemen osaston varaisovanhempien toi-
minta ja monikulttuurinen ystävätoiminta, 
Napapiirin osaston nuorten kahdenväli-
nen ystävätoiminta ja Kohdataan kylillä ja 
keskuksissa -hanke. Hankkeen kohtaamis-
paikkatoimintaa on usean osaston alueella 
Lapin ja myös Oulun piirin alueella. 

Tilaisuuden avasi ajallemme tyypillisellä 
välineellä, Teamssilla, va toiminnanjohtaja 

Veli-Matti Ahtiainen. Teams on tullut tutuk-
si koronan myötä vapaaehtoistoimijollekin, 
olipa se mieluisaa tai ei. Digitaalinen maa-
ilma antaa mahdollisuuksia osallistua pit-
kien välimatkojenkin takaa mm. ystävätoi-
minnan palavereihin.  

Veli-Matti toivoi, että olisi voinut olla pai-
kalla henkilökohtaisesti mutta hyvin hänen 
viestinsä tuli perille näinkin.  Hän toi esil-
le Punaisen Ristin tärkeimmän periaatteen, 
autamme niitä jotka eniten apua tarvitse-
vat syrjimättä ketään. Hän korosti vahvasti 
sitä, että ilman meidän pyyteettömiä, aut-
tavaisia vapaaehtoisiamme ei Punaista Ris-
tiä olisi olemassa. Hänen kiitoksiinsa on 
helppo yhtyä. 

Alkuun viriteltiin tutustumista toiminnalli-
sesti olosuhteiden sallimissa rajoissa. 
Osallistujille esitettiin pitkä litania kysy-
myksiä, ja niihin myöntävästi vastaavat 
viittasivat ja näkivät samalla, ketkä kuu-
luvat heidän kanssaan samaan vertaisryh-
mään. Kysymykset koskivat esimerkiksi 
sitä, kuinka pitkään on toiminut vapaaeh-
toisena, millä paikkakunnalla ja missä toi-
minnassa on mukana, ja onko ehkä kiin-
nostunut jostain uudesta toiminnasta. 

YSTÄVÄTOIMINTA

M
arianne sarre
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Vapaaehtoisten jaksamisen tukeminen on 
erityisen tärkeää ja esimerkiksi työnohja-
us auttaa ja tukee vapaaehtoistoiminnassa, 
jossa tunnekuorma voi olla ajoittain todel-
la voimakas. Kokemusten jakaminen, omien 
ajatusten ja tunteiden sanoittaminen sekä 
käsittely ja muilta oppiminen antavat voi-
mia ja vaikkapa uskallusta pitää pieni tauko 
toiminnasta, mikäli vapaaehtoistoiminta vie 
jollain hetkellä liiaksi voimavaroja. 

On tärkeää, että vapaaehtoinen tulee kuul-
luksi ja hänen toimintansa näkyväksi. Senpä 
vuoksi Virpin luento päättyi ”Tähtihetki-har-
joitukseen”, jossa osallistujat saivat kertoa 
parilleen omasta vapaaehtoistoimintansa 
tähtihetkestä -huikeasta onnistumisen ko-
kemuksesta, joka on jäänyt mieleen.  Har-
joituksessa kuultiin onnistumistarina, poi-

mittiin tarinasta kertojan vahvuuksia sekä 
taitoja ja palautettiin ne kertojalle kuulijan 
huomioilla höystettynä tarinoinnin jälkeen. 
Näin päästiin pysähtymään toisen ihmisen 
tarinan äärelle, kertomaan, kuulemaan ja 
vahvistamaan kertojan roolia tarinan tähte-
nä.

Täytekakkukahvien jälkeen ohjelma jatkui 
Kulttuuritalo Wiljamissa. Lapin ylioppilaste-
atteri oli järjestänyt meille yksityisnäytöksen 
Tyhjän päällä, joka toteutettiin improvisaa-
tion muodossa. Yleisö pääsi osallistumaan 
näytelmään valitsemalla näyttelijöille eri 
rooleja. Aikamoisista naurunpurskahduksis-
ta päätellen esityksestä nautittiin.

