
1

Järjestötiedote 1/2020

Lapin piiri

Joonas B
randt



2

Lisää ystäviä

Ystävänpäivänä puhumme jälleen toisten 
ihmisen huomaamisesta ja näkemisestä. 

Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyt-
tä ainakin ajoittain ja joka kymmenes usein 
tai jatkuvasti. Kuka tahansa voi kokea yksi-
näisyyttä. Yksinäisyyden taustalla saattaa ol-
la muutto uudelle paikkakunnalle tai uuteen 
maahan, liikkumisen esteet, puolison kuo-
lema tai ero. Vaikeassa elämäntilanteessa 
ystävät voivat kadota ympäriltä. Eniten yksi-
näisyys koskettaa ikäihmisiä ja nuoria, jotka 
jäävät helposti syrjään.

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat vuosi-
kymmenien ajan vähentäneet yksinäisyyt-
tä monilla eri tavoilla aina henkilökohtaisista 
tapaamisista erilaisiin ryhmätoimintoihin. 
Viime vuosina mukaan on tullut verkossa ta-
pahtuva ystävätoiminta. Tärkeintä on aina 
ollut kohtaaminen ja niiden ihmisten löytä-
minen, joiden sosiaaliset yhteydet jäävät 
muutoin liian vähäisiksi. 

Avuntarvitsijoita on yhä enemmän ja ystä-
vätoiminta kaipaakin uusia tekijöitä. Uusien 
mahdollisten ystävien ensimmäinen kohtaa-
minen voi tapahtua vaikkapa ystävänpäivän 
tapahtumassa. Henkilökohtainen kutsu mu-
kaan toimintaan on tutkimustenkin mukaan 
tehokkain tapa saada uusia ihmisiä vapaaeh-
toisiksi. 

Tapahtuman jälkeen kannattaa heti järjes-
tää ystäväkurssi, jota tapahtumassa voi jo 
mainostaa. Kun kurssilla on mukana ystä-
vävälittäjä, joka auttaa heti ystävänprofiilin 
luomisessa Oman sähköiseen ystävävälitys-
järjestelmään, polku mukaan pääsemiseen 
ei veny liian pitkäksi.

Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään ystä-
vätoiminnasta kiinnostunutta. Nähdään siis 
myös tulevat ystävät!

Kiitos sinulle, joka viet eteenpäin viestiä ys-
tävätoiminnasta ja välittämisestä! 

Hyvää ystävänpäivää toivottaen,

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 581 0346, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen, 
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: Juha Nevalainen, Sirkka Kellokumpu   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 osastomate-
riaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Maaret Alaranta  
Sosiaalisen  
hyvinvoinnin  
koordinaattori

M
ari Vehkalahti
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Kohti uutta aktiivista vuosikymmentä

PÄÄKIRJOITUS 23.1.2020

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen teke-
män selvityksen mukaan joulukuussa 2018 yh-
distysrekisterissä oli 4 718 Lappiin rekisteröityä 
yhdistystä. 

Lapissa oli vuoden 2018 alussa 179 223 asukas-
ta. Näihin tietoihin pohjautuen Lapissa on vuonna 
2018 ollut 26 rekisteröityä yhdistystä tuhatta asu-
kasta kohden. Toisin päin tarkasteltuna jokaista 
rekisteröityä järjestöä kohden on ollut 38 asukas-
ta.

Järjestöjen keskimääräinen henkilöjäsenmäärä 
Lapissa on ollut 100 jäsentä (mediaani). 41 pro-
sentilla järjestöistä oli 51-200 jäsentä. Noin kym-
menellä prosentilla jäseniä oli yli 500. Jäsenmää-
rältään viidellä suurimmalla järjestöllä oli 2 000-4 
000 jäsentä. Nämä järjestöt toimivat joko koko 
Lapin tai useamman kunnan alueella. 

Järjestöjen toiminnan toteutuksen kannalta 
tärkeä tieto on järjestöissä aktiivisesti toimivi-
en henkilöjäsenten määrä. Kaikki järjestöissä 
jäseninä olevat henkilöt eivät toimi aktiivisesti 
järjestön toiminnan toteutumiseksi. 

Lapin piirin osalta saimme jäsenmäärän laskun pysähdytettyä. Se on tosi hieno juttu ja 
osoittaa uusien jäsenten hankkimisen olevan edelleen mahdollista, jos vain olemme valmii-
ta tekemään hieman työtä aisan eteen. Melkein kaikki osastot hankkivat uusia, vain yhden 
osaston alueella ei saatu yhtään uuta jäsentä. Ja viisi osastoa kasvatti omaa jäsenmäärää. 
Tästä aktiivisesta ponnistuksesta suuret kiitokset teille kaikille. Tänä vuonna onkin tärkeää, 
että saamme viime vuonna hankitut uudet jäsenet pysymään edelleen mukana ja sen lisäk-
si hankimme jälleen uusia jäseniä. Näin käännämme osastojen jäsenmärän kasvu-uralle.

Sekä uusien jäsenten että aktiivisten toimijoiden hankkimisessa ja mukana pitämisessä 
on kekseistä riittävä viestintä osaston toiminnasta. Siksi tulemmekin panostamaan tänä 
vuonna erityisesti osastojen viestinnän tukemiseen. Piiriin on koulutettu kaksi uutta vapaa-
ehtoista viestinnän kouluttajaa teidän kaikkien tueksi. Pohdimme viestintä asiaa osastojen 
puheenjohtajatapaamisessa Luostolla helmikuun alussa.

Tähän viestinnän tehostamiseen liittyy myös tietysti osastojen juhlavuosi. Suurin osa Lapin 
piirin osastoista täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Järjestetään hyviä juhlia ja tapahtumia 
sekä pidetään Punaisen Ristin monipuolista toimintaa esillä koko vuosi.  Osastokummit ovat 
valmiina tukemaan teitä näiden järjestelyissä.

Yleiskokous järjestetään Vaasassa

Tämä vuosi on myös yleiskokousvuosi. Kokous järjestetään Vaasassa 6-7.6.2020. Siellä te 
käytätte päätösvaltaa omien edustajienne kautta. Uusi toimintalinjaus vuosille 2021-2023 
tulee osastoihin kommenteille helmikuun alussa. Pohdimme uutta toimintalinjausehdotus-
ta vuoden ensimmäisissä kummitapaamisissa helmi-maaliskuussa. Yleiskokoukseen jär-
jestämme jälleen periteisesti yhteisen matkan ja toivomme mukaan virallisten edustajien 
lisäksi muitakin osastojen toimijoita.

Hyvää ja aktiivista toiminnan kevättä.

Veli-Matti Ahtiainen järjestöpäällikkö
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Pysähdymmekö tarpeeksi usein miettimään 
sitä, miten kohtelemme muita? Huomaam-
meko yksinäiset ihmiset ympärillämme? 
Osaston ystävänpäivässä voitte haastaa ih-
miset vähentämään yksinäisyyttä.

Ystävänpäivän viikolla 10.–16.2. kerromme ja 
keskustelemme yksinäisyyden kokemuksista ja 
vaikutuksista. Aktivoimme ihmisiä näkemään 
ja huomioimaan ihmiset ympärillään. Kutsum-
me uusia vapaaehtoisia kursseille ja toimin-
taan, ja tietysti toivomme tavoittavamme myös 
niitä, jotka toivovat itselleen ystävää. Toivo-
tamme kaikki tervetulleiksi mukaan! 

