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Digitalisaatio vapauttaa aikaa auttamiseen
Suomen Punainen Risti on tänään paljon 
 digimpi kuin vielä neljä vuotta sitten. 

Kun Oman Punainen Risti tuolloin julkais
tiin, osastojen tiedot saattoivat löytyä vielä 
monesta paikasta: paperilistoilta ja sähkö
posteista, tekstareista tai puhelinkeskuste
lun aikana kirjoitetuilta muistilapuilta.

Sähköinen tietojärjestelmä osoitti tehon
sa viimeistään koronaepidemian ja Ukrainan 
kriisin aikana. Oman käyttäjäprofiilien ja 
 tapahtumailmoitusten kautta olemme saa
neet mukaan uusia vapaaehtoisia samalla, 
kun olemme pystyneet kutsumaan ja kou
luttamaan vanhoja konkareita uudenlaisiin 
tehtäviin.

Tässä lehdessä kerromme kolmesta 
uudesta järjestelmästä, josta jokainen 
osaltaan helpottaa osaston arkea.  Sähköiset 
järjestelmät auttavat vapaaehtoisia kes
kittymään siihen, minkä vuoksi olemme 
 Punaiseen Ristiin liittyneet: auttamiseen.

•  OSSI-järjestelmään kirjataan osaston 
luottamus- ja yhteyshenkilöt. Tietojen 
 ilmoittaminen sähköisesti vähentää 
virheitä ja vahvistaa osaston jäsenten 
ja vapaa ehtoisten tietosuojaa. OSSI on 
Oman serkku, sillä molempiin järjestelmiin 
 kirjaudutaan samoilla tunnuksilla.

•  Ensiapupäivystykset saatiin entistä use
amman tilaajan ulottuville, kun tilauksia 
varten perustettiin verkkosivu ja yhdis
tettiin se päivystysten hallintajärjestel
mään Hupsikseen. Sivuston kautta tilaa
ja löytää entistä helpommin päivystäjät 
 tapahtumaansa, ja saa tarvittaessa avuk
seen myös selviämispisteen sekä kiertävät 
päihde- ja seksuaaliterveystyön vapaa-
ehtoiset.

•  Kirjanpitojärjestelmä Procountorista 
ropisi  pilottivaiheen kehuja esimerkiksi 

Kuopiosta.  Osaston rahastonhoitaja Jouni  
iloitsee, että paperisesta tositerumbasta 
on voitu luopua.

Vapaaehtoiset ovat olleet digikehittämi
semme ytimessä alusta asti, ja niin Oma 
kuin OSSIkin näyttäisivät täysin erilaisilta 
 ilman satojen ideointiin ja pilotointiin osal
listuneiden vapaaehtoisten panosta. Hupsis 
on rakennettu kokonaan vapaaehtoisvoimin. 
Lämmin kiitos kaikille kehitystyöhön tähän 
asti osallistuneille!

Digitalisaatio ei pääty järjestelmän 
 julkaisemiseen, vaan tarvitaan toiminta-
tapojen muutosta ja työkalujen jatkuvaa 
kehittämistä  yhdessä käyttäjien kanssa.  
Osaston sisällä on hyvä suunnitella  sitä, 
 miten uudet järjestelmät muuttavat tuttuja 
toimintatapoja.

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 piirin piiritoimisto  Taitto:Sirkka Kellokumpu 0400703289

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

Ilpo Kiiskinen 

Viestintäjohtaja

Suomen Punainen Risti
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Onko sinulla hetki aikaa?

PÄÄKIRJOITUS 26.10.2022

Kun yhteiskunta on myllerryksessä, moni 
asia epävarmaa ja muutoksessa, pohtii 
usein myös ajan rajallisuutta enemmän. 
Vaikka ajan kulkua emme voi pysähdyttää.

Erään määritelmän mukaan aika on ole
massaolon ja tapahtumien jatkuvaa ilmei
sen peruuttamatonta etenemistä men
neisyydestä tulevaisuuteen nykyhetken 
kautta.

Ne, jotka ovat olleet pidempään Punaisen 
Ristin toiminnassa muistavat 1990-luvul
ta kampanjan, missä kerroimme ihmisille, 
että emme pyydä paljoa: vain vaatteesi, 
rahasi ja aikasi. Tähän joku vielä lisäsi, 
että myös veresi.

Tämä pohdinta ajasta siksi, että meille ih
misellisille on tärkeää löytää merkityksel
listä sisältöä oman aikamme käyttämiselle. 
Mietimme usein, miten saamme aikamme 
riittämään tai jaettua oikeassa suhteessa 
työn, perheen, opiskelun ja vapaa-ajan 
suhteen. 

Me mietimme usein myös, miten onnis
tumme Punaisen Ristin näkökulmasta vies
timään ja kertomaan tämän aikakauden 
ihmiselle, että sijoittamalla omaa aikaa 
Punaisen Ristin toimintaan se vahvistaa ja 
rikastuttaa omaa elämää, mutta lisää myös 
lähialueen hyvinvointia, turvallisuutta sekä 
vahvistaa eri yhteisöjen selviytymistä tässä 
nopeasti muuttuvassa maailmassamme.

Toinen tähän asiaan liittyvä tärkeä asia on 
myös arvot. Minkälaisiin arvoihin olemme 
valmiita sitoutumaan ja minkä puolesta toi
mimaan. Seitsemän periaatteen lisäksi Pu
naisen Ristin toimintaa ohjaavat järjestön 
arvot. Arvojemme mukaan olemme avoin, 
palvelualtis, aikaansaava ja yhteistyöky
kyinen. Näiden arvojen ja periaatteiden 
mukaiseen toimintaan haluamme kutsua 
ihmisiä mukaan. (Tarkemmin voi meidän 
arvoihimme tutustua tästä linkistä. https://
www.punainenristi.fi/tyomme/eettinen-ja-
vastuullinen-punainen-risti/toiminnalliset-
arvot/)

Tässäkin lehdessä on kerrottu miten digitali
saation kehittyminen järjestötoiminnassa, ja 
ylipäätänsä, yhteiskunnassa vaikuttaa mei
dän kaikkien ajankäyttöön sekä toimintata
poihin. Se antaa mahdollisuuksia, mutta luo 
myöskin haasteita. Se vie meidän aikaam

me, mutta voi myös lisätä osallisuutta. Di
gitalisaatio avaa uusia ovia, mutta voi myös 
sulkea joitakin ovien ulkopuolelle.  Se voi 
vähentää yksinäisyyttä, mutta myös lisätä 
sitä. Meidän tuleekin löytää tasapainoinen 
tapa kohtaamisille kasvokkain ja ruutujen 
kautta.

Voimme kuitenkin edelleen kysyä rohkeasti 
ihmisiltä: onko sinulla hetki aikaa Punai
selle Ristille, tulla tekemään asioita, mitkä 
koet tärkeiksi. Hetki voilla lyhyt tai pidempi, 
mutta jokainen minuutti siitä on merkityk
sellinen inhimillisemmän maailman mahdol
listamiseksi.

Ja muistattehan, että myös teidän anta
manne aika on korvaamattoman arvokasta 
ja tärkeää!

Veli-Matti Ahtiainen

va toiminnanjohtaja
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JOULU LÄHESTYY 

Joulukahviloissa jokainen voi tulla nähdyksi

Kuva: Joonas B
randt / S

uom
en Punainen R

isti

Punaisen Ristin joulukahvilat ovat 
 tärkeitä kohtaamisen paikkoja monelle 
yksinäiselle. Kahviloissa viihtyvät niin 
järjestäjät kuin vierailijat.

Joulukahvilat ovat Punaisen Ristin tarjoama 
tärkeä henkireikä pitkien juhlapyhien kes
kellä. Ne tarjoavat mahdollisuuden lämpi
miin kohtaamisiin erilaisten ihmisten kanssa. 
Yhdessä vietetyt rennot hetket luovat joulu
mieltä sekä vapaaehtoisille että yksinäisille.

Kahviloissa on aiempina vuosina ollut järjes
täjien mukaan lämmin ja leppoisa tunnelma. 

– Nyt on hyvä hetki kutsua vapaaehtoiset 
mukaan järjestelemään tämän vuoden joulu-
kahvilaa. Moni heistäkin kaipaa tekemistä 
pitkiin pyhiin, kannustaa sosiaalisen hyvin
voinnin koordinaattori Maaret Alaranta.

Ystävätoiminnan yhteistyökumppanina toimii 
tänäkin vuonna tavarataloketju Tokmanni , 

joka tarjoaa taloudellista tukea joulu-
kahviloiden toteuttamiseen.  

Saadakseen avustusta osaston tulee ilmoit
taa kahvilasta ennakkoon ja raportoida siitä 
tapahtuman jälkeen. Tuki maksetaan kuluja 
vastaan ja se voi olla enintään 200 euroa.  

Ilmoituspohjia kahvilan mainostamiselle 
 löytyy RedNetistä.  

Vinkkejä kahvilan järjestämiseen ja 
 ilmoituspohjat: RedNet > Tieto ja taito > 
Ystävätoiminta > Tapahtumamallit 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin 
 koordinaattori Maaret Alaranta,   
p. 040 358 3257. Piiritoimiston yhteyshenkilö 
Sirkka Kellokumpu p. 040 070 3289.