Päivän päätti arvonta, johon pääsi osallistu-
maan, kun oli palauttanut palautelomakkeen. 
Pääpalkinnon, Punaisen Ristin hupparin, 
voitti Tuula Repo, toinen varaisovanhempi-
en vetäjistä, Joka kodin ensiapulaukun voitti 
Rovaniemen ruoka-avusta Hellevi Salmela ja 
Punaisen Ristin hienon heijastavan sateen-
varjon Suzanne Huuskonen Napapiirin nuor-
ten toiminnasta.

Palautteiden perusteella tapahtuma oli pi-
detty. Pientä kritiikkiä toki esiintyi: tilat hiu-
kan ahtaat ja aikaa tutustumiseen olisi toi-
vottu enemmän. Ensi vuoden tapahtuman 
toiveissa yksipäiväisen ja kaksipäiväisen ta-
pahtuman puolesta oli melkein tasaäänet, ja 
tapahtuma-ajalle oli hajontaa ruskasta ke-
väthangille. Syyspuoli vuodesta sai selkeäs-
ti eniten ääniä. Tapahtumapaikaksi toivottiin 
mm. Meri-Lappia ja Rovaniemeä, mutta eni-
ten mainintoja tavalla tai toisella saivat tun-
turikohteet. Tapahtuman sisältöön toivottiin 
muun muassa ulkoilua, tanssia ja liikuntaa, 
lisää keskusteluaikaa ja tutustumista toisiin. 
Tältä pohjalta on hyvä lähteä pohtimaan en-
sivuoden tapaamista. 

Osallistujat saivat lähtiessään mukaansa 
yllätyspussukan, joka sisälsi tuhdin tieto-
paketin tapahtumien suunnittelun avuksi, 
tarpeellisen sosiaaliturvan tarkistuslistan 
joka auttaa palveluviidakossa niin vapaa-
ehtoisia kuin heidän ystäväasiakkaittaan-
kin, hiukan matkaevästä ja LähiTapiola 
Lapin lahjoittamia heijastimia turvaksi mei-
dän upeille vapaaehtoisillemme. 

Lämmin kiitos osallistumisestanne ja palaut-
teista jotka pyritään huomioimaan mahdolli-
suuksien mukaan!

Kirkkaita syyssäitä toivottaen Sirkka, Mari-
anne, Nina, Riina ja Jenni! 

Kysymysten välissä keskusteltiin niihin liit-
tyen vapaaehtoisten kokemuksista.

Tämän jälkeen työntekijät Sirkka Kellokum-
pu (ystävätoiminta), Nina Ekonoja (Nuorten 
kaveritaitoja -hanke)  Marianne Sarre (Koh-
dataan kylillä ja keskuksissa hanke) , Riina 
Tikkanen (Lapin piirin ruoka-apu) ja Jenni 
Tapionlinna (Monikulttuurinen toiminta) ker-
toivat oman toimialansa ajankohtaisista asi-
oista. 

Ruoka tarjoiltiin tunnelmallisen pirtin pitkiin 
pöytiin ja osa ruokaili yhtä viihtyisissä saleis-
sa. Ruokailun jälkeen päästiinkin pohtimaan 
omaa jaksamista. Virpi Pakisjärvi Työnohja-
us- ja koulutuspalvelu Kajoksesta oli pai-
kallatarjoamassa välineitä vapaaehtoisten 
omaan jaksamiseen. 

Vapaaehtoisten jaksamisen tukeminen on 
erityisen tärkeää ja esimerkiksi työnohja-
us auttaa ja tukee vapaaehtoistoiminnassa, 
jossa tunnekuorma voi olla ajoittain todella 
voimakas.  Kokemusten jakaminen, omien 
ajatusten ja tunteiden sanoittaminen sekä

M
arianne S

arre
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Punaisen Ristin Kaveritaitoja nuorille -hanke toimii Lapin piirissä kahden vuoden ajan 
2021-2022. Valtakunnallisessa hankkeessa kehitetään nuorten välistä ystävätoimintaa ja 
keinoja helpottaa nuorten kasvavaa yksinäisyyden kokemusta vapaaehtoistoiminnan avul-
la. Tärkeä tavoite on tukea paikallisosastoja nuorten saamisessa mukaan niin vapaaehtoi-
siksi kuin osallistumaan toimintaan. 