Kampanjan uudet materiaalit – tilaa 
viimeistään 27.1.
Olemme uudistaneet kampanjan ilmettä. Todel-
listen ihmisten todelliset tarinat koskettavat, ja 
siksi uusiin materiaaleihin on kampanjan kas-
voiksi valittu aitoja ihmisiä, jotka ovat jo edellis-
vuoden kampanjan Nähdään-videoista tuttuja. 

Painetut materiaalit (mm. julisteet, roll-upit, 
banderollit ja postikortit) kuten tulee tilata Pu-
naisen Ristin verkkokaupasta (punaisenristin-
kauppa.fi) viimeistään 27.1. 

Kampanjan digitaaliset materiaalit ovat 
osastojen käytettävissä ja löytyvät Punai-
sen Ristin aineistopankista, Ystävänpäivä 2020 
-kansiosta (aineistopankki.punainenristi.fi). 
Aineistopankissa on verkkoon ja sosiaaliseen 

 YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Ystävänpäivä on pian taas täällä!

mediaan sopivia materiaaleja kuten kuvia, ja-
kokuvia sosiaaliseen mediaan, videoita ja ban-
nereita.

Haluamme haastaa kaikki suomalaiset nosta-
maan katseensa ja huomaamaan toiset ihmiset 
ympärillään. Jakakaa ja pyytäkää jakamaan – 
yhdessä näymme ja kuulumme!
Pääviestimme on: Vain yhdessä voimme lopet-
taa yksinäisyyden. Nähdään – Toisemme.
Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtageja 
#nähdään ja #punainenristi.

Tapahtumia on hauska tehdä yhdessä
Ystävänpäivän viikko 10.–16.2. on erinomainen 
ajankohta järjestää paikallisia tapahtumia. Hy-
viksi todettuja tapahtumia ovat esim.
• Nähdään-kahvilat ja 
• Tutustu tuntemattomaan -tapahtumat. 

Suunnitelkaa porukalla ja muistakaa ottaa 
suunnitteluun mukaan myös uusia vapaaeh-
toisia. Kertokaa tapahtumista paikalliselle me-
dialle ja tarjotkaa median haastateltaviksi 
mielenkiintoisia vapaaehtoisia ja ystäväpareja.

Lisätietoja:  
• RedNet / Ystäväpäivä
• Ystävänpäivän sähköinen kampanjakirje 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 
Viestinnän asiantuntija Tuuli Daavittila,  
p. 040 5893414

Joonas B
randt
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 16.-22.3. 

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 
tänä vuonna 16.-22. maaliskuuta. 
Kampanjan viestejä ja hashtageja on 
selkiytetty. Osastosi voi olla mukana 
viikossa järjestämällä esimerkiksi kou-
luvierailun tai toritempauksen.

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on vai-
kuttaa pitkäjänteisesti asenteisiin niin, et-
tä rasismi vähenee yhteiskunnassa. Työmme 
tuloksena yhä useampi ihminen tietää, että 
rasismi on väärin. Ihmisten rohkeus vastus-
taa rasismia kasvaa.

Rasisminvastaisen viikon pääviestit
• Rasismi on väärin. 
• Jokaisella ihmisellä on oikeus elää ilman 

rasismia.
• Ole rohkea ja vastusta rasismia. 
• Rasistinen ajattelu on ristiriidassa Punai-

sen Ristin periaatteiden, inhimillisyyden ja 
tasapuolisuuden kanssa.

• Syrjinnän ehkäiseminen ja ihmisarvon 
suojeleminen ovat osa Punaisen Ristin  
perustoimintaa.

• Rasismi tarkoittaa jonkin ihmisryhmän tai 
siihen kuuluvan ihmisen pitämistä mui-
ta alempiarvoisempana esimerkiksi etni-
sen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, 
kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perus-
teella. 

• Rasismi aiheuttaa eriarvoistumista ja  
vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko 
yhteiskuntaa. 

• Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa esim. 
syntyperä tai ihonväri eivät saa vaikuttaa 
ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutuk-
seen, saada työtä ja erilaisia palveluja.

Someviestinnässä käytämme ainoastaan 
yhtä hashtagia eli sosiaalisen median ai-
hetunnistetta: #rasisminvastainenviikko 
#veckanmotrasism

Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustukset
Punaisen Ristin piirit jakavat ’Ennakkoluu-
loton edelläkävijä’ -tunnustuksia rasismin-
vastaisella viikolla yhteisöille, yrityksille tai 
yksittäisille henkilöille, jotka edistävät toi-
minnallaan inhimillisyyttä ja yhdenvertai-
suutta. Toivomuksena on, että tunnustukset 
jaettaisiin heti maanantaina 16.3. Siten 

Ole rohkea ja vastusta rasismia!

voimme kertoa tunnustuksen saajista jo 
kampanjan valtakunnallisessa avaustiedot-
teessa.

Vinkit osaston tapahtumiin
Piirit ja osaston voivat lisäksi järjestää erilai-
sia teemaviikon tapahtumia, esimerkiksi:
• Teemaviikkoon liittyviä seminaareja
• Yhdenvertaisuusvisailuja tai retkiä vas-

taanottokeskuksen kanssa
• Nuorten kanssa leffailtoja teemaviikon  

aiheista
• Kouluissa visailuja / Kahoot-pelejä,  

aamunavauksia, infoa rasisminvastaisesta 
ja yhdenvertaisuutta edistävästä vuoden 
ympäri tapahtuvasta toiminnastamme

• Päiväkotien kanssa pulkkamäkiretkiä,  
piirustus- ja askartelutuokioita teema- 
viikon aiheilla

• Kaduilla, torilla, ostoskeskuksissa tai  
kirjastoissa lämpöisen mehun, rintanappi-
en ja tarrojen jakoa sekä ’ennakkoluulot 
roskikseen’ -tempauksia

Rasisminvastaisen viikon kampanjasivu Red-
netissä päivitetään tammikuun aikana osoit-
teessa rednet.punainenristi.fi/node/37180. 
Kampanjamateriaaleja (tarroja, rintamerkke-
jä, julisteita ja mobileja) voi alkaa tilata Kal-
kusta viikosta 5 lähtien.

Lisätietoja valtakunnallisesta kampanjasta 
ja tarvittaessa suunnitteluapua paikallisiin ta-
pahtumiin: Asiantuntija Janette Grönfors  
p. 040 669 2487

Eeva A
nundi
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YLEISKOKOUS VAASASSA 2020 

Kesäkuussa Vaasassa järjestettävän 
yleiskokouksen valmistelut ovat 
jo täydessä vauhdissa. Suomen 
Punaisen Ristin jäsenille yleiskokous 
merkitsee mahdollisuutta osallistua 
järjestön päätöksentekoon ja käydä 
keskusteluja arvoista ja valinnoista, 
jotka ohjaavat työtämme ihmisyyden 
puolustamiseksi.

Yleiskokous on Suomen Punaisen Ristin ylin 
päättävä elin. Samalla se on yli tuhat vapaa-
ehtoista yhteen kokoava tapahtuma, joka on 
avoin kaikille jäsenille. 

Äänivaltaisten edustajien lisäksi osastot voi-
vat lähettää yleiskokoukseen myös mui-
ta jäseniä. He saavat osallistua kokoukseen 
ja viikonlopun kaikkeen ohjelmaan, mut-
ta ilman äänioikeutta. Yleiskokous tarjoaa-
kin osastoille hienon tilaisuuden tutustuttaa 
myös nuoria jäseniä muihin aktiiveihin ja jär-
jestön päätöksentekoon.