Joulupuhelu lämmittää mieltä
Kasvokkaiset kohtaamiset eivät joulunakaan 
ole aina mahdollisia esimerkiksi pitkien etäi
syyksien tai sairauksien vuoksi. 

 – Kannustan jälleen kaikkia osastoja soit
tamaan joulupuheluita ja lähettämään jou
lutervehdyksiä. Pienikin muistaminen voi 
merkitä paljon yksin jouluaan viettäväl

le,  sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
 Maaret Alaranta muistuttaa.

Joulupuhelu-haasteen somemateriaalit tu
levat ladattaviksi Punaisen Ristin aineisto-
pankkiin lähempänä joulua.
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KIITOS NÄLKÄPÄIVÄSTÄ

Kiitos Nälkäpäivään osallistuneille

Keräsimme Nälkäpäivän lipaskeräyk
sessä noin 800 000 euroa. Tulos on  
erinomainen saavutus lipaskerääjiltä,  
osaston keräys päälliköiltä ja 
kaikilta keräy ksen järjestämiseen 
osallistuneilta.

Punaisen Ristin suurimpaan vuosittaiseen 
ponnistukseen, Nälkäpäivä-keräykseen, 
osallistui tänä vuonna kaikkiaan noin 8600 
lipaskerääjää. Alustavien arvioiden mu
kaan jokainen lipaskerääjä keräsi katastrofi-
rahastoon keskimäärin 90 euroa, ja käteistä 
lahjoitetaan jopa enemmän kuin ennen.

– Kerääjämäärä ylsi viime vuoden tasolle , 
ja hieno keräystulos on lipaskerääjien, 
keräys päälliköiden ja osastojen aktiivisen 
työn tulosta. Tuloksesta on nähtävissä, 
että Punaisen Ristin auttamistyöhön meillä 
ja maailmalla luotetaan, ja luottamuksen 
rakentamisessa paikallisilla vapaaehtoisilla 
on suuri merkitys, kiittää Nälkäpäivä-
kampanjan koordinaattori Heta Hyvärinen.

Keräystulokseen voidaan olla tyytyväisiä 
myös siksi, että viime vuosien korona tilanne 
on vaikuttanut Nälkäpäivä-keräykseen ja 

taustalla on myös Ukraina-keräys, johon 
monet  lahjoittajat ovat osallistuneet. 

Kokonaisuutena keräys sujui valtakunnalli
sesti hyvällä fiiliksellä aurinkoisessa säässä: 
ihmiset nauttivat toistensa kohtaamisesta ja 
kerääjien saama palaute oli aiempien vuo
sien tapaan pääosin positiivista. Lahjoitus
tavoista MobilePayn ja iZettlen kasvu näkyi 
monelle kerääjälle ja myös euromääräisenä 
kasvuna tuloksessa.

– Kiitämme lämpimästi kaikkia Nälkäpäivä 
keräykseen tavalla tai toisella osallistuneita  
– jokaisen panos oli tärkeä ja yhdessä 
saimme jälleen kerran upean keräyksen ja 
tuloksen aikaan! Hyvärinen iloitsee.

Katastrofirahaston sitomattomia varoja tar
vitaan juuri nyt kipeästi: rahaston turvin 
 autetaan esimerkiksi ruokapulasta kärsi
vässä Itä-Afrikassa sekä Pakistanissa, jossa 
massiiviset tulvat vaikeuttavat kymmenien 
miljoonien elämää.

Kuva: Joonas B
randt / S

uom
en Punainen R

isti

Nälkäpäivä-kerääjät jalkautuivat kaduille Porvoossa. Keräämässä Tuula Rönkkö ja Suomen Punaisen Ristin 
puheenjohtaja Elli Aaltonen. 
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2. 

Ystävänpäivän kampanjalla 
tavoitellaan uusia vapaaehtoisia 

Joka kolmas kokee yksinäisyyden tun
teita Suomessa, eikä yksinäisyys kat
so ikää tai elämäntilannetta. Yksinäisyys 
on paitsi tragedia yksilölle, myös suuri 
 yhteiskunnallinen ongelma.
 
Punaisen Ristin ystävätoiminta on yksi ratkaisu 
yksinäisyyden lievittämiseen. Ystävänpäivänä 
meillä on hyvä tilaisuus nostaa esille vapaa
ehtoisten tekemää merkityksellistä työtä. Ja 
erityisesti innostaa uusia ihmisiä mukaan toi
mintaan!

Tarvitsemme uusia, koulutettuja vapaa-
ehtoisia, jotta jokainen ystävää kaipaava saisi  
ystävätoiminnan kautta itselleen kaverin. 
Seuraavan kolmen vuoden aikana puhumme 
rohkeasti yksinäisyydestä ja pidämme huolta 
siitä, että kukaan ei jäisi yksin. Ystävänpäivän 
kampanjassa keskitytään herättämään kiin
nostusta vapaaehtoisuutta kohtaan ja aktivoi
maan ihmisiä osallistumaan ystäväkursseille. 

Tehdään kampanja yhdessä – 
osallistumisen tapoja on monia

Yksinäisyydestä ja ystävätoiminnasta on 
 tärkeää kertoa paikkakunnasta riippumatta. 
Ystävä kursseja järjestetään myös etänä, eikä 
esimerkiksi verkkoystävyys katso paikkaa eikä 
aikaa. Kaikki osastot voivat osallistua kampan
jaan – myös ne, joilla ei ole varsinaista ystävä
toimintaa.

Varsinainen ystävänpäivä on 14.2., ja ystävän
päivän kampanjaa vietetään sen ympärillä.

Täytetään sosiaalinen media tällä tärkeällä 
aiheella ystävänpäivän aikaan. Hyödynnetään 
siinä uudistettavia kampanjamateriaaleja, jot
ka tulevat löytymään aineistopankista. Näiden 
osastojen käyttöön tehtävien some ja digi
materiaalien aktiivinen käyttäminen on helppo 
tapa osallistua Ystävänpäivän kampanjaan. 

Paikallisuus ja ihmisten tarinat kiinnostavat 
aina,  ja paikallismedialle kannattaa tarjo
ta haastateltavaksi ystäväparia tai ystävä
toiminnan vapaaehtoista. Haastateltava voi 
olla pitkän linjan konkari tai vasta toimintaan 
mukaan tullut. Tärkeää on, että haastatelta
vaksi tarjottavat haluavat itse kertoa koke
muksistaan.

Ja lopulta: mikä olisikaan ihanampi tapa ker
toa ystävätoiminnasta ja houkutella mukaan 
uusia vapaaehtoisia kuin ihmisten kohtaami
nen kasvokkain? Hyödyntäkää keskustoimis
ton myöntämää 150 euron tapahtumatukea ja 
järjestäkää Ystävänpäivä-tapahtuma. Ideoita 
tapahtumiin löydät RedNetistä.

Varmistetaan uusien pääsy mukaan

Tehkää ystävänpäivän tapahtumista ja ystävä-
kursseista tapahtuma Omaan, jotta toimin
nasta kiinnostuneet löytävät niihin. Otetaan 
uudet toiminnasta kiinnostuneet innolla vas
taan ja tarjotaan heille lisätietoja ja toiminnan 
paikkoja!

Lue lisää: RedNet > Tieto ja taito > Ystävän
päivä. 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin koordi
naattori Maaret Alaranta, p. 040 358 3257.

Piiritoimiston yhteyshenkilö                       
Sirkka Kellokumpu p. 040 070 3289

 

Nuorten yleiskokous maaliskuussa Rovaniemellä
Kaikille alle 29vuotiaille jäsenillemme 
suunnattu  nuorten yleiskokous järjeste
tään 17.–19.3. Rovaniemellä. 

Nuorten yleiskokouksesta saat tukea, tietoja ja 
taitoja vaikuttamistyöhön Punaisessa Ristissä. 
Viikonlopun aikana pääset muun muassa vai
kuttamaan järjestömme seuraavaan toiminta
linjaukseen 2024–2026. Viikonloppuun mahtuu 
myös paljon mukavaa oheisohjelmaa ja mah
dollisuus tavata muita nuoria vapaaehtoisia.

Tapahtuma on suunnattu erityisesti Punaisen 
Ristin luottamustehtävissä oleville tai 
luottamustehtävistä kiinnostuneille alle 
29-vuotiaille, mutta tapahtumaan ovat 
lämpimästi tervetulleita kaikki Punaisen Ristin 
nuoret!

Lisätietoja RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/nyk2023
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YLEISKOKOUS 2023 

Yleiskokous 2023 kokoontuu Joensuussa – 
tervetuloa!

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous 
kokoontuu kolmen vuoden välein päät
tämään Punaisen Ristin tulevaisuuden 
suunnasta ja järjestön korkeimmista 
luottamushenkilöistä. Seuraava yleis
kokous järjestetään Joensuussa 10.–
11.6.2023.