Rovaniemellä aloitti lokakuun lopulla nuorten 
aikuisten ystäväryhmä 16-25-vuotiaille, jon-
ka vetäjinä toimii sekä hankkeen että osas-
ton järjestämissä koulutuksissa koulutettu-
ja nuoria vapaaehtoisia. Osallistujia on löy-
tynyt mukaan markkinoimalla ryhmää sosi-
aalisessa mediassa ja tiedottamalla suoraan 
paikallisia nuorten parissa toimivia tahoja, 
kuten oppilaitoksia. Alla yhden vetäjän sekä 
osallistujan ensivaikutelmia nyt kaksi kertaa 
kokoontuneesta ryhmästä ja vapaaehtoistoi-
minnasta.
 
Saija 22v. sosiaalityön opiskelija ja ystävä-
toiminnan vapaaehtoinen:

• Millaisissa vapaaehtoistehtävissä toi-
mit? Olen ohjaajana kaveritaitoja-ryh-
mässä ja nyt ihan vasta aloitin ystävä-
välittäjänä. 

• Kauanko olet toiminut vapaaehtoisena? 
Aloitin vapaaehtoishommat Punaisella 
Ristillä viime keväänä. 

• Miksi lähdit vapaaehtoiseksi? Halusin 
tavata uusia ihmisiä ja saada uusia 
kokemuksia. Erityisesti nuorten toimin-
taan osallistuminen kiinnosti paljon. 

• Mitä vapaaehtoistoiminta on sinulle an-
tanut? Vapaaehtoistoiminnassa olen op-
pinut paljon uutta Punaisesta Rististä, 
tavannut paljon uusia ihmisiä ja saanut 
lisää kokemusta siitä, että mitä kaikkea 
järjestötoimintaan kuuluu.

• Onko vapaaehtoistoiminta yllättänyt 
sinua mitenkään? Yllätyin siitä, että mi-
ten paljon vapaaehtoistehtävillä on an-
nettavaa myös vapaaehtoiselle. Lyhyes-
sä ajassa olen saanut paljon kokemusta 
ja tavannut paljon uusia ihmisiä. Erityi-
sesti kaveritaito-ryhmän tapaamisissa 
on ollut niin hyvä meno ja meininki, 
että sinne on kyllä tosi mukava mennä 
viettämään aikaa muiden kanssa.

• Tuntuuko että haluaisit kokeilla jotain 

muitakin vapaaehtoistehtäviä, jos kyllä 
niin mitä? Tällä hetkellä aika ei riitä ko-
keilemaan uusia tehtäviä, mutta joskus 
tulevaisuudessa olisi mukava tutustua 
ensiapuryhmän toimintaan :)

Anni, opiskelija ammattiopistossa: 

• Miksi tulit mukaan ryhmään? Tulin mu-
kaan ryhmään, jotta saisin jotain teke-
mistä, jotain iltaista toimintaa.

Mikä täällä on kivointa? Kivointa on ollut 
pelaaminen.

• Oliko Punainen Risti sinulle aikaisemmin 
tuttu? Punainen Risti oli vähän tuttu 
aiemmin.

• Oletko ajatellut lähteä mukaan muuhun 
toimintaan? Ei tiedä mitä muuta toimin-
taa on niin ei osaa vastata, mutta voisi 
kuulla lisää.

Kaveritaitoja nuorille -hankkeessa kokoonnutaan 
ryhmässä ja osallistutaan leireille

S
anna Juntto

KAVERITAITOJA
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Samassa Kaveritaitohankkeessa toteutet-
tiin lokakuun lopussa tiettävästi ensim-
mäinen nuorille suunnattu viikonlopun 
mittainen ystäväleiri, jonne ilmoittautui 
kymmenen 16-25-vuotiasta nuorta aikuis-
ta. Mukana oli yksi ennestään tuttu kave-
ruspari, sekä yksi vapaaehtoinen ja hänen 
ystävänsä. Muuten osallistujat olivat en-
nestään toisilleen tuntemattomia. 