Tärkeimmät päätökset tehdään yhdessä

Päätöslistalla linjaukset  
vuosille 2021–2023
Yleiskokouksessa päätetään Punaisen Ristin 
strategiasta eli toimintalinjauksesta vuosil-
le 2021–2023. Lisäksi järjestölle valitaan uusi 
puheenjohtaja sekä luottamushenkilöt halli-
tukseen ja valtuustoon.

Toimintalinjaus ohjaa Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten ja työntekijöiden yhteistä työtä 
seuraavien kolmen vuoden ajan. Toimintalin-
jauksen tekemiseen osallistuu satoja ihmisiä 
järjestön kaikilla tasoilla. Kevään järjestökä-
sittelyssä 6.2.–31.3.2020 kaikilla osastoilla on 
mahdollisuus kommentoida toimintalinjausta.

Yleiskokous järjestetään Botniahallissa ja il-
tajuhlaa vietetään Scandic Waskiassa. Yli 
tuhannelle kokousvieraalle on alustavasti va-
rattu myös majoitus Vaasasta. Lisätietoja 
majoituksesta ja muista yksityiskohdista on 
luvassa, kun ilmoittautuminen avataan 6.2. 
Ilmoittautumalla 30.4. mennessä varmistat 
kokouspaikan lisäksi myös yösijan Vaasassa!
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YLEISKOKOUS VAASASSA 2020 

Yleiskokous on avoin kaikille 
jäsenille
Jokaisella osastolla on yksi äänivaltai-
nen edustaja kutakin alkavaa 200 jä-
sentä kohden. Lisäksi jokaisella piirillä 
on yksi edustaja. Äänivaltaiset edus-
tajat valitsee osaston tai piirin hallitus. 

Yleiskokoukseen voi osallistua myös 
ei-äänivaltaisena edustajana, jolloin 
pääsee seuraamaan lähietäisyydeltä 
järjestön päätöksentekoa ja saa osal-
listua kokousviikonlopun kaikkeen oh-
jelmaan.

Mitä seuraavaksi?
Ilmoittautuminen yleiskokoukseen  
alkaa 6.2.2020

Toimintalinjauksen luonnoksen 
järjestökäsittely päättyy 31.3.2020

Aloitteiden jättö hallitukselle  
päättyy 10.4.2020

Ehdokkaiden esittämisaika  
vaalitoimikunnalle päättyy 24.4.2020

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen  
päättyy 30.4.2020

Linus Lindholm
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KOULUTUS

Yksi Punaisen Ristin koulutusjärjes-
telmän keskeisiä kehittämisalueita on 
koulutuksissa, toiminnassa ja tehtä-
vissä kertyneen osaamisen tunnista-
minen ja tunnustaminen.

Tällä hetkellä, uusia ja entisiä koulutussisäl-
töjä kehitettäessä osaamisen tunnistaminen 
ja tunnustaminen huomioidaan muun mu-
assa siten, että määrittelemme selkeästi ja 
konkreettisesti ja tehtävien vaativuuteen pe-
rustuen tavoiteltavat osaamiset ja taidot. 
Samalla luomme pohjaa ja kriteeristöä myös 
digitaalisille osaamismerkeille!

Eivätkö diplomi ja taitopassi enää riitä?
Digitaaliset osaamismerkit ovat laajene-
va ja nykyaikainen tapa tunnustaa ja tuoda 
esiin osaamista, taitoja ja saavutuksia paljon 
monipuolisemmin kuin esimerkiksi paperi-
todistuksilla, hihamerkeillä ja taitopasseil-
la. Digitaalinen osaamismerkki mahdollistaa 
osaamisen esiin tuomisen kätevästi ja hel-
posti verkon ja sosiaalisen median kautta. 
Se voi olla erinomainen mahdollisuus mer-
kin saajalle osoittaa osaamistaan esimerkiksi 
työ- tai opiskelupaikkaa hakiessa.

Merkki koostuu visuaalisesta kuvasta ja sii-
hen liitetyistä metatiedoista. Sellaisia ovat 
esimerkiksi merkin kuvaus, osaamiskriteerit, 
myöntäjän tiedot (kuten Suomen Punainen 

Digitaaliset osaamismerkit 
vapaaehtoistoiminnan tueksi

Risti) sekä merkin voimassaoloaika.  Merk-
kiin on mahdollista liittää myös vastaanotta-
jan omia todisteita osaamisestaan. 

Osaamismerkki on siis tunnustettu eli serti-
fioitu todiste ja se kertoo saajan osaamisen 
lisäksi osaamisen tunnustajasta ja kriteereis-
tä, joilla merkki on myönnetty.

Merkin saaja päättää itse, missä yhteydes-
sä haluaa näyttää ansaitut merkkinsä muil-
le. Digitaaliset osaamismerkit voi kerätä 
niin sanottuun digitaaliseen osaamispassiin, 
jonka kautta niitä on helppo näyttää ja ja-
kaa muille. 

Kouluttajat testaamaan osaamismerkkiä
Ensimmäinen testiryhmämme on koulutta-
japätevyyden omaavat vapaaehtoiset. Ha-
kulinkki osaamismerkin hakemiseen löytyy 
RedNetistä vapaaehtoiskouluttajien ryhmäs-
tä: rednet.punainenristi.fi/node/56893.

Merkkiä testataan helmikuun ajan ja merk-
kiä hakeneet saavat pienen kyselyn liittyen 
merkin sisältöön ja hakuprosessiin. Testa-
ukseen ja saatuun palautteeseen perustuen 
laajennamme osaamismerkkikäytäntöä vuo-
den mittaan myös muihin toimintamuotoihin.
 
Lisätietoja: Koulutussuunnittelija  
Sole Noranta, p. 040 741 8605

Valtakunnalliset kouluttajapäivät  18.-19.1 Varalan Urheiluopisto, 
Tampere

Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus,  
sisältöosa (suomi ja ruotsi)

24.-26.1. 

Valmiuskouluttajien sisältöosat 3.-5.4. Nynäs

EVY-sisältöosa ja täydennyskoulutus 17.-20.9

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 18.-20.9. Oulun piirin alue

Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus, sisältöosa 9.-11.10. 

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 16.-18.10. Nynäs

Kouluttajakoulutus, välineosa 31.10.-1.11. 

Kouluttajakoulutus, sisältöosat 21.-22.11. 

KOULUTTAJAKOULUTUS 2020
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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KOULUTUS

Opintokeskus Sivis tukee Punaisen Ris-
tin osastojen, piirien ja keskustoimis-
ton koulutusta. Tee omat tunnukset 
Sivisverkkoon, tee suunnitelma koulu-
tuksesta ja voit saada Sivikseltä talou-
dellista tukea jopa 21,50 euroa ope-
tustuntia kohden. 
 
Lue lisää ja hanki omat tunnukset: 
www.ok-sivis.fi/palvelut/opintojaksot.html

Suomen Punaisen Ristin seuraava  
nuorisodelegaattikurssi järjestetään  
22.-27.5.2020 Heinolassa. Kurssille  
voivat hakea sujuvaa englantia puhu-
vat 18-28-vuotiaat nuoret, joilla on  
kokemusta vapaaehtoistoiminnasta.  
Punaisen Ristin vapaaehtoiskokemus  
ja muu kielitaito lasketaan eduksi.
 
Vuodesta 2006 lähtien vuosittain järjestet-
ty englanninkielinen nuorisodelegaattikurs-
si valmistaa osallistujia toimimaan Punaisen 

Muutamista Suomen Punaisen Ristin koulu-
tuksista on jo olemassa opintojaksomallit eli 
esitäytetty sisältökuvaus Sivisverkossa. Tämä 
nopeuttaa ja helpottaa tukituntien hakemista. 