Joensuun yleiskokouksessa päätetään 
 yhdessä seuraavasta toimintalinjauksesta 
vuosille 2024–2026 sekä valitaan järjestölle 
uusi puheenjohtaja ja luottamushenkilöt hal
litukseen ja valtuustoon.

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen alkaa 
10.2.2023. Osaston hallitus valitsee kokouk
seen äänivaltaiset edustajansa, joiden mää
rä perustuu jäsenmaksun maksaneiden 
jäsenten määrään 31.12.2022. Yleiskokous-
viikonloppu kokoaa yhteen yli tuhat Suomen 
Punaisen Ristin aktiivia, niin vapaaehtoista 
kuin työntekijää.

Ohjelmaa kaikille jäsenille
Yleiskokoukseen ovat lämpimästi tervetullei

ta kaikki jäsenet – myös muut kuin osaston 
äänivaltaiset edustajat. Viikonloppuun sisäl
tyy kiinnostavaa ohjelmaa kaikille, ja lauan
tai-illan kruunaa yhteinen iltajuhla. Paikkana 
on Carelia-sali.

Savo-Karjalan piiri toimii kahden maakunnan 
alueella. Yhteensä 44 osastossa toimii reilut 
1000 vapaaehtoista ja noin 5500 jäsentä.

– Yleiskokous on merkittävä vaikuttami
sen paikka, mutta myös upea tilaisuus koh
data yhdessä suurella joukolla. Piirissämme 
kohtaavat savolainen lupsakkuus ja karjalai
nen iloisuus. Tavataan Joensuussa! toivottaa 
 Savo-Karjalan piirin toiminnanjohtaja Kaisu 
Haataja.

Lisätietoa:  
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2023 

Kutsu yleiskokoukseen 

Suomen Punainen Risti järjestää seuraavan yleiskokouksensa 10.–11.6.2023 
Joensuussa Carelia-salissa.

Yleiskokouksessa jokaisella osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 
200 jäsentä kohden. Edustajien määrä perustuu edellisen vuoden henkilöjäsenten 
määrään. Lisäksi jokaisella piirillä on yksi piirihallituksen valitsema äänivaltainen 
edustaja, joka on yleiskokouksen vaalitoimikunnan jäsen.

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen alkaa 10.2.2023. Silloin osastojen ja piirien 
kommentoitaviksi lähetetään:
•  luonnos toimintalinjaukseksi vuosille 2024–2026 sekä 
•  yleiskokouksen hyväksyttäviksi esitettävät muutokset järjestön sääntöihin.

Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet tulee jättää hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta 
ennen kokousta eli 10.4.2023 mennessä. Ehdokkaiden esittämisaika vaalitoimikunnalle 
päättyy 29.4.2023. 

Hallitus lähettää käsiteltävät asiat sisältävän kokouskutsun osastoille ja piireille 
viimeistään kuukautta ennen kokousta 10.5.2023.

Toivomme jokaisen osaston osallistuvan aktiivisesti yleiskokouksen valmisteluun ja 
valitsevan edustajansa yleiskokoukseen. Tervetuloa vaikuttamaan! 

Suomen Punaisen Ristin hallitus
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APUA OSASTON TALOUSHALLINTOON

Uusi järjestelmä osastojen taloushallintoon: 
helpotusta laskujen käsittelyyn ja talouden 
seurantaan
Punaisen Ristin osastot voivat nyt tila
ta käyttöönsä Procountorohjelmiston, 
joka toimii osaston taloudenhallinnan 
työ kaluna. Sen avulla osasto voi muun 
 muassa käsitellä matkalaskut sekä osto 
ja myyntilaskut ja seurata talouden
pitoaan. 

Procountor-kirjanpitojärjestelmän saa käyt
töön ottamalla yhteyttä keskustoimiston 
osasto kirjanpidon tiimiin sähköpostitse:  
sprosastokirjanpito@punainenristi.fi. Tiimi hoi
taa yhteydet järjestelmän toimittajaan ja aut
taa oikean palvelukokonaisuuden valinnassa. 
Järjestelmää käyttävät henkilöt saavat tiimiltä 
käyttäjätunnukset ja perehdytyksen sekä tu
kea puhelimitse, sähköpostilla tai Teamsilla. 

Perehdytys ja tuki ovat osastoille maksutto
mia. Järjestelmän kuukausimaksusta 40 pro
senttia jää osaston maksettavaksi. Edullisin 
kuukausipaketti maksaa osastolle vajaat 7,5 
euroa kuukaudessa.

Osasto voi ottaa Procountorin käyttöön mis
sä kohtaa vuotta tahansa. Järjestelmä toimii 
pilvipalveluna, joten sitä voi käyttää vaikkapa 
omalta kotikoneelta käsin.

Kuopion osastossa laskujen käsittely 
helpottui

Kuopion osasto oli yksi ensimmäisistä pilotti-
osastoista, joissa Procountor otettiin käyt
töön. Kahden vuoden kokemuksella osaston 
viesti on, että paperiseen tositerumbaan ei 
ole paluuta. 

Ostolaskut vaikkapa puhelinkuluista ja 
tarvike ostoista saapuvat Kuopion osastolle 
verkko laskuina, ja niiden tiliöinti, asiatarkistus 
ja hyväksyntä tapahtuvat sähköisesti. Pape
risena tai sähköpostitse saapuvat laskut vie
dään järjestelmään pdf-tiedostoina. 

– Minä rahastonhoitajana teen laskujen asia
tarkistuksen ja maksatuksen. Niiden välissä 
osaston puheenjohtaja hyväksyy laskut, ker
too Kuopion osaston Jouni Nuutinen. 

Nuutisen mielestä myös myyntilaskujen teko 
esimerkiksi päivystyksistä tai tuotemyynnistä 
on helppoa. 

– Niiden lähetys onnistuu järjestelmästä 
käden käänteessä verkkolaskuina tai vastaan-
ottajan sähköpostiin liitetiedostoina, Nuutinen 
toteaa.

Vapaaehtoiset voivat tehdä Procountoris
sa omat matkalaskunsa. Järjestelmästä saa 
 nähtäväksi myös osaston tuloslaskelman. 

Kuopiossa on koettu, että uusi järjestelmä 
 vapauttaa aikaa itse auttamistyöhön.

– Minusta järjestön tarjoama Procountor-
osastokirjanpito on merkittävin sähköinen 
 järjestelmä, joka vapaaehtoisten arjen tueksi 
on tarjottu, Nuutinen summaa.

Punaisen Ristin yhteiset talouden tukipalvelut osastoille 
Kirjanpitotiimi

•  perehdyttää ja antaa käyttötukea kirjanpito-
ohjelman käyttöön ottaville

•  tukee ja auttaa vapaaehtoisia taloushallinnon 
tehtävissä

•  antaa ohjeita, materiaaleja ja koulutusta 
osaston talouden hoitoon

•  tai hoitaa kirjanpidon, tilinpäätöksen tai 
palkanlaskennan osaston puolesta.

Ota yhteyttä:

•  sprosastokirjanpito@punainenristi.fi 

•  Liisa Karhu p. 040 642 1925,  
Katja Eskman p. 040 354 8584,  
Tarja Hartman p. 040 573 6061 

Henkilöstöpalvelut tukevat ja ohjeistavat 
työsuhde- ja palkkausasioissa.

Ota yhteyttä:

•  Henkilöstöasiantuntija Charlotta Riska,  
p. 040 572 8084
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ENSIAPUPÄIVYSTYKSET 

Kaikki Punaisen Ristin päivystyspalvelut tilattavissa 
samalta sivustolta
Punainen Risti on avannut ensiapu
päivystyksestä kiinnostuneille 
tapahtuman järjestäjille uuden sivuston, 
josta löytyvät kerralla kaikki Punaisen 
Ristin päivystyspalvelut. 

Uusi sivusto on rakennettu erityisesti ensiapu
päivystyksestä kiinnostuneille, sillä ensiapu
päivystyksiä tilataan Punaiselta Ristiltä ylivoi
maisesti eniten. Ensiapupäivystyksen tilaajalle 
tarjotaan tarpeen mukaan myös selviämis-
pistettä sekä päihdetyön ja seksuaaliterveys
työn kiertävää päivystystä. 

Sivusto löytyy osoitteesta  
paivystykset.punainenristi.fi/tilaa.

Sivustoa kannattaa markkinoida aktiivisesti 
osaston yhteistyökumppaneille, tutuille ta
pahtumanjärjestäjille ja esimerkiksi urheilu-
seuroille.

Tilaukset välittyvät vain Hupsikseen 
rekisteröityneille ensiapuryhmille

Uudella sivustolla tehdyt päivystyskyselyt 
kirjautuvat ensiapupäivystysten hallinta-
järjestelmään Hupsikseen. Järjestelmä välittää 
tilaukset osastoille. 

Osastosi ensiapuryhmän kannattaakin 
viimeistään nyt liittyä Hupsikseen ja 
 valita siellä aktiiviseksi kohta ”Ota vas
taan tarjouspyyntöjä Hupsiksen kautta”. 
Näin jokainen Hupsikseen saapuva päivys
tyspyyntö ohjautuu postinumeron perusteella 
oikeaan osoitteeseen.