Jokainen leireillä käynyt varmasti tietää, 
millainen tunnelma ja ryhmähenki voi 
yhteisen viikonlopun aikana syntyä. Nyt 
järjestetty nuorten ystäväleiri täytti ja 
ylitti järjestäjien odotukset. Jo perjantai-
iltana oleskelutilassa kaikuivat leppoisa 
puheensorina ja naurunpyrskähdykset. 
Sunnuntaina fiiliskorteilla kerätty palaute 
kertoi ohjaajille, että he olivat onnistuneet 
auttamaan turvallisen ja mukavan tilan ja 
tunnelman luomisessa. Kaikki hyväksyttiin 
omana itsenään, eikä kukaan jäänyt ulko-
puolelle. 

Leiri järjestettiin Oulun ja Lapin piirien yh-
teistyönä Kajaanissa, Joutenlammen kurs-
sikeskuksessa, ja hankeresurssien ansiosta 
se oli osallistujille maksuton. Leiriä mark-
kinoitiin sosiaalisessa mediassa, lehti-ilmoi-
tuksella, ilmoitustauluilla sekä sähköpostit-
se yhteistyöverkostoille. 

Leirillä osallistujat saivat rennon yhdessä 
olon lisäksi tietoa nuorille suunnatuista pal-
veluista, mielen hyvinvoinnin hoitamisesta 
sekä Punaisesta Rististä ja Kaveritaitoja-oh-
jelmasta. Ohjelmaa olivat tekemässä piiri-

Luonnossa oleskelu lievittää tutkitusti 
sterssiä ja lisää hyvän olon tunnetta. 

en työntekijöiden lisäksi yhteistyökumppa-
neina etsivä nuorisotyö ja mielenterveyden 
ammattihenkilö. 

Myös aikuinen vapaaehtoinen voi auttaa 
tukea kaipaavaa nuorta. Itsenäistymisen 
tukea nuorille aikuisille kehittävässä Punai-
sen Ristin Nuorten turvatalojen koordinoi-
massa Eteenpäin-hankkeessa koulutetaan   
tukikummeja  valtakunnallisesti. 

Kysy lisää Kaveritaitoja- ja Eteenpäin-
hankkeista: 
Nina Ekonoja, p. 0400 352 770, nina.ekon-
oja@redcross.fi

KAVERITAITOJA 
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ASUNNOTTOMIEN YÖ

Asunnottomien yötä vietettiin Rovaniemellä satei-
sissa tunnelmissa 
Asunnottomien yötä vietettiin jälleen 17.10, joka on YK:n köyhyyden ja syrjäy-
tymisen vastainen päivä. Ulkopuolella-teeman kautta Asunnottomien yön kansa-
laisliike halusi nostaa esiin yhteiskunnan rakenteissa olevia syitä ja vaati toimia 
asuntomarkkinoilta syrjäytymisen ja asunnottomuuden torjumiselle. 

Rovaniemellä tapahtumaa vietettiin 15.10 Kauppatorilla isossa teltassa, jossa vesisade ei 
kävijöitä haitannut. Huonosta säästä huolimatta paikalle löysi illan aikana reilu 150 kävi-
jää, joka on huikean paljon. 

Illan aikana kävijät saivat nauttia live-musiikista, syödä makkaraa, etsiä itselle mieluisia 
talvivaatteita ja villasukkia sekä saada hygieniatuotteita. Yli neljäkymmentä henkilöä sai 
myös leikkautettua hiuksensa REDUN opiskelijoiden taitavissa käsissä. Sairaanhoitaja- ja 
sosiaalityönopiskelijat järjestivät myös Onnenpyörän ja jakoivat hyvänmielen korista afo-
rismeja. Pimeään ja sateiseen iltaan toi valoa Kuuranvalkeiden tulishow, joka oli kyllä to-
della vaikuttava. Vapaaehtoinen Esko jakoi myös kävijöille ja toimitsijoille heijastimia, jot-
ta näkyisimme illan hämärässä jatkossakin. 
 
Tunnelma tapahtumassa on lämmin ja rento, mikä näkyi positiivisena palautteena kävi-
jöiltä. Oli mukavaa seurata, kuinka ihmiset innostuivat tanssimaan ja nauttimaan yhdes-
säolosta ja jutustelusta.   
 