 

Ristin vastuullisissa vapaaehtoistehtävissä 
kotimaassa sekä nuorisodelegaatteina maa-
ilmalla. Koulutus tarjoaa osallistujille vah-
van ymmärryksen kansainvälisestä Punaisen 
Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeestä, va-
paaehtoisuudesta ja nuorten osallistumis-
mahdollisuuksista liikkeen piirissä.
 
Koulutetut nuorisodelegaatit ovat tärkeäs-
sä roolissa Suomen Punaisen Ristin kotimaan 
toiminnassa ja järjestön kehittämisessä. Va-
paaehtoistehtävissään nuorisodelegaatit 
keskittyvät usein vapaaehtoistoiminnan joh-
tamiseen ja organisointiin sekä järjestökehi-
tykseen järjestön eri tasoilla. 

Aktiivisen kotimaan vapaaehtoistoiminnan 
lisäksi nuorisodelegaatit osallistuvat kan-
sainvälisille leireille, koulutuksiin tai muihin 
tapahtumiin sekä voivat hakeutua nuoriso-
delegaattikomennuksille. Maailmalla nuoriso-
delegaattikomennukset keskittyvät yleensä 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kan-
sallisten yhdistysten vapaaehtoistoiminnan 
sekä nuorten osallistumis- ja toimintamah-
dollisuuksien kehittämiseen. 

Haku vuoden 2020 kurssille päättyy 2.3.2020 
kello 16. Hakuohjeet löytyvät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/47868

Lisätietoja: Kansainvälisen avun linjan  
koulutussuunnittelija Hanna Rajala,  
hanna-maria.rajala@punainenristi.fi,  
p. 040 772 0842.

Hei koulutuksen järjestäjä, muistathan että…

Vuoden 2020 nuorisodelegaattikurssin  
haku on nyt käynnissä

K
irsi Ö

versti
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RUOKA-APU 

Punaisen Ristin ruoka-aputoiminta 
kasvaa. Tänä vuonna käynnistettävä 
ruoka-apu.fi -palvelu antaa osastolle 
mahdollisuuden kertoa apua tarvitse-
ville helposti siitä, missä ja millaista 
apua on tarjolla.

Suomen Punainen Risti jakoi tänä vuonna 
yli 100 000 kiloa EU:n ruoka-apua. Mukana 
työssä on ollut vapaaehtoisia yli 50 osastos-
ta. Tämän lisäksi toistakymmentä osas-
toamme jakoi myös merkittävän määrän 
kauppojen ja suurkeittiöiden ylijäämä- ja 
hävikkiruokaa. Valistunut arvio on, että yli-
jäämä- ja hävikkiruuan määrä on selkeästi 
suurempi kuin EU:n ruoka-avun. 

Ylijäämä- ja hävikkiruoka-apu on jatkuvas-
ti kasvava ja monipuolistuva trendi, joka tu-
lee varmasti yhä kasvamaan ja yleistymään 
lähivuosina. Kiitokset tärkeästä työstä kuu-
luvat kaikille ruoka-apua jakaville osastoille 
ruuan alkuperästä riippumatta.

Ruoka-apu.fi vie ruoka-avun kartalle
Kirkkopalvelut ry:n Osallistava Yhteisö -han-
ke avaa tämän vuoden aikana ruoka-apu-
toimijoille ja apua tarvitseville tarkoitetun 
ruoka-apu.fi -sivuston. Sen avulla ruo-
ka-apua jakavat järjestöt voivat tuoda 
toimintansa näkyville helppokäyttöisen kart-
tapalvelun kautta. Myöhemmässä vaiheessa 
järjestöt voivat samalla kätevästi kerätä ti-
lastotietoa annetusta ruoka-avun ja sen saa-
jien määristä. Punainen Risti on Osallistava 
Yhteisö -hankkeessa mukana aiekumppanina 
ja osastojen kannattaakin liittyä palveluun 
mahdollisimman pian.

Heti alkuvaiheessa ruoka-apu.fi -palvelus-
sa voi ilmoittaa, minkälaista apua, missä ja 
milloin on tarjolla. Tämä ei siis rajoitu yksin 
ruoka-apuun, vaan palvelussa on toivottavaa 
kertoa myös muusta ruuanjakotapahtuman 
yhteydessä tarjottavasta avusta. Osaston 
kannattaa vinkata palvelussa esimerkiksi 
terveyspistetoiminnasta, jos sitä toteutetaan 
ruokajakelun yhteydessä. Ruoka-avun mää-
rän ja ruokaa hakeneiden ihmisten määrän 
raportointi ja dokumentointi onnistuu palve-

Ruoka-apu.fi tuo tiedon apua  
tarvitsevan ulottuville

lussa myöhemmin, kun siihen tarvittava lisä-
osa liitetään palveluun.

Jokaisen ruoka-avun parissa toimivan osas-
ton kannattaa liittyä palveluun, oli kyse sit-
ten ylijäämä- tai hävikkiruoasta tai EU:n 
ruoka-avusta. Ruoka-apu.fi on oiva mahdolli-
suus sekä tuoda auttamistyö näkyväksi apua 
tarvitseville että myöhemmässä vaiheessa 
dokumentoida jaetun ruoka-avun määrää. 

Koulutusta tarjolla
Ruoka-apu.fi -sivuston käyttämiseen on 
mahdollisuus saada koulutusta ja ohjeet pal-
velun käyttämisestä tulevat RedNetiin tam-
mikuussa. Palveluun on mahdollista perehtyä 
jo nyt – ole ensimmäisten joukossa ja ilmoit-
taudu tammikuun lopun webinaari- 
koulutukseen! 

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Jari-Pekka Hietsilta, p. 040 191 2697,  
jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi.

RedNet > Ruoka-apu

Leena Koskela

Kaikille avoin koulutus ruoka-apu.fi  
-sivuston käyttöön järjestetään 
webinaarina Skypen välityksellä 
tiistaina 28.1. kello 16.30 – 18.00. 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse:  
jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi.
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Turvallisuutta arkeesi
tarkistuslista iäkkään ja iäkkäiden läheisten avuksi. 

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Piirros Mari Vehkalahti

Kotiympäristössä liikkuminen 
Ovatko päivittäin tarvitsemasi 
käyttöesineet helposti saatavilla? 
Onko asuntosi lattia luistamaton, 
eikä se muodosta liukastumisvaa-
raa?
Onko matoissasi liukuesteet tai 
kulmat suoristavat kulmavahdit? 
Ovatko kulkureitit vapaat tava-
roista? 
Onko sähköjohdot kiinnitetty 
niin, etteivät ne ole kulkuväylällä? 
Onko asunnossasi tukevat talous-
tikkaat? 
Onko eteisessä istuin, jolla istuen 
voit riisua ja pukea jalkineet? 
Ovatko asuntosi kynnykset tar-
peeksi matalat? 
Onko WC-tilassa tarvittavat tuki-
kahvat tai -kaiteet, ja wc-istuimes-
sa tarvittaessa koroke, jotta siitä 
on hyvä nousta ylös?
Onko pesutiloissa riittävät liuku- 
esteet?
Onko saunassa ja pesutiloissa 
tarvittavat tukikahvat ja -kaiteet 
sekä suihkutuoli tai ammeistuin?