Jos päivystyspyyntöön ei vastata neljän 
vuoro kauden aikana, päivystyspyyntö siirtyy 
piirissä nimetylle päivystystiimille. Tiimi voi 
tarvittaessa jakaa päivystystilauksen laajem
malle alueelle tai tukea tilauksen saanutta 
osastoa päivystyksen järjestämisessä.

Uutta materiaalia ensiapupäivystyksiin
Punaisen Ristin verkkokaupasta on 
nyt tilattavissa uusia banderolleja 
ensiapupisteelle ja selviämispisteelle 
sekä ensiapu-surffilippuja.

Vahvistusta seksuaaliterveyden ja 
päihdetyön päivystyksiin Hupsiksesta

Nuoriso- tai musiikkitapahtuman järjestäjille 
tarjotaan mahdollisuutta kysyä tapahtumaan 
myös selviämispistettä sekä kiertävää päihde 
ja seksuaaliterveystyön päivystystä. 

Jos osastossasi ei ole riittävästi päihdetyön 
ja seksuaaliterveystyön vapaaehtoisia, voit 
 löytää lisävahvistuksia Hupsiksen avulla.  
 Käytä järjestelmän naapuritoimintoa ja 
avaa tapahtuma ryhmiin Selviämispisteet ja 
 Kiertävä  terveyden edistäminen. 

Monta syytä liittyä Hupsikseen ja 
tilausjärjestelmään:

•  Kun syötätte kaikki päivystykset Hupsikseen, 
järjestelmä kokoaa päivystystilastot 
automaattisesti. 

•  Voitte lähettää Hupsiksen kautta 
päivystystarjoukset, tehdä sopimuksen ja 
kerätä tiedot laskutusta varten.

•  Palautteen lähettäminen ja kysyminen 
onnistuvat Hupsiksessa. 

•  Hupsista voi hyödyntää myös päivystyksen 
hinnan laskemisessa.

Näiltä sivuilta löydät tallenteen 
tilausjärjestelmän käytöstä:  
rednet.punainenristi.fi/node/65165

Pian tilattavissa ovat myös uudet selkä- ja 
rinta merkit. Ensiapupäivystyksen uudessa 
selkä merkissä on ensiapu-teksti. Isoa punaista 
ristiä saa kuitenkin käyttää edelleen.

Tutustu valikoimaan:  
punaisenristinkauppa.fi
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KOULUTUSTA JA TUKEA 

Kutsu vapaaehtoiskouluttajille:  
Kouluttajapäivät 2023 

Kouluttajapäivät järjestetään  21.–22.1.2023. 
Paikka selviää lähempänä  tapahtumaa, ja 
ilmoittautuminen alkaa marraskuussa. 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Punaisen 
Ristin vapaaehtoiskouluttajille. Ohjelmassa  
on perinteiseen tapaan sekä yhteistä että  
koulutuslinjakohtaista ohjelmaa. Tarjolla on 
myös virkistystä ja mahdollisuus vaihtaa 
kokemuksia muiden kouluttajien kanssa.

Kirjaa päivämäärät kalenteriisi jo nyt! 
 Lisätietoa saat vapaaehtoiskouluttajien 
 sivustolta RedNetistä sekä piirien koulutus
vastaavilta. Lämpimästi tervetuloa!

Sivisverkkoon raportoituja koulutuksia ei tarvitse 
kirjata tilastokyselyyn

Tänä vuonna keräämme koulutustilastot 
ensimmäistä kertaa Sivisverkon kautta.
Jos osaston tai piirin koulutukset on vuoden 
2022 aikana viety Sivisverkkoon ja osallistuja
määrät on raportoitu, erillisiä koulutustilastoja 
ei tämän vuoden osalta tarvitse enää täyttää. 
Jos koulutuksia vielä puuttuu Sivisverkosta, ne 
on yhä mahdollista ilmoittaa täyttämällä erilli
nen koulutuskysely.
Kyseessä on pilottikokeilu. Tavoitteena on, että 
tulevaisuudessa saamme kaikki tilastot reaali-
ajassa Sivisverkon kautta, ja erillisen tilasto-
kyselyn täyttämisestä voidaan luopua.
Sivisverkko on Opintokeskus Siviksen hallinnoi
ma koulutusten hallintajärjestelmä. 

Sivisverkossa
•  osastot, piirit, laitokset ja keskustoimisto tal

lentavat tiedot järjestämistään vapaaehtois
koulutuksista, niiden osallistujamääristä ja 
antavat suoritusmerkinnän koulutuksista

•  vapaaehtoinen voi rekisteröityä, tarkastella 
suorittamiaan koulutuksia ja ladata itselleen 
todistuksen valtakunnallisten koulutusmallien 
mukaisista koulutuksista

•  valtakunnalliset koulutukset on tallennettu 
koulutusmalleiksi, jotka ovat osastojen ja 
piirien käytössä.

•  haetaan Siviksen taloudellista tukea 
koulutuksiin.

Sivisverkon käyttöön voi perehtyä seuraavissa 
osastoille suunnatuissa verkkokoulutuksissa:
•  maanantaina 9.1. kello 18–19, ilmoittautumi

nen torstaihin 5.1. mennessä Omassa:  
oma.punainenristi.fi/event/16900 

•  tiistaina 7.2.2023 kello 18–19, ilmoittautumi
nen sunnuntaihin 5.2. mennessä Omassa: 
oma.punainenristi.fi/event/16901 

Kouluttajana toimii Opintokeskus Siviksen 
asiantuntija Virpi Markkanen ja koulutukset 
järjestetään yhteistyössä Siviksen kanssa.

Lisätietoa Sivisverkosta: 
•  rednet.punainenristi.fi/node/6478 
•  sivisverkko.ok-sivis.fi 
•  Piirien Sivis-yhteyshenkilöt
•  Vivi Vaissi, digitaalisten koulutusjärjestel

mien ja verkkopedagogiikan suunnittelija,  
p. 040 6614249

Avustuksia haettavina
Hyväpäiväavustusten hakuaika vuoden 
2023 toimintaan on 1.11.2022–31.1.2023.
Punaisen Ristin osastot voivat hakea avustusta 
toiminnan kehittämiseen ja uuden toiminnan 
käynnistämiseen.
Avustettavia toimintamuotoja ovat 
• ensiapuryhmätoiminta 
• monikulttuurisuustoiminta 
• nuorisotoiminta 
• terveyden edistäminen (terveyspisteet) 
• ystävätoiminta.
Lisätietoa:  
rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva 

Folke Bernadotten muistosäätiön avus
tusta nuorten kansainväliseen toimintaan voi 
hakea aikavälillä 1.11.2022–31.1.2023.
Punaisen Ristin toimijat voivat hakea avustusta 
alle 30-vuotiaiden kansainvälistymistä ja kan
sainvälistä liikkuvuutta tukeviin projekteihin.
Lisätietoa:  
rednet.punainenristi.fi/folkebernadotte
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OSSIJÄRJESTELMÄ TUTUKSI

Osaston luottamus- ja yhteyshenkilöt  
voi jatkossa ilmoittaa sähköisessä järjestelmässä

Uusi OSSI-järjestelmä korvaa jatkossa 
 kokonaan J-kortit ja muut paperilla tehtävät 
ilmoitukset osaston henkilövalinnoista.

Ottamalla järjestelmän käyttöön osastosi voi 
vahvistaa osaston jäsenten ja vapaaehtois
ten tietosuojaa ja samalla vähentää hallin
toon kuluvaa aikaa. Tiedot siirtyvät OSSIsta 
automaattisesti Punaisen Ristin jäsenrekis
teriin, ja järjestelmästä voi seurata osaston 
jäsen tietoja reaaliaikaisesti.

OSSIin kirjaudutaan samoilla tunnuksilla 
kuin Oma Punainen Risti -järjestelmään. Jär
jestelmää voi käyttää suomeksi ja ruotsiksi.

OSSIssa osastosi voi:
•  tehdä ilmoituksen osaston 

nimenkirjoittajista sekä luottamus- ja 
yhteyshenkilöistä. 

•  liittää valintakokousten pöytäkirjat 
suoraan OSSIin.

•  nähdä nykyiset ja tulevat luottamus- 
ja yhteyshenkilöt. Jatkossa myös 
osaston aiemmat luottamus- ja 
yhteyshenkilöt näkyvät OSSIssa.

•  nähdä osaston ajantasaisen 
jäsenlistan yhteystietoineen ja osaston 
saamien uusien jäsenien määrän.

•  hakea jäseniä nimellä tai 
jäsennumerolla sekä suodattaa 
maksaneiden ja maksamattomien 
jäsenten tiedot.

Tunnukset automaattisesti 
puheenjohtajille ja 
varapuheenjohtajille

Ossin käyttöön tarvitaan: 
• Suomen Punaisen Ristin jäsenyys 
• profiili Oma Punaisessa Ristissä 
• käyttöoikeus

Osastojen puheenjohtajat ja varapuheen
johtajat saavat käyttöoikeuden OSSIin 
auto maattisesti. He voivat antaa tarvitta
essa muokkausoikeuden eteenpäin osas
ton vastuunjaon mukaisesti yhdelle hallituk
sen  jäsenelle. Muille hallituksen jäsenille on 
mahdollista antaa tarvittaessa katseluoikeus 
osaston tietoihin.