”Näitä tapahtumia saisi olla useammin, mihin voi osallistua ilmaiseksi ja on 
kaikille avoimia” 

”Teltta oli mahtava, ei haitannut sade ollenkaan” 

”Sai tanssia ja hengailla kavereiden kanssa” 

”Hyvät tarjoilut ja hyvin järjestetty”
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Tapahtuma oli iso ponnistus kaikille yhteistyötahoille, joita SPR Lapin piirin lisäksi oli NAL 
Rovaniemi, Vamos Diakonissalaitos, Osallisuuskeskus Oodi/Rovalan Setlementti, Päiväkeskus, 
Rovaniemen Neuvokas/Rovaniemen kaupunki, Seurakunta sekä Klubitalo Roihula yhdessä 
vapaaehtoisten ja sponssorien kanssa. Yhteistyön voima näkyi kyllä vahvasti tapahtumassa! 

Vaikka Lapissa näkyvää asunnottomuutta ei juurikaan ole, on tärkeää tuoda asiaa esille 
myös täällä ja ottaa kantaa asiaan tapahtuman muodossa. Asunnottomuus tai sen uhka 
koskettaa useampaa ihmistä kuin arvaammekaan. Koti on turvapaikka, mihin jokaisella 
pitäisi olla oikeus. 
Kaikki mukana olleet yhteistyötahot ja vapaaehtoiset halusivat myös oman mukana olonsa 
kautta tuoda esille sitä, että heikossa asemassa olevien ihmisten puolella on iso joukko 
toimijoita ja vapaaehtoisia, joiden puoleen voi kääntyä. Kiitos vielä kerran kaikille mukana 
olleille.  Toivottavasti ensi vuonna Lapin alueelta löytyy lisää innostuneita tahoja järjes-
tämään Asunnottomien yö tapahtumaa! Jos kiinnostaa katsella enemmän kuvia Rovanie-
men tapahtumasta, niin niitä löytyy Facebookista Rovaniemen asunnottomien yö. 

Pieni hyvä teko! 

Pimeällä kujalla 
yksin taivallan. 
Tihuttaa räntää 
olen etuoikeutettu 
ompi mulla vaatetus 
sään mukainen. 
Yksinäinen mies 
istuu porttikongissa 
sätkä huulessa 
nälissään 
ilman takkia 
villapaita repeytynyt 
ja kastunut päällänsä. 
Ojennan omani 
minä pärjään 
olen etuoikeutettu. 

Mullahan on työ, perhe, 
asunto, jossa lämmitys. 
On hän nälissäänkin 
ojennan repustani 
töissäni syömättä jääneet 
eväät. 
Annan vielä setelin pienen 
saa hän ostaa 
jotain pientä purtavaa. 
Ojennan leipäni alle paperin, 
mainoksen 
15.10 vietettävästä  
asunnottomien yöstä. 
Voipi saada hän 
talvitakin, villasukatkin 
kylmeneviin 
kotikaupunkimme öihin. 
Mies vastaa hymyllä 

sanomatta sanaakaan. 
Tarttuu kädestäni 
säikähdän. 
Haluaa hän vain 
halata. Kuiskaa korvaani 
Kiitos, nähdään! 
Jatkan matkaani 
kotiin. 
Ilon kyynel vierähtää 
poskelleni. 
Olen etuoikeutettu. 
Tulin onnelliseksi. 
Yhdessä olemme enemmän! 
      -Pasi Tarvainen- 
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Kohdataan kylillä ja keskuksissa hankkeen kuulumisia

HANKETOIMINTA

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke loppuu vuoden lopussa. Hanke kuitenkin 
jatkaa vielä muutaman kuukauden ajan vuoden vaihteen jälkeen. Hankkeessa ol-
laan juurruttamisvaiheessa, jolloin tavoitteena on saada perustettujen kohtaa-
mispaikkojen toiminta osaksi ystävätoimintaa ja näin jatkumaan vielä hankkeen 
loputtua. Kohtaamispaikkoja ja uusia toimintamuotoja on tarkoitus jatkaa va-
paaehtoisten avulla.