Onko sänkysi sopivan korkuinen 
tai sängynlaidassa nousutuki, jotta 
voit nousta siitä helposti ylös? 
Onko käytössäsi olevat apuväli-
neet tarpeeseen sopivat, kunnossa 
ja säännöllisesti huolletut?
Ovatko sisäjalkineesi sopivan ko-
koiset, pitäväpohjaiset ja tukevat?
Onko valaistus asunnossasi riittä-
vä ja valokatkaisimia tarpeeksi? 
Onko sinulla käytössäsi yövalo, jot-
ta näet käydä myös yöllä WC:ssä? 

Toimintakyvyn ylläpitäminen 
Harjoitatko lihasvoimaa ja tasa- 
painoa vähintään 2−3 kertaa 
viikossa? 
Harrastatko reipasta liikuntaa 
vähintään 2,5 tuntia viikossa tai 
rasittavaa liikuntaa vähintään 
1 tunnin ja 15 minuuttia viikossa?
Käytkö säännöllisesti tarkistutta-
massa näkösi? 
Voisitko hyötyä kuulolaitteesta tai 
muista kuulemisen apuvälineistä?
Onko lääkäri tarkistanut lääkityk-
sesi viimeisen vuoden aikana? 

Otatko lääkkeesi oikeina annos-
tuksina ja oikeaan aikaan päivästä? 
Saatko riittävästi proteiinia ja 
D-vitamiinia? 
Otatko huomioon, että alkoholin-
käyttö lisää tapaturmavaaraa? 
Onko kaatumisvaarasi arvioitu?
Käytätkö tarvittaessa lonkkasuo-
jaimia?

Paloturvallisuus 
Onko asuntosi jokaisessa ker-
roksessa vähintään yksi toimiva 
palovaroitin alkavaa 60 neliömet-
riä kohti? 
Onko palovaroittimesi asennettu 
ohjeiden mukaisesti kattoon eikä 
esim. liian lähelle seiniä?
Tarkistatko palovaroittimesi 
toiminnan kerran kuussa? 
Imuroitko palovaroittimien 
ulkopuolelta pölyt ainakin kerran 
vuodessa?
Oletko uusinut asuntosi palo-
varoittimet viimeistään joka 10. 
vuosi?

Ikkunoissa on putoamisen 
estävät ikkunapidikkeet.
Mattojen alla on liukuesteet.
WC:n ja kylpyhuoneen ovessa on 
ulkopuolelta avattava lukko.
Hanat ovat termostaatti- ja 
turvahanoja.
Kylpyhuoneen lattialla ja 
ammeessa on liukuesteet.
Kylpy- ja poreamme 
tyhjennetään aina käytön 
jälkeen ja kylpytynnyri tai -palju 
peitetään.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.
Kodin sähkölaitteiden, kuten 
lamppujen, kunto on tarkistettu 
ja ne ovat turvallisia (niissä on 
CE-merkintä).
Terävät veitset ja puukot sekä 
muut työvälineet säilytetään 
lapsen ulottumattomissa.
Tulen kanssa toimimista, kodin 
sähkölaitteiden sekä veitsien ja 
työkalujen käyttöä harjoitellaan 
yhdessä aikuisen kanssa. 
Lapselle korostetaan uusien 
taitojen harjoittelua vain aikuisen 
läsnä ollessa.

Pihalla
Pihan leikkivälineet, kuten keinut 
ja kiipeilytelineet ovat turvallisia 
ja niiden kunto tarkistetaan sään-
nöllisesti.
Lasten leikkipaikka on suojassa 
liikenteeltä ja auringonpaahteelta.
Lapsi suojataan auringolta 
sopivalla vaatetuksella, ulkoilun 
ajoituksella ja suojavoiteilla.
Lapsella on vaatteet, jotka eivät 
takerru leikkivälineisiin (esim. 
hupussa ei ole nyörejä).
Trampoliinilla hypitään yksi 
kerrallaan ja trampoliinin ympä-
rillä on turvaverkko.
Lapsen kanssa on sovittu missä 
hän saa liikkua ulkoillessaan. 
Lapsi käyttää asianmukaisia suo-
javarusteita kaikissa niitä edel-
lyttävissä lajeissa (esim. luistelu, 
laskettelu, pyöräily, skeittaus).
Pyöräilykypärä riisutaan käytön 
jälkeen ennen leikkeihin siirty-
mistä.
Kylpytynnyri/palju ja muut 
mahdolliset vesiastiat/altaat 
pidetään peitettyinä käytön 
jälkeen.

Turvallisuutta lapsellesi
TARKISTUSLISTA 4–6-VUOTIAAT
Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Kotona
Lapsen ulottuvilta pidetään poissa:
•   lääkkeet ja vitamiinit
•   kemikaalit ja puhdistusaineet
•   tulitikut ja sytyttimet
•   alkoholi ja muut päihteet
•   tupakka, nuuska ja 

 nikotiinikorvaustuotteet
Pesu- ja puhdistusaineet ja muut 
kemikaalit säilytetään alkuperäis-
pakkauksissaan.
Huonekasvit ovat myrkyttömiä.
Sisäportaissa on:
•   liukuesteet
•   kaiteet, joiden puolat ovat 

pystyt ja riittävän tiheässä.
Portaissa liikkumista 
harjoitellaan ja niissä ei juosta 
eikä leikitä.
Jokaisessa kerroksessa on väh-
intään yksi toimiva palovaroitin 
alkavaa 60 neliömetriä kohti. 
Palovaroittimen toimivuus tar-
kistetaan kuukausittain. 
Pistorasiat on turvasuojattu tai 
suojattu tulpilla. 
Sähköjohdot on kiinnitetty 
ja pois lapsen ulottuvilta, ja 
jatkojohdot ovat puhtaana 
pölystä eikä niitä ole kytketty 
peräkkäin. 

Opetelkaa yhdessä havainnoimaan ja 
tunnistamaan vaaranpaikkoja. 

Miettikää turvallisia tapoja toimia 
riski- ja läheltä piti -tilanteissa.

Kylpyhuone ja sauna
Lapsen kylpyveden lämpötila 
tarkistetaan aina ennen kylpyyn 
menoa.
Lasta ei koskaan jätetä 
ammeeseen ilman valvontaa 
ja kylpy- tai poreamme 
tyhjennetään aina kylvyn jälkeen.
Kylpyhuoneen hanat ovat 
termostaatti- ja turvahanoja.
Lattialla ja ammeessa on 
liukuesteet.
WC:n ja kylpyhuoneen ovessa on 
ulkopuolelta avattava lukko.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.

Lelut
Lelujen iänmukainen soveltuvuus 
tarkistetaan. Lapsen leluissa ei ole:
•  pieniä, irtoavia osia
•  naruja tai hihnoja
•  pieniä kuulia tai palloja
•  magneetteja/nappiparistoja.
Lelujen kunto tarkistetaan 
säännöllisesti ja rikkoutuneet 
poistetaan käytöstä.
Lelujen puhtaus tarkistetaan ja ne 
pestään säännöllisesti.

Pihalla
Pihan leikkivälineet, kuten keinut 
ja kiipeilytelineet, ovat turvallisia 
ja niiden kunto tarkistetaan 
säännöllisesti.
Lasten leikkipaikka on suojassa 
liikenteeltä ja auringonpaahteelta. 
Lapsi suojataan auringolta 
sopivalla vaatetuksella, ulkoilun 
ajoituksella 
ja suojavoiteilla.
Lapsella on vaatteet, jotka eivät 
takerru leikkivälineisiin (esim. 
hupussa ei ole nyörejä).
Trampoliinilla hypitään yksi 
kerrallaan ja trampoliinin 
ympärillä on turvaverkko.
Lapsi ei pidä pyöräilykypärää 
päässään kun leikkii 
leikkivälineissä.
Pihan vesiastiat ja -altaat 
tyhjennetään käytön jälkeen: 
lapsi voi hukkua muutamankin 
sentin syvyiseen veteen.
Kylpytynnyri/palju peitetään heti 
käytön jälkeen.
Pihan kasvit ovat myrkyttömiä.
Lasta ja hänen leikkimistään 
valvotaan.