Osaston puheenjohtajat ja varapuheen-
johtajat saavat sähköpostitse tiedon, kun 
heille on annettu tunnukset.

OSSIa koekäytettiin alkuvuodesta 
pilottiosastojen ja piirien kanssa. Järjestelmä 
sai pilotoinnissa kiitosta niin osastoista kuin 
piireistä. Molemmat nostivat esiin kehitys-
kohteita, jotka on otettu huomioon nyt 
julkaistussa järjestelmässä.

Koulutuksia tarjolla
Piirit ja keskustoimisto järjestävät OSSI- 
koulutuksia syksyn ja alkutalven aikana. 
 Tiedot niistä löytyvät muun muassa Omasta 
osoitteesta oma.punainenristi.fi. 

Toivomme, että OSSIsta on sinulle ja 
osastollesi paljon hyötyä! Kehitämme OSSIa 
edelleen tarvittaessa käyttäjäpalautteen 
pohjalta. Apua ja tukea Ossin käyttöön saat 
omasta piiristäsi. 

Osastot ovat saaneet tänä syksynä käyttöönsä OSSIjärjestelmän, 
jolla ilmoitetaan osaston luottamus ja yhteyshenkilöt Punaisen Ristin 
jäsenrekisteriin. OSSIa käytetään samoilla tunnuksilla kuin Omaa.
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Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana!
Lapin piirin perinteinen järjestöseminaari järjestetään tänä syksynä Levillä, Ho
telli Panoraamassa 26. - 27.11.2022. 

Järjestöseminaarin aiheena on toimintalin
jauksemme 2 tavoitekokonaisuus: Hyvin
voivassa yhteisössä kaikki ovat mukana. 
Pohdimme yhdessä tähän liittyen osasto
jen ja toimintaryhmien hyvinvointiin, ter
veyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. 
Lisäksi harjoittelemme jälleen viestintään 
liittyviä asioita. Yhtenä erityisen tärkeänä 
osatekijänä kohtaamme tosiamme, vaih
damme kokemuksia ja jaamme osaamis
tamme.

Lämpimästi tervetuloa! Toivottavasti jokai
sesta osastosta ehtii mukaan kaikista toi
mintaryhmistä useampi vapaaehtoinen. 

Viikonlopun ohjelma:

Lauantai 26.11.2022

11.00 Tulolounas 

11.45 Tervetuloa                                             
- va toiminnanjohtaja Veli-Matti Ahtiainen

12.00  Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki                                                           
ovat mukana                                               
 Järjestöjohtaja Marja Lehtimäki

12.30 Hyvinvoinnin, terveyden ja tur
vallisuuden vahvistaminen osana                  
uutta hyvinvointialueen toimintaa.                                  
Ja järjestöjen rooli siinä.                                                   
- Hyvinvointialueen edustaja

12.40 Tauko

13.20 Työpajat                                                 
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 
vahvistaminen osastojen kokonaisvalmiu
dessa.

14.50 Kahvit

15.10 Työpajojen purku

16.30 Päivän yhteenveto

19.00 Päivällinen

Sunnuntai 27.11.2022

8.00 Aamupala

9.00 Päivän avaus                                 
- va toiminnanjohtaja Veli-Matti Ahtiainen

9.15 Viestintä                                       
- viestinnänkouluttajat 

11.30 Tauko

11.45 OmaPunainenRisti ja Rednet           
- Sirkka Kellokumpu ja Veli-Matti Ahtiainen

12.45 Kohti yleiskokousvuotta 2023

13:15 Yhteenveto

13.30 Päätöslounas ja kotiin lähtö

Lisätietoja tapahtumaan liittyen voi kysyä 
minulta. 

Veli-Matti Ahtiainen

JÄRJESTÖTOIMINTA
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Hei!

Kuluva vuosi on ollut kiireinen monikulttuu
risen toiminnan saralla erityisesti Ukrainan 
kriisin vuoksi. Vapaaehtoisten apu on ollut 
korvaamaton vastaanottokeskusten laajen
tuessa ja uusia vastaanottokeskuksia perus
tettaessa. Olemme saaneet huomata, kuinka 
auttamisen halu on konkretisoitunut vapaa
ehtoisten määrän kasvaessa. Kiitos kaikille 
vapaaehtoisille! Haluammekin kiittää va
paaehtoisia myös konkreettisesti kiitosjuh
lien muodossa. Tulemme pitämään erilaiset 
kiitostilaisuudet tämän vuoden puolella vas
taanottokeskuspaikkakunnilla: Rovaniemel
lä, Kemijärvellä sekä Kemissä. Seuraathan 
siis OMAa, sekä viestintää, jotta saat tiedon 
paikkakuntasi kiitostilaisuudesta ja pääset il
moittautumaan mukaan.

Kuluva syksy on itselleni sisältänyt paljon 
uuden oppimista, mutta myös vanhojen tie
tojen herättelyä  Olen päässyt tapaamaan 
vapaaehtoisia eri paikkakunnilta, järjestä
mään voimavarapäiviä ja esimerkiksi esit
telemään pakolaistelttaa niin lukiolaisille 
kuin teille vapaaehtoisille. Pakolaisteltan 
esittely on loistava tapa tehdä vaikutustyö
tä ja jakaa faktoja pakolaisten arjesta. Jos 
olet kiinnostunut esittelemään osastossa 
tai paikkakunnallasi pakolaistelttaa, ota yh
teyttä, niin voimme sopia teltan esittelystä 
juuri teidän paikkakunnallanne. Lisäkuvia 
ja tietoa pakolaisteltasta saa RedNetistä: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/39238.

Uutisia on jaettavana vastaanottotoimin
nan saralta: Maahanmuuttovirasto on kil
pailuttanut vastaanottokeskustoimintansa 
valtakunnallisesti. Kilpailutukset tapahtuvat 
osissa eri alueittain ja ensimmäinen osa si
sälsi Lapin. Lapin vastaanottotoiminnan ovat 
voittaneet Kotokunta Oy Rovaniemeltä sekä 
Hemcare Oy Kemi/Torniosta. Uudet toimijat 
tulevat perustamaan uudet vastaanottokes
kukset jo toimivien rinnalle. Tämä tarkoittaa 
sitä, että SPR:n vastaanottokeskukset La
pissa jatkavat toimintaansa samalla tavalla 
toistaiseksi. Tämä ei tule vaikuttamaan 

Auttamisen halu näkyy monikultturisessa 
toiminnassa

Hansku sai vapaaehtoisen, Ellan avukseen 
esittelemään pakolaistelttaa Lyseonpuiston lukion 
hyvinvointipävivillä. Teltta sisältöineen auttaa 
konkreettisella tavalla ymmärtämään pakolaisten 
arkea. 

MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

vapaaehtoistehtäviin tai vapaaehtoisten 
toimintaan kotoutumisen tuen ja moni
kulttuurisen toiminnan saralla. Uusien 
vastaanottokeskusten toimiessa voimme 
miettiä yhteistyötä myös heidän suun
taansa. 

Tällaisessa tilanteessa on hyvä pitää 
mielessä, että vapaaehtoinen toimii aina 
SPR:n periaatteiden ja ohjeiden mukaan. 
Lisätietoa kilpailutuksista maahanmuutto
viraston tiedotteessa: https://migri.fi/-/
maahanmuuttovirasto-on-kilpailuttanut-
vastaanottokeskustoimintaa-useilla-alu
eilla . 

HannaLeena Martin                             
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
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Kaveritaitoja kaikille 
Kaveritaitoja nuorille -hankkeesta kaikki irti 
osastoille

Nuorten yksinäisyyttä lievittävä ja Punaisen 
Ristin ystävätoimintaa nuorille saavutetta
vammaksi kehittävä Kaveritaitoja nuorille 
-hanke on loppusuoralla. Hanke toimii edel
leen Lapin, Länsi-Suomen ja Savo-Karjalan 
piireissä. Kaakkois-Suomen piiri jättäytyi 
hankkeesta syksyllä, ja keskustoimisto on 
hakenut STEA:lta siunausta jakaa säästyvä 
hankeavustus kolmen jatkavan piirin 
käyttöön. Jos tämä onnistuu, hanketoimin
ta jatkuu kevään 2023 ajan. 

Lapissa olemme vieneet hankkeessa teh
tyjä materiaaleja lappilaisille kouluille, op
pilaitoksille ja nuorisotyöntekijöille. Osas
tojen vapaaehtoisten kanssa pohdimme 
Ruska-tapaamisessa kaveritaitoja ja niiden 

Nuorisotoimikuntaan vaikuttamaan 
Nuorisotoimikuntaan voi edelleen hakea 
mukaan

Lapin piirin uusi nuorisotoimikunta aloittaa 
kaksivuotiskautensa perehdytys- ja ryh
mäytymispäivänä 12.11. Mukaan on ilmoit
tautunut neljä toiminnassa olevaa nuorta, 
mutta mukaan voi tulla myös kesken kau
den. Edellytyksenä ovat 13-29 vuoden ikä, 
SPR:n jäsenyys, sekä halu olla mukana 

merkitystä myös aikuisille. Totesimme yh
dessä, että kaveritaidot (eli sosiaaliset ja 
vuorovaikutustaidot, joiden avulla pärjääm
me paremmin muiden ihmisten kanssa) 
ovat asioita, joita me aikuisetkin harjoitte
lemme edelleen. 