 Hankkeen tavoitteena on ollut yksinäisyyden 
vähentäminen, sosiaalisuuden ja osallisuu-
den lisääminen sekä vahvistaa kykyä arjessa 
ja sen häiriötilanteissa selviytymiseen. Hank-
keessa on perustettu perinteisempien matalan 
kynnyksen kohtaamispaikkojen lisäksi teemoi-
tettuja ja kertaluonteisia kohtaamispaikko-
ja. Kohtaamispaikkoja on perustettu kaikki-
aan 15 kahdeksan eri kunnan alueella. Näistä 
kohtaamispaikoista teemoitettuja kohtaamis-
paikkoja on kolme. Teemoitetut kohtaamispai-
kat painottuvat ulkoiluun ja mielenhyvinvoin-
tiin. Perustettuihin kohtaamispaikkoihin on 
ollut tavoitteena löytää mielekäs paikallises-
ti tärkeäksi havaittu malli toimia. Kohtaamis-
paikoista osa jatkaa päiväkahvien merkeissä, 
joissakin pelataan bingoa tai ulkoillaan ja jos-
sain kutsutaan asiantuntijavieraita, jotka osal-
listujat ovat yhdessä sopineet kutsuttavaksi.

Löytävä ystävätoiminta on ollut hankkeen yk-
si keino tavoitteiden saavuttamiseksi. Kahden 
kohtaamispaikan kanssa on kokeiltu ihmis-
ten tavoittamista perinteisesti postilaatik-
koon jaettavalla kohtaamispaikan mainoksel-
la tai kutsukirjeellä. Kokeilu on osoittautunut 
hyväksi keinoksi saada paikallisille asukkaille 
tietoa kohtaamispaikasta. Vapaaehtoisten ko-
tiin jakama mainos tai kirje on saanut kiitosta 
ja tuntunut mainoksen tai kirjeen vastaanot-
tajasta henkilökohtaisemmalta kutsulta osal-
listua järjestettävään tapahtumaan. 

Arjen selviytymisen vahvistamiseksi hanke 
on järjestänyt yhteistyössä osastojen ja eri 
toimijoiden kanssa tietoiskuja ja koulutuksia 
perustetuissa kohtaamispaikoissa ja tapahtu-
missa. Yhteistyötä on tehty kuntien sosiaalitoi-
men, seurakuntien, järjestöjen, poliisin, palo-
pelastajien, ja terveyden huollon kanssa sekä 
kunnan palveluiden tuottajien kanssa kuten 
pankkipalveluiden kanssa. Yhteistyöllä on jär-
jestetty alkusammutusta, terveyteen liittyviä 
infoja kuten diabetes, muistisairaudet ja en-
siapuasiat. Oman kunnan sosiaali- ja terveys-
palveluiden ja muiden oman kunnan toimijoi-
den tunteminen on koettu tärkeäksi arkea 

tukevaksi asiaksi. Samoin arjen turvallisuu-
teen ja oman toiminnan merkitys arjessa on 
herättänyt kiinnostusta ja saanut hyvää kes-
kustelua aikaan kohtaamispaikoissa. 

Riksapyörätoiminta on uusi paljon näkyvyyt-
tä saanut toiminta Punaisen Ristin Lapin pii-
rissä. Riksapyöräily on innostanut mukaan 
uusia työikäisiä ja nuoria vapaaehtoisia. Rik-
sapyöräilyn tavoitteena on tarjota ikäihmi-
sille mahdollisuus ulkoiluun ja virkistäytymi-
seen helpolla ja mukavalla tavalla ja tarjota 
seuraa sitä kaipaavalle. Pyöräluotsit ovat va-
paaehtoisia, jotka huolehtivat pyörästä, kul-
jettavat ihmisiä ja mahdollistavat toiminnan. 
Kapteeneilla on muuten samat tehtävät, 
mutta kapteenit lisäksi kouluttavat uusia 
luotseja. Riksapyöräluotsien ja -kapteenien 
koulutukseen on panostettu paljon ja siihen 
on hyödynnetty Pyöräliiton ja Liikenneturvan 
tuottamaa asiantuntevaa materiaalia. Pyörä-
kapteenien kouluttajana on ollut Pyöräliiton 
asiantuntija. Riksapyöräilyn etuihin kuuluu 
sekä kyyditettävän että kuljettajan mahdolli-
suus edistää omaa toimintakykyä, saada uu-
sia ystäviä, kuulla kivoja tarinoita ja saada 
piristystä arkeen.
Lisätietoja Marianne Sarre  p. 040 558 1310

V. 2021 kevään ensimmäiset aurinkoiset päivät 
houkuttelivat väen liikkeelle Ivalossa.

M
arianne S

arre
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Henkisen tuen koulutus- ja harjoitusviikonlopun antia

Lapin piirin alueelliset henkisen tuen ryhmät kokoontuivat lokakuun puolivälissä 
Luostolle kouluttautumaan ja harjoitteleman. Paikalla oli Tunturi-Lapin, Itä-La-
pin ja Rovaseudun ryhmien jäseniä.