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Makuuhuone ja rattaat
Pinnasängyn pinnat ovat riittävän 
lähellä toisiaan, eikä lapsi saa 
päätään niiden väliin tai pääse  
kiipeämään pois sängystä.
Lastensängyssä on laita. 
Rattaissa käytetään turvavaljaita/-
vöitä.
Lasta ei jätetä valvomatta 
rattaisiin.
Rattaiden jarrut lukitaan aina, 
pieneksikin hetkeksi.

Keittiö
Ruoan ja juoman lämpötila 
varmistetaan ennen syöttämistä.  
Maistamiseen käytetään eri  
lusikkaa karieksen leviämisen   
ehkäisemiseksi. 
Syöttötuoli on tukeva eikä lapsi  
pääse nousemaan siinä seisomaan. 
Lasta pidetään silmällä, kun hän 
istuu syöttötuolissa.  
Kuumat, terävät ja painavat 
esineet sekä myrkylliset 
pesuaineet pidetään lapsen 
ulottumattomissa.
Teräviä esineitä sisältävissä 
laatikoissa on turvasulkimet.
Lieden katkaisimet on suojattu ja 
lapsen kurkottelu liedelle estetty 
esim. liesisuojan avulla.

Turvallisuutta lapsellesi
TARKISTUSLISTA 1–3-VUOTIAAT

Opetelkaa yhdessä havainnoimaan ja 
tunnistamaan vaaranpaikkoja. 

Miettikää turvallisia tapoja toimia 
riski- ja läheltä piti -tilanteissa.

AJANKOHTAISTA

Tämänhetkiset yhteistyömallit kunti-
en ja Punaisen Ristin osastojen välillä 
vaihtelevat paljon eri puolilla Suomea. 
Maakunta- ja soteuudistuksen edetes-
sä on hyvä hetki tehdä Punaisen Ristin 
toimintaa tunnetuksi kunnan virkamie-
hille ja luottamushenkilöille.
 
Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä teh-
dään ratkaisuja siitä, missä toimielimissä ja 
miten järjestöt ovat edustettuina ja miten 
niiden toimintaa tuetaan. Siksi on tärkeää, 
että asioiden valmistelua seurataan tarkkaan 
joka puolella maata. Tässä ja Nytin mennes-
sä painoon uudistusten etenemisen tavasta 
ja aikataulusta ei ollut vielä varmuutta, joten 
ajankohtaisinta tietoa kannattaa käydä kat-
somassa RedNetistä.

Piirit ovat tehneet osastojen kanssa kunta-
kierroksia, joissa tavataan viranomaisia ja 

Vuonna 2020 valtakunnallista Tapatur-
mapäivää vietetään ensimmäisen ker-
ran perjantaina 13.3. Päivän tavoittee-
na on saada ihmiset pohtimaan, millä 
keinoilla ja välineillä jokainen voi vä-
hentää tapaturmien riskiä kotona, töis-
sä ja liikenteessä. 

Osastosi voi osallistua 
Tapaturmapäivään esimerkiksi näin:

• Jakakaa eri ikäisille suunnattuja turvalli-
suuden tarkistuslistoja tapaturmariskien 
kartoittamiseen. Tarkistuslistojen avul-
la jokainen voi nopeasti kartoittaa koti- ja 
vapaa-ajan turvallisuusriskejä. Esimerkiksi 
ystävätoiminnassa ohjeita ja vinkkejä tar-
kistuslistojen käyttöön löytyy RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/56442. Tapa-
turmien ehkäisymateriaalia (tarkistuslistat, 
Turvallisia Vuosia -opas, Turvallisesti koto-
na -juliste) voi tilata Punaisen Ristin verk-
kokaupasta: punaisenristinkauppa.fi.

• Pitäkää tapaturmainfo tai osastoilta tapa-
turmien ehkäisystä. Ohjeet löytyvät RedNe-
tistä: rednet.punainenristi.fi/node/56561. 

kuntien luottamushenkilöitä ja niissä käy-
dään keskustelua tulevaisuuden näkymistä 
ja esitellään Punaisen Ristin paikallista toi-
mintaa. Tapaamiset jatkuvat keväällä. Jos 
osastosi on kiinnostunut kuntatapaamisesta, 
kannattaa olla yhteydessä osastokummiin ja 
selvittää, miten kuntakierros omassa piirissä 
toteutetaan.

Keskustoimisto on tehnyt osastojen toimin-
nan kuvaamisen tueksi erilaisia pohjia, joista 
löytyy yleistä tietoa Punaisen Ristin valta-
kunnallisesta toiminnasta. Niihin voi täy-
dentää osastokohtaiset tiedot toiminnan 
esittelyä varten. 

Löydät viestintäpohjat ja tietoa uudistuksen 
etenemisestä RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/52671

• Oiva idea osallistua Tapaturmapäivään on 
järjestää tapahtuma kaatumistapaturmien 
ehkäisemiseksi eri terveyden edistämisen 
toiminnoissa, esimerkiksi terveyspistees-
sä. Ohjeet kaatumisriskin kartoittamiseen 
löytyvät RedNetistä: rednet.punainenristi.
fi/node/55140

• Muita välineitä tapaturmien ehkäisyyn löy-
tyy osoitteesta tapaturmapaiva.fi. 

Tapaturmapäivän ja Pysy pystyssä -kam-
panjan suunnittelusta ja järjestämisestä 
vastaa tapaturmien ehkäisyverkosto. Punai-
nen Risti koordinoi verkostoa ja vastaa to-
teutuksesta yhteistyössä muiden verkoston 
toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: Terveyden edistämisen  
suunnittelija Saara Aakko, p. 040 480 6973

Osastot tutuiksi kunnille

Tapaturmapäivä 13.3. Turvallisesti kotona

www.kotitapaturma.fi

Arjen viisaat valinnat vähentävät tapaturmia.
Tässä talossa on monia vaaranpaikkoja. Korjaa tilanne ja välty tapaturmilta!

• Katolla ollessa varmistus 
putoamisen varalta.

• Ei tupakointia vuoteessa.

• Lääkkeet, alkoholi ja 
myrkylliset aineet poissa 
lasten ulottuvilta.

• Jokaisessa kerroksessa 
alkavaa 60 neliömetriä 
kohden yksi palovaroitin.

• Vaatteita ei kuivateta 
saunassa.

• Lieden lähelle ei helposti 
syttyvää materiaalia.

• Sähkölaitteiden pistoke on 
irti, kun niitä ei käytetä.

• Palavia kynttilöitä 
valvotaan.

• Sammutusvälineet ovat 
helposti saatavilla ja niiden 
käyttö on opetettu koko 
perheelle.

• Siisteys ja järjestys luovat 
turvallisuutta kodissa. 
Irtomattojen alla on 
liukuesteet.

Miten sinä  
parantaisit tämän 
kodin turvallisuutta?