Kaveritaitojahanketyöntekijä Nina ja piirin 
vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Satu odot
tavat innokkaasti osastojen kutsuja tulla 
käymään vierailulla. Olisi kiva tutustua 
teihin paremmin ja miettiä yhdessä, miten 
voisimme tavoittaa paikalliset nuoret sekä 
saada heidät kiinnostumaan Punaisesta 
Rististä ja tulemaan mukaan toimintaan - 
esimerkiksi tämän nuorten hankkeen eväi
tä käyttäen! 

Nina Ekonoja 
Kaveritaitoja nuorille -hanke

kehittämässä Punaisen Ristin toimintaa La
pissa nuorten näkökulmasta käsin.  

Jos olet kiinnostunut nuorisotoimikunnan 
toiminnasta tai tunnet jonkun nuoren, joka 
voisi haluta mukaan, kysy lisätietoja piiri
toimiston Satulta! 

Satu Vainio 
Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä

Kuva:M
iisa Kaartinen / S

uom
en Punainen R

isti

NUORISOTOIMINTA 
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Ruskatapaaminen kokosi yhteen monimuotoisen 
ystävätoiminnan toimintaryhmät virkistäytymään

Lapin piirin ystävätoiminnan, ruoka-avun ja 
monikulttuurisen toiminnan vapaaehtoiset 
kokoontuivat perinteiseen Ruskatapaami
seen 8. - 9.10.2022. Tapahtumapaikkana 
oli Perä-Pohjolan opiston viihtyisä Joentalo.  
Paikalla oli 33 vapaaehtoista eri puolilta 
Lappia. Edustettuina olivat Kittilän, Meri-
Lapin, Napapiirin, Pellon, Rovaniemen, Sal
lan sekä Tornion osastot. 

Lauantaina perehdyttiin monimuotoiseen 
ystävätoimintaan ja Punaisen Ristin eri toi
mintamuotoihin ulkorasteilla sekaryhmissä. 
Ryhmissä päästiin tutustumaan uusiin ih
misiin vähän pintaa syvemmältä.  Rasteilla 
mietittiin mitä tulee mieleen ystävätoimin
nasta ja monikulttuurisesta toiminnasta, 
harjoiteltiin Kaveritaitoja, ratkottiin ruoka-
apu aiheinen sanaristikko, pohdittiin oman 
vapaaehtoistehtävän sijoittumista Punaisen 
Ristin valmiuteen ja opeteltiin tekemään 
kolmioliina. Kolmioliinaa voi tarvita syk
syn liukkaiden kelien vuoksi. ”Kädellähän 
sitä otetaan vastaan, kun nurin mennään”, 
rastin suunnitellut Marke Ollonen Torni
on osastosta totesi. Rasteihin liittyi pieniä 
liikuntaan liittyviä toiminnallisia tehtäviä, 
joista suoriuduttiin erinomaisesti. 

Aamupäivää jatkettiin työnohjaajaksi 
opiskelevan, Rovaniemen osaston Ain
omaija Rantaniemen johdolla. Toiminnas
sa mukanaolon syiden ymmärtäminen, 
yhteistyötaidot, oman toiminnan ja roolin 
tiedostaminen ovat merkittäviä voimava
roja vapaaehtoistoiminnassa.  Yhdessä 
ideoitiin keinoja ryhmän toimintaan, toi
minnassa mukanaolevien motivaatioon ja 
yhteisen toiminnan kehittämiseen. 

Iltapäivänä ratkottiin mielenkiintoisia ta
pauksia rasteilla, joissa käsiteltiin ystä
vätoimintaa, monikulttuurista toimintaa, 
nuorten kaveritaitoja ja ruoka-aputoi
mintaa. Aivotyön vastapainoksi yhdellä 
rastilla saatiin opastusta sydäniskurin eli 
defibrillaattorin käytössä. Asiantuntijoik
si työntekijöiden avuksi rasteille saatiin 
”kenttätyötä” tekevät Riitta Nahkiaisoja 
(ystävätoiminta) ja Sisko Korrensalo  
(monikulttuurinen toiminta) Meri-Lapin 
osastosta sekä Marketta Ollonen (ensi-
apu)   Tornion osastosta. 

Maukkaan illallisen jälkeen saatiin nauttia 
Lady Akat - tanssiryhmän ja sambaryhmä 
La Fuenten vauhdikkaista tanssiesityk
sistä. Ensimmäinen esitys oli nimeltään 
Pirates, joka kuvasi merirosvojen taiste
lua upeasta aarrearkusta. Tanssijat, asut 
ja lavasteet olivat kerrassaan teemaan 
sopivia. Toisena nähtiin La Fuenten sam
bashow.  Huikeat asut, korkeat korot ja 
upeat tanssijattaret saivat katsojat hen
käisemään ihastuksesta. Viimeinen esitys, 
Noidat, kuvasi eri sukupolvia edustavien 
naisten vahvuuksia hienolla tavalla.  Tans
siryhmiä ohjaava Helvi Seppälä, kannus
taa nauttimaan tanssin tuomasta ilosta 
iästä riippumatta. Hän kertoi, että eläk
keelle jääminen ei suinkaan estänyt hän
tä jatkamasta itselle niin rakasta työtä. 
Hänellä on pitkä kokemus koreografioiden 
tekemisestä ja ohjaamisesta. 

Illan päätteeksi halukkaat pääsivät jän
nittämään bingon pariin. Bingo on hyvä 
esimerkki osallistavasta toiminnasta ja 
ruoka-aputoiminnan monimuotoisuudesta. 
Ruoka-aputoiminnan yhteydessä järjes
tettävän osallistavan toiminnan tarkoitus 
on tavoittaa ruoka-avun saajat ja vah
vistaa heidän toimijuuttaan. Esimerkiksi 
bingo pitää yllä muistia ja se vetää vä
keä niin miehistä kuin naisista. Se toi
mii hyvin pienryhmissä jään murtajana 
ja sen pelaaminen sopii kaiken ikäisille.  

YSTÄVÄTOIMINTA

Tutustumista teemalla ”kuka muu tykkää ”  

Ulkorasteilla paistoi kirkas aurinko ja ruska loisti kauniisti. 
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Kuva:M
arianne S

arre / Lapin piiri

Ruoka-aputoiminnan yhteyteen on helppo 
järjestää muuta osallistavaa toimintaa ku
ten tietoiskuja, kahvilaa tai bingoa. Ruoka 
yhdistää ihmisiä ja sen ympärille on helppo 
järjestää monenlaista toimintaa ja tapah
tumia. 

Sunnuntai aloitettiin yhteisellä aamiaisella 
ja sen jälkeen tarjottiin info ajankohtai
sista asioista ja tulossa olevista koulutuk
sista. Ruoka-aputoiminnan yhteisöllisten 
ruokailujen järjestäminen tämän vuoden 
puolella, ystävätoiminnan Joulukahvilat ja 
Ystävänpäivätapahtumat, Monikulttuurisen 
toiminnan kiitosjuhlat ja Nuorten kaveri
taitojen leirit tarjoavat niin tekemistä kuin 
virkistystäkin. Rednetin Tieto ja Taito si
vulta löytyy aiheittain ajankohtaista tietoa 
os.  https://rednet.punainenristi.fi/tietotaito 
OMA-järjestelmästä puolestaan koulutukset 
ja tapahtumat https://oma.punainenristi.fi/

Seuraavana aiheena oli Suru ja surun tun
teiden käsitteleminen. Sallan osaston Hele
na Katiska, eläkkeellä oleva psykologi, joh
datteli osallistujat aiheeseen, joka koettiin 
erittäin mielenkiintoiseksi ja tarpeelliseksi. 
Usealla on ollut elämänsä varrella niin suu
ria kuin hiukan pienempiäkin menetyksiä. 
Tärkeää on saada käsiteltyä joskus isonkin 
traumaattisen kriisin aiheuttamat tunteet. 

Iso apu on se, että on joku, joka kuuntelee 
jos/kun asiasta haluaa puhua. Keskustelu 
oli vilkasta. Läheisensä menettäneet roh
kaisivat kohtaamaan surun kohdanneen. 
Turhaan pelätään sitä mitä sanoa, tuttu 
fraasi ”Otan osaa” on riittävä ja aina ei 
tarvitse edes sanoa mitään. Myötätunto 
tuntuu hyvältä siinä tilanteessa tuli se mis
sä muodossa tahansa. Keskustelua herätti 
myös se, että usein hautajaisten jälkeen 
surun kohdannut jää yksin. Juuri silloin 
olisivat ne ”suuret korvat ja pieni suu” pai
kallaan.  