HENKINEN TUKI

S
irkka Kellokum

pu

Lauantaipäivänä saimme vieraaksemme Ro-
vaniemen kaupungin johtavan sosiaalityön-
tekijän Tarja Väänäsen.Teemme aktiivista 
yhteistyötä Rovaniemen kaupungin sosiaa-
lipäivystyksen kanssa ja seudulliset henki-
sen tuen ryhmät ovat sosiaalipäivystäjien 
apuna tarvittaessa omilla alueillaan. Tarja  
Väänänen  kertoi millaista yhteistyötä La-
pissa on tehty ja totesi, että vapaaehtois-
ten antama apu on jo tähän asti osoittautu-
nut erittäin tarpeelliseksi ja toivoi yhteistyön 
vahvistuvan entisestään. 
Toinen päivän vierailija,  työnohjaaja ja hy-
vinvointivalmentaja,  Sanna Kinnunen   pis-
ti miettimään oman jaksamisen kulmakiviä. 

Mistä tulee kiire ja stressi, voimmeko hyväl-
lä omallatunnolla vain olla  tekemättä mi-
tään? Tätä harjoiteltiin mm. progressiviivi-
sella rentotumisharjoituksella. 
Sunnuntai aloitettiin kertaamalla henkisen 
tuen perusasioita ja sen jälkeen harjoitel-
tiin.  Harjoitusosuus koettiin opettavaiseksi 
ja erittäin hyödylliseksi. Toiminta käytän-
nössä tuo mukanaan monelaisia pulmia joi-
ta purkutilanteessa käytiin läpi. Pohdittiin 
kuinka toimitaan jos tilanteessa on autet-
tavia paljon enemmän kuin vapaaehtoisia, 
mikä on viranomaisten ja mikä vapaaehtoi-
sen rooli, kuinka osata kohdata oikealla ta-
valla jne.   Opettavaisinta oli kun ns. autet-
tavat kertoivat mm. mikä koettiin hyväksi 
keinoksi hätääntyneen rauhoittamisessa ja 
mikä tuntui vähemmän mukavalta. Tärke-
ää on muistaa, että vapaaehtoiset toimi-
vat vapaaehtoisroolissa eikä heiltä odoteta 
sen enempää. Oman ryhmän harjoituksia 
toivottiin lisää samoin alueellisia isoja har-
joituksia. 
Kiitokset osallistujille erittäin antoisasta 
viikonlopusta. Tästä on  hyvä jatkaa.  
Veli-Matti ja Sirkka 
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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 avainva-
paaehtoiset sekä piirin luottamushenkilöt. Sähköinen versio on luettavissa://rednet.punainenristi.fi/
lappi

Piiritiedotteen seuraava aineistopäivä on 10.1.2022. Osastot voivat lähettää omat piiritiedotejuttun-
sa aineistopäivään mennessä osoitteeseen sprlappi@punainenristi.fi  Seuraava Tässä ja Nyt  ilmes-
tyy viikolla 3 tai 4.

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 
(työlomalla 31.5.2022 saakka)

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

Valmiuspäällikkö
Annikki von Pandy  0400 391 868

Sosiaalitoiminnan suunnittelija
Sirkka Kellokumpu  0400 703 289 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa
hankesuunnittelija
Marianne Sarre  0405 581 310

Monikulttuurisuustyöntekijä 
Jenni Tapionlinna   040 170 1955
31.12.2021 saakka
(Katja Junnila vapaalla 31.12.2021 saakka)

Ruoka-apu
Riina Tikkanen  0407 784 541 
 

Leonard Augustine
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R
itva M

etsälam
pi

Pohjoinen talvi on pitkä

pohjoiset talviyöt aitoa film noiria

tervaa ja höyheniä, maitometsiä

jalan alla kristallilasia

pään päällä revontulten foxtrot

Hannu Helin: Papukaijatulppaani, 1988