Turvallisuutta vauvallesi
TARKISTUSLISTA ALLE 1-VUOTIAAT

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Nukkuminen, vaunut ja 
hoitotilanteet
Lapsi nukutetaan selällään kätkyt-
kuoleman riskin vähentämiseksi. 
Pinnasängyn pinnat ovat riittävän 
lähellä toisiaan, eikä lapsi saa pää-
tään niiden väliin tai pääse kiipeä-
mään sängystä.
Pinnasängyn laidat pidetään yl-
häällä ja pinnasängyn pohja las-
ketaan alemmaksi, kun lapsi alkaa 
opetella seisomaan nousua.
Sängyssä tai lastenvaunuissa ei ole 
mitään, mihin lapsi voisi tukehtua 
tai kuristua kääntyessään (esim. 
pehmolelut, tyynyt, narut).
Kantokoppaa/-kassia tai turvakau-
kaloa ei lasketa muualle kuin lat-
tialle.
Ulkona vauvaa nukutettaessa vau-
nut on sijoitettu niin, etteivät ne 
pääse kaatumaan tai vierimään. 
Rattaissa ja vaunuissa käytetään 
turvavaljaita/-vöitä.
Vaunut on sijoitettu ulkona suo-
jaisaan paikkaan varjoon niin, ettei 
niiden sisälämpötila nouse liian 
kuumaksi, ja vaunut suojataan 

ulkona harsolla tai turvaverkol-
la hyönteisten ja muiden eläinten 
vuoksi.
Lasta valvotaan ulkona nukkumi-
sen aikana.
Lasta ei jätetä hetkeksikään yksin 
hoitopöydälle, sohvalle tai muuhun 
paikkaan, jossa on putoamisen vaara.
Hoitopöytä on tukeva ja korkea-
reunainen.
Lasta ei jätetä television ääreen: 
suodattamaton ärsyketulva voi 
vaurioittaa lapsen hermoston ke-
hitystä.
Lasta käsitellään varoen ja hellän 
rauhallisesti, eikä häntä koskaan 
ravistella.

Keittiö
Lapselle tarjottavan ruoan ja juo-
man lämpötila varmistetaan ennen 
syöttämistä. Maistamiseen käyte-
tään eri lusikkaa karieksen leviä-
misen ehkäisemiseksi.
Pikkulapselle tarjotaan ruoka so-
seena tai isoina tankoina tukevassa 
pystyasennossa tukehtumisriskin 
ehkäisemiseksi. 

Syöttötuoli on tukeva, eikä lapsi 
pääse nousemaan siinä seisomaan. 
Lasta pidetään silmällä, kun hän 
istuu syöttötuolissa.
Lasta ei pidetä sylissä, kantorepus-
sa tai -liinassa samaan aikaan, kun 
käsitellään kuumaa juomaa tai ruo-
kaa tai käytetään veitsiä tai saksia.
Keittiön tasoilla olevat kuumat, te-
rävät ja painavat esineet sekä myr-
kylliset pesuaineet pidetään lapsen 
ulottumattomissa.
Keittiön teräviä esineitä sisältävis-
sä laatikoissa on turvasulkimet.
Lieden katkaisimet on suojattu ja 
lapsen kurkottelu liedelle estetty 
esim. liesisuojan avulla.
Lapsi ei pääse kiipeämään keittiön 
pöydälle tai muille tasoille. 

Kylpyhuone ja sauna
Kylpyhuoneen hanat ovat termos-
taatti- ja turvahanoja.
Lapsen kylpyveden lämpötila tar-
kistetaan aina ennen kylpyä.
Lasta ei jätetä koskaan kylpy- tai 
poreammeeseen ilman valvontaa ja 
kylpy- ja poreamme tyhjennetään 
aina kylvyn jälkeen.
Lattialla ja ammeessa on liukues-
teet.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.

Lelut
Lelujen soveltuvuus alle 1-vuoti-
aalle on tarkistettu. 
Lapsen leluissa ei ole:
• pieniä, irtoavia osia
• naruja tai hihnoja
• pieniä kuulia tai palloja
• magneetteja tai nappiparistoja.
Lelujen ja tutin kunto tarkiste-
taan säännöllisesti ja rikkoutuneet 
otetaan pois käytöstä.
Lelujen ja tutin puhtaus tarkiste-
taan ja ne pestään säännöllisesti.

Turvallisia
vuosia

Tietoa tapaturmien ehkäisemiseksi iäkkäille ja heidän läheisilleen
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YSTÄVÄTOIMINTA

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke
Ystävätoiminnan kehittämishanke 
Kohdataan kylillä ja keskuksissa laa-
jenee Pelloon, Savukoskelle ja Ylitor-
niolle.

Vuoden 2019 aikana kohdekuntina ovat ol-
leet Kemijärvi, Posio ja Salla. Kohtaamis-
paikat käynnistyivät maalis- syyskuussa 
ja kokoontuivat kerran kuukaudessa. Koh-
taamispaikkoja käynnistettiin kuusi, joista 
säännöllisiä kokoontumisia jatketaan nel-
jässä paikassa ja kahdessa muussa har-
vemmin. 

Yhteistyöverkoston hyödyntäminen mm. 
tilakysymyksissä, koulutuksissa ja tietois-
kuissa ja vapaaehtoisten rekrytoinnissa on 
ollut antoisaa.  Paikallisosastojemme va-
paaehtoiset ovat luonnollisesti olleet avain-
henkilöitä yhteistyön luomisessa ja olemme 
hankkeen avulla tehneet Punaisen Ristin 
toimintaa tunnetummaksi mm. kuntiin päin. 
Vuoden aikana saatuja kokemuksia hyödyn-
netään nyt seuraavilla paikkakunnilla. 

Lisätietoja Sirkka Kellokummulta

LähiTapiola Lappi lahjoitti 10 000 euroa SPR     
Lapin piirin ystävätoimintaan
Elämänturvayhtiö LähiTapiola Lappi tukee 
lahjoituksella Suomen Punaisen Ristin La-
pin piirin ystävätoimintaa, koska yhtiö ha-
luaa kantaa osansa yhteiskuntavastuusta ja 
edistää lappilaisten ihmisten hyvinvointia.  

Punainen Risti välittää vapaaehtoisia ystä-
viä toisen ihmisen läsnäoloa kaipaaville. Ys-
tävä on kuuntelija ja keskustelija. Hän vie-
railee säännöllisesti esimerkiksi yksinäisen 
ikäihmisen luona kotona tai palvelutalossa. 
Ystävä voi olla mukana harrastamassa, ul-
koilemassa tai arjen pienissä askareissa. 
Ystävät voivat toimia saattajina lääkäri-
käynnillä, kauppamatkoilla tai ulkoillessa. 

SPR:n Lapin piirissä on tällä hetkellä mo-
nimuotoista ystävätoimintaa 18 paikkakun-

nalla. Vapaaehtoisia ystäviä on noin 180. 
LähiTapiola Lapin lahjoitus käytetään ystä-
vävälittäjien työnohjaukseen, virkistystoi-
mintaan ja koulutukseen. SPR Lapin piiri ha-
luaa panostaa jaksamisen varmistamiseen.

LähiTapiola Lappi on lahjoittanut tänä syk-
synä yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Rahat 
tulevat vakuutusyhtiön yhteiskuntavastuul-
lisiin tekoihin varatusta yhtiön hallituksen 
käyttörahastosta, johon sijoitettiin rahaston 
perustamisvaiheessa viime vuonna 100 000 
euroa. Rahaston tarkoituksena on edistää 
yhtiön toimialueen eli Lapin maakunnan 
hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Päätökset 
rahaston varojen käytöstä tekee yhtiön hal-
litus.

Kohtaamispaikka  
Kokoontumis-
kerrat 

Yksittäiset 
henkilöt 

Osallistumis-
kerrat yht. 