Päivä päättyi verkostoitumista ja yhteis
työtä käsittelevään aiheeseen.  Pitkät vä
limatkat haittaavat paikallisosastojen yh
teistyötä, mutta yhteistyökuvioita on toki 
olemassa. Muiden toimijoiden kanssa teh
tävä yhteistyö nähtiin hyvänä keinona olla 
näkyvillä omalla paikkakunnalla. 

Palaute viikonlopusta oli oikein hyvä ja se 
on lähetetty osallistujille sähköpostilla.  
Ensi syksylle enemmistö toivoi kahden päi
vän tapaamista ja jossakin ”pohjoisessa”. 
Kiitos aktiivisesta osallistumisestanne ja 
kiitos rastivahdeille ja kouluttajille avustan
ne.  Oli ilo kohdata isolla porukalla. 
Sirkka, Ninni, Marianne ja Riina

YSTÄVÄTOIMINTA 

Esitysten päätteeksi kokoonnuttiin ryhmäkuvaan.  Tanssijoiden päähineet ja asut,  niin sambaryhmän kuin noitienkin, 
erottuisivat mainiosti syksyisessä katukuvassa. 
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Meri-Lapin ruoka-avussa on aloitettu syk
syllä hävikin tehokkaampi hyödyntäminen. 
Vihreä Kemi -hankkeessa tuotettu malli on 
otettu käyttöön SPR:n ruoka-avussa. 

Kauppojen kanssa, jotka antavat syntyvän 
hävikin hyväntekeväisyyteen on tehty so
pimus, joka mahdollistaa vapaaehtoisen 
bloggaus toiminnan kaupassa. Vapaaeh
toiset käyvät läpi biojätteeseen menevän 
tavaran ja poimivat sieltä talteen vielä 
syötäväksi kelpaavan. Usein kaupat poista
vat myynnistä vanhan erän uuden tullessa 
myyntiin tai monipakkauksessa on yksi 
pilalle mennyt hedelmä. Nämä tuotteet 
päätyisivät jätteeksi ilman vapaaehtois
ten tekemää työtä. Mallin avulla saadaan 
ruoka-apuun lisää jaettavaa ruokaa, joka 
on terveellistä ja värikästä. On tärkeää, 
että jaettavan ruoan vähentyessä ja ruoka-
aputarpeen lisääntyessä, saadaan kaikki 
mahdollinen hyväntekeväisyyteen tarkoi
tettu ruoka hyödynnettyä. Saatua hävikkiä 
on mahdollisuus hyödyntää myös ruokaja
kojen yhteydessä olevissa kahviloissa esim. 
tekemällä hedelmistä smoothieita tarjotta
viksi.

Kuva: M
arianne S

arre/ Lapin piiri

Enemmän hyötyä hävikistä

RUOKAAPUTOIMINTA

Kuva:M
arianne S

arre / Lapin piiri

Kuva: M
arianne S

arre/ Lapin piiri

Mirja Rauhala ja Tarja Sipilä blokkaamassa- 
Hyvä vinkki blokkaukseen: ”Se hedelmä on 
hyvä, jonka voisit vielä itse syödä.”

”Vihreä täti” -lappu kertoo, että nämä tuotteet 
ovat menossa hyväntekeväisyyteen blokatta
vaksi. 

Liian hyvää heitettäväksi pois. Uuden erän tul
lessa kauppaan, vanha erä otetaan pois myyn
nistä, vaikka onkin vielä hyvää syötäväksi. 
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Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna ko
koonnuimme ruoka-avun vapaaehtoisten 
kanssa Luostolle koulutautumaan sekä vir
kistäytymään. Mukana oli vapaaehtoisia 7 
eri osastosta.  

Osallistujille oli tarjolla koulutusta Kelan 
etuuksista, Takuusäätiön toiminnasta sekä 
hedelmien ja vihannesten eli HeVin blog
gauksesta. Viikonlopun aikana oli mahdol
lisuus tutustua erilasiin osallistaviin toimin
toihin kuten bingoon, terveyspisteeseen, 
kevyeen talousneuvontaan, mitä kuuluu 
penkkiin ja smoothien tekoon. Ja pitihän 
sitä bingoa pelata ja smoothieita maistella 
porukalla! Virkistäytymään pääsi hotellin 
kylpylään ja yhdessä ulkoilu on aina muka
vaa. Saattoi osa käydä yökerhossa laula
massa karaokeakin!

Parasta varmaankin viikonlopussa oli se, 
että eri osastot pääsivät jakamaan omia 
kokemuksiaan ja hyviä käytänteitä toisil
leen. Jokaisesta osastosta löytyi hieman 
erilaisia tapoja toteuttaa ruoka-aputoimin
taa ja sen ohessa järjestää osallistavaa toi
mintaa ruoka-avunsaajille.  

Ruoka-avun vapaaehtoiset Luostolla lysthin piossa

Kuva:M
arianne S

arre / Lapin piiri

RUOKAAPUTOIMINTA 

Iloksemme saimme huomata, että mones
sa paikoissa haluttiin järjestää ruokajaon 
yhteyteen kahvittelua ja sen ohessa arkea 
tukevaa toimintaa. 

On tärkeää, että ruoka-avussa käyvät ih
miset nähdään kokonaisuutena, ihminen ei 
ole pelkästään täysi vatsa. Kohtaamisella 
ja vuorovaikutuksella on valtava voima ja 
tätä kautta vapaaehtoiset purkavat ruoan
hakijoiden kokemaa häpeää/ alemmuuden 
tunnetta. Viikonlopun aikana jaetut koke
mukset innoittivat selvittämään esim. kou
lujen ylijäämäruokaan liittyvää jakamista 
ja kehittämään ruoka-avun yhteyteen ruo
ka-avunsaajille hyvinvointia lisäävää toi
mintaa ja kannustamaan ruoka-avunsaajia 
osallistumaan toimintojen tekijöiksi. 

Palaute viikonlopusta oli positiivista ja esi
tettiin toive koulutus- ja virkistysviikonlo
pun järjestämistä vuosittain. Kiitos vielä 
kaikille mukana olleille, olihan meillä mah
tava viikonloppu! 

 

Riina ja Marianne 

Luoston lystin pitoon osallistuneet ”luokkakuvassa”.



19

Asunnottomien yö

Asunnottomien yötä vietetään lokakuun 
17. päivä YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen 
vastaisena päivänä. Tänä vuonna Asunnot
tomien yötä vietettiin 20:n kerran. Asun
nottomien yön juhlavuoden teemana oli 
”Tulevaisuus ilman asunnottomuutta”. 

Ajatuksena on saada päättäjät sitoutumaan 
toimenpiteisiin asunnottomuuden poistami
seksi Suomesta, joka vaatii eri toimijoiden 
yhteistyötä ja tahtoa. Osallistuminen Asun
nottomien yö on kannanotto heikommassa 
asemassa olevan puolesta ja tärkeän asian 
esiin tuomista.

Lapissa Asunnottomien yö -tapahtumia 
oli SPR järjestämänä Rovaniemellä ja 
Kemijärvellä. Rovaniemellä tapahtuman 
järjestelyt toteutettiin eri paikallisten 
toimijoiden kanssa yhteistyössä. 
Tapahtuman avasi kansanedustaja Heikki 
Autto. Paikalle saatiin myös pelastuslaitos 
ja poliisi kertomaan toiminnastaan. Pai
kalliset artistit vastasivat illan musiikista. 

Tulevaisuus ilman asunnottomuutta

 PUOLESTA PUHUMINEN
Kuva:N

ina Ekonoja / Lapin piiri

Jaossa oli talvitakkeja, villasukkia ja 
hygieniatuotteita. Vapaaehtoisia oli pai
kalla runsaasti. He paistoivat makkaraa 
ja muurinpohjalättyjä. Lisäksi tarjolla oli 
pullakahvit. Rovaniemen tapahtumassa 
kävi yli 300 henkeä illan aikana.

PUOLESTA PUHUMINEN

Rovaniemen ruoka-avun vapaaehtoiset 
halusivat kantaa kortensa kekoon  ja tulivat 
avuksi tapahtumaan. Kuvasssa kaksi heistä,  
Markus ja Olavi.

Valokuvakilpailun kuvissa  asunnottomuutta kuvattiin 
monella tavalla. Eniten ääniä saaneet kuvat löytyvät 
Lapin piirin facebook sivulta

Kuva: M
arianne S

arre / Lapin piiri

Rovaniemen asunnottomien yö keräsi runsaasti väkeä.

Valokuvakilpailun parhaimmisto oli esillä 
tapahtumassa, joista tapahtumaan osal
listujat saivat äänestää persoonallisimman 
kuvan. Valokuvakilpailun teemana oli mil
tä asunnottomuus näyttää tai näyttäisi 
sinun mielestä. 

Kuva: M
arianne S

arre / Lapin piiri
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PUOLESTA PUHUMINEN

Kuva:M
arianne S

arre / Lapin piiri

Kemijärvellä tapahtuma järjestettiin 
ensimmäisen kerran. Sen toteutukses
ta vastasi SPR Kemijärven osaston va
paaehtoiset. Tapahtuma oli lämmin ja 
rento. Tapahtumapaikkana oli ”Mettis” 
eli paikka, jossa Kemijärvellä SPR Kemi
järven osastolla on ruoka-aputoimintaa.                              

Osallistujille oli tarjolla jauheliha- ja 
kasviskeittoa ja vohveleita sekä ulkona 
oli mahdollisuus paistaa perinteiseen 
suomalaiseen tyyliin makkaraa. Lahjoi
tuksena saatuja villasukkia ja pipoja oli 
jaettavana tarvitsijoille. Ystäväkoira Toi
vo sai paljon rapsutuksia tapahtumassa 
vierailleilta. Kemijärven Asunnottomien 
yössä kävi noin 100 henkeä illan aikana.

Lämmin kiitos kaikille tapahtumien jär
jestelyihin osallistuneille ja siellä käyn
neille. 

Marianne ja Riina

Rovaniemen tapahtumassa saatiin liikuttava ja 
puhutteleva kommentti. 

Kuva:M
arianne S

arre / Lapin piiri
Kuva:M

arianne S
arre / Lapin piiri

Kuva:M
arianne S

arre / Lapin piiri
Kemijärvellä oli tarkka työnjako tapahtuman toteutta
jilla. Riitta Heliste jakamassa ruokaa Asunnottomien 
yöhän osallistuville. 

Maire Martin kaverikoira Toivon kanssa.

Ulkona oli mahdollisuus paistaa itse makkaraa ja sai 
juuri sellaisen makkaran kuin halusi. 



21

Kummi on osaston sparraaja

 

KUMMITOIMINTA

Olemme Lapin piirissä tukeneet osastojen 
toimintaa kummitoiminnan avulla jo yli 20 
vuoden ajan. Kummitoiminnan perusajatus 
on yhdessä osastojen vapaaehtoisten kans
sa pohtia osaston kokonaisvaltaista kehit
tämistä. Niin, että osasto voisi mahdolli
simman hyvin vastata omalla alueellaan 
oleviin tarpeisiin sekä toteuttamaan toimin
talinjauksessa määriteltyjä tavoitteita.

Vuosien saatossa kummitoiminnasta on 
tullut yksi keskeinen toimintamalli kaikki 
piireihin ja osastoihin.

Viimeisessä toimintalinjauksessa kummitoi
minta on kirjattu seuraavasti:

Punaisen Ristin osasto on ilon, toivon ja 
toiminnan paikka 

Ihmisten osallistuminen Punaisen Ristin 
toimintaan toteutuu paikallisesti osastoissa 
ja toimintaryhmissä. Punaisen Ristin osasto 
edustaa Punaista Ristiä omalla paikkakun
nallaan, tunnistaen apua tarvitsevat sekä 
auttamaan valmiit ihmiset.

Osasto on aktiivinen vapaaehtoisten koh
taamispaikka kaikille, jotka hyväksyvät 
Punaisen Ristin periaatteet. Osastot ovat 
erilaisia. Ne toimivat erilaisissa ympäris
töissä huolehtien siitä, että niillä on voi
mavaroja auttamiseen. Hyvinvoiva osasto 
on toiminnan perusta. Kummitoiminnalla 
varmistetaan osastojen toimintakyky ja 
elinvoimaisuus.

Meillä Lapin piirissä kummitoimintaa on 
haastanut viimeisinä vuosina sekä korona, 
että myöskin työntekijöiden vaihtuvuus. 
Tänä syksynä pääsemme jälleen normaaliin 
ja osastojen kummit vierailevat osastoissa 
loppuvuoden aikana.

Olemme sopineet, että toteutamme jokai
sessa osastossa syksyn aikana auttamistoi
minnan arvioinnin, mistä saamme pohjan 
osastojen toiminnan kehittämiseen.

Toivomme, että kummitapaamisiin osallis
tuu mahdollisimman moni osaston aktiivi
nen toimija. Silloin jokaisen vapaaehtoisen 
ajatukset ja kokemukset tulevat mukaan 
yhteiseen toiminnan kehittämiseen.

Osastokummit syksy 2022

Pelkosenniemi-Savukoski, Salla, Posio  
Sirkka Kellokumpu

Simo, Meri-Lappi, Tornio                        
Tiia Inget

Napapiiri, Tervola                                  
Annikki von Pandy

Ylitornio, Pello, Kolari, Ranua                 
Satu Vainio

Enontekiö, Inari, Kittilä, Muonio, Utsjoki 
Veli-Matti Ahtiainen

Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä          
HannaLeena Martin

Nähdään kummi-illoissa.
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30.4.21

Pala sydämestä kuolemassa,
toinen puoli haavemaassa,
tulevassa.

Kaksijakoiset tunteet,
ne on käytävä läpi,
itkettävä ihan sielun pohjasta asti.

Onhan tämä järkytys, shokki, 
pysäytys,
kuitenkin myös hiljaisuus, tyyneys, 
siunaus.

Oman elämän väliraportti.

Mitä minulle kuuluu nyt?
Mitä haluan?
Mitä haluan olla?

Hengitä, kuuntele, havannoi.
Olet hengissä,
tulet selviämään.

Eteenpäin,
olet vahvempi kuin luulet!
Eteenpäin,
olet pohjimmiltasi peloton!
Eteenpäin,
yhä sinä olet!

Sari Hakko

22.9.22

Kuumatkalla taas olen,
elämän reunalla harhailen.

Täydenkäden suruistani olen kerännyt,
täyden tusinan niitä kestänyt.
Aina valon pilkistäessä
uudelleen vajonnut.

Tuntenut tuulen kulkevan rintani läpi
hyytäen sen kohmeiseksi.

Suruja en vieraikseni kutsunut.
Silti toivotan ne ystäviksi seuraani.

Menneisyyden tripeissä
näen aukkoja tulevaisuuteen.

Sydämeni lyö yhä
kiihkeästi pamppaillen.

Elän, olen, tunnen!

Maailmassa
pysyn, aistin, kuljen!

Suonissani uutta verta,
uutta elämää
käyn eteenpäin.

Sari Hakko

Nämä kaksi runoa lausuin ystävätoiminnan Ruskatapaamisessa surua käsittelevässä osuu
dessa. Suru ei useinkaan tule yksinään. Elämään voi tulla monia surunaiheita joko yhtaikaa, 
kerrostuen tai monia pikkuhiljaa käsiteltäväksi. Joskus ne valtaavat mielen niin täysin ettei 
se pysy perässä. Toivottavasti silloin löytyy selviytymiskeino, jokin asia joka pitää pystys
sä, tuottaa iloa tai lohduttaa. Joillekin se voi olla luonnossa liikkuminen, lukeminen, toisen 
kanssa juttelu, tanssiminen, laulaminen tai kirjoittaminen kuten minulle. Silti tiedämme, 
että on vahvuutta hankkia apua kun itse on heikoilla ja omin eväin ei jaksa eteenpäin. Vaa
tii nöyrtymistä tai kovaa koulua pyytää apua. Miten vapaaehtoinen voi olla siinä tilantees
sa? Näin ainakin minä sen koin. Mutta niin elämä välillä menee. Ja sen oppiminen yhdistää 
auttajiin ihan eri tavalla kuin ennen. 

Nämä runot kumpuavat omista kokemuksista. Vanhemman olen tehnyt keskellä syöpähoito
ja, sanat kumpuavat sekä omista ajatuksista että läheisen ja vertaistukihenkilöiden kanssa 
käydyistä keskusteluista. Toisen kissani kuoleman jälkeen, masennuksen jo helpottaessa. 
Tiedän, että minulla on monia kohtalotovereita enkä halua itseäni nostaa erityisenä esille. 
Olen halunnut nostaa esille sen, että suruun (ja erityisesti syöpään) voi suhtautua positii
visesti, siunauksena. Nähdä se osana omaa polkua ja katsoa mitä hyvää se on tuonut elä
mään. Lohduttakaamme ja kohdatkaamme toisemme myös surun keskellä!

Sari

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

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

Laskutus:
Verkkolaskuosoite: 00370243078425 
Välittäjätunnus: BAWCFI22 

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

Vastaanottokeskukset 

Vastaanottotoiminnan ja Rovaniemen vas
taanottokeskuksen johtaja
Ritva Metsälampi               0407 709 793

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 1/2023 piiritiedotejut
tunsa 7.1.2023 mennessä osoitteeseen sprlap
pi@punainenristi.fi  Lehti ilmestyy viikolla 4. 

Piiritoimisto 

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

Terveydenhuollon suunnittelija 
Tiia Inget 1.12.2022 alk. 0400 703 287 

Valmiuspäällikkö 
Annikki von Pandy  0400 391 868

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
Eteenpäin hanke 
Satu Vainio   0400 352 770

Kaveritaitoja hanke
hankesuunnittelija
Nina Ekonoja   0408 447375

Sosiaalitoiminnan suunnittelija
Sirkka Kellokumpu  0400 703 289 

Monikulttuurisuustyöntekijä 
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    0407 379 178

Veripalvelu   0800 05801

Ensiapukoulutus
Suomen Punainen Risti Ensiapu Oy
    0400 112 113

sposti: etunimi.sukunimi@redcross.fi
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