Posio/Hyvän mielen paikka 8 32 158 

Salla/Vallovaara 6 30 78 

Salla/Naruska-Kelloselkä 6 25 107 

Kemijärvi/Kirjastoauto 4 26 26 

Salla/Pirtti 4 14 53 

Kemijärvi/Tapionniemi 1 35 35 

Salla/Hautajärvi 4 23 59 

  25 153 358 
 

Tietoisku/koulutus/esittely Lkm Osallistujat 

Apuvälineet 10 129 

Palotoimi 4 52 

Kunnan palvelut 4 64 

Omaishoito 2 47 

Pankki 3 46 

Poliisi 2 28 

Ea/terveys 2 20 

Esittelyt/kokoukset 9 170 

  36 556 
 

  Lukumäärä 

Yhteistyöverkostot 7 

Yhteistyökumppanit 30 

Vapaaehtoiset 28 
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Wirkeät Warttuneet -kerhon 23. toi-
mintavuosi aloitettiin juhlallisesti.  Ti-
laisuudessa Kemin osaston puheenjoh-
taja Sisko Korrensalo luovutti kerhossa 
yli 20 vuotta vapaaehtoisina toimineille 
Terttu Lammassaarelle ja Sinikka Mart-
tilalle Suomen Punaisen Ristin pöytä-
viirin. 

Pöytäviiri myönnetään ansioituneille järjes-
tön toimielimille ja jäsenille, Punaisen Ristin 
työtä taloudellisesti tai muulla tavoin tuke-
neille, järjestön joko kotimaiseen tai kan-
sainväliseen toimintaan ansiokkaalla osal-
listuneille henkilöille tai yhteisöille. 

Wirkeät Warttuneet -kerhon toiminta on 
hyvä esimerkki vapaaehtoisvoimin toteute-
tusta yhteisöllisyyttä vahvistavasta toimin-
nasta ikäihmisten parissa. Toiminta vähen-
tää merkittävästi yksinäisyyttä ja toteuttaa 
tärkeintä Punaisen Ristin periaatetta, inhi-
millisyyttä. 

Kerhossa näin pitkään vapaaehtoisina toi-
mineet Terttu ja Sinikka sanovat, että vuo-
det ovat olleet antoisia ja palkitsevia. Itse 
saa hyvää seuraa ja samalla voi tuottaa iloa 
muille. He eivät ole ajatelleet lopettaa vielä 
aikoihin. Niin kauan kuin terveyttä ja voimia 
riittää mukana pysytään. 

Kerhoa pyörittävät Tertun ja Sinikan lisäk-
si Ulla Saravo (vetäjä), Riitta Peltonen, Kati 
Marttila ja Anja Riitta Koskenniemi. Vaikka 

Kuulumisia ystävätoiminnasta

kaikki kuusi tekevätkin kaikkia ” töitä” on 
jokaisella myös oma vastuualueensa.  Se, 
että kerho aloittaa jo 23. toimintavuoten-
sa, osoittaa, että hyvin luotu toimintamal-
li ja sitoutuneet vapaaehtoiset saavat us-
komattomia asioita aikaan. Vuoden 2019 
toimintakertomuksesta selviää, että kerho 
kokoontui 15 kertaa ja osallistujia oli kes-
kimäärin 22 eri henkilöä. Osallistujamäärä 
on säilynyt alusta asti suunnilleen samana. 
Kerhon vapaaehtoiset eivät koskaan ole it-
seään eikä toimintaansa korostaneet, saati 
nostaneet esille. Heidän toimintansa on kui-
tenkin varmasti kohentanut monen kemi-
läisen ikääntyneen elämänlaatua ja tuonut 
kaivattua virkistystä arkeen. 

Kerhon vetäjät vas. Ulla Saravo, Anja-Riitta Kosken-
niemi, Sinikka Marttila, Terttu Lammassaari ja Kati 
Marttila. Kuvasta puuttuu Riitta Peltonen. 

Yksi kemiläisten esimerkistä innoituk-
sen saanut toimintaryhmä on SPR Sal-
lan osaston Wirkiät Ämmit ja Äijät.  Lie-
neekö heilläkin kerhon nimi hyvä enne, 
koska siellä käy myöskin reippaasti yli 
20 eri henkilöä päiväkahvin ja seurus-
telun merkeissä. 

Sallan kerho on Wirkeisiin Warttuneisiin 
verrattuna toimintavuosiltaan vielä toki 
”lapsenkengissä”, (kolmas vuosi käynnis-
tyi) mutta sielläkin on kerholla sitoutuneet 
vetäjät, joten Ruuhenrannassa kokoontuva 
ikäihmisten joukko voi olla huoleti. 

Sallan osaston Wirkiät Ämmit ja Äijät

Kerhoa vetävät Pirkko Lehmus-Näsänen ja 
Paavo Näsänen.  Molemmat ovat pitkänlin-
jan Punaisen Ristin vapaaehtoisia, he ovat 
olleet mukana  Myrskylän osaston toimin-
nassa,  Paavo puheenjohtajana ja molem-
mat Kultaisen iän kerhossa.   

He  muuttivat Sallaan muutama vuosi sit-
ten ja kaipasivat itselleen merkityksellistä 
ja palkitsevaa tekemistä. Kerhon pyörittä-
minen on juuri sitä ja mikä parasta siitä 
hyötyvät heidän lisäkseen myös sallalaiset 
ikäihmiset.

YSTÄVÄTOIMINTA

Kemin osaston Wirkeät Warttuneet
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AJANKOHTAISTAENSIAPUTOIMINTA

Ensivastetta ja päivystystä

Hiihtomaailman kauden avausta päi-
vystämässä Muoniossa

Marraskuun toisella viikolla on perinteises-
ti Ensilumenkisat Muoniossa Oloksella ja 
sinne kokoontuu maailman hiihtohuippuja 
viimeistelemään ja testaamaan kuntoaan 
juuri ennen maailmancuppien alkua. 

Paikalla on ollut kymmenien vuosien ajan 
myös Punaisen Ristin Muonion osaston en-
siapuryhmä. Tämä jopa 500 hiihtäjää vetä-
vä 3-päiväinen ensiapupäivystys on toinen 
Muonion vuosittaisista perinteisistä isoista 
ensiapupäivystystapahtumista. Ensimmäi-
nen on huhtikuussa hiihdettävä Lappo-
niahiihtoviikko. Molemmissa päivystyksissä 
ollaan aivan ladun äärellä, sekä maalissa 
että myös maastossa. 

terveisin Krisse

M
uonion osaston kuva-arkisto

Ensivastetoimintaa käynnistellään La-
pin piirissä 54 tunnin mittaisella en-
sivastekurssilla. Koulutus käynnistyi 
tammikuussa Rovaniemellä. 

Ensimmäiset ensivastekurssin lähiopetus-
päivät järjestettiin piirin koulutustiloissa 18 
-19.1.2020. Kurssille osallistuu ensiapupäi-
vystäjiä Rovaniemen, Napapiirin ja Sodan-
kylän osastoista. 

Lähiopetus jatkuu 1- 2.2.2020. Ensivaste-
kurssi antaa valmiudet toimia ensiauttaja-
na eri organisaatioiden ensivasteyksiköissä, 
jotka osallistuvat ensihoitotehtäville osana 
alueellista ensihoitopalvelua. Ensivaste-
kurssilla perehdytään kattavasti ensiauttaji-
en yleisimmin kohtaamien hätätilapotilaiden 
kohtaamiseen sekä Suomen ensihoitopalve-
luun kokonaisuutena.

Vas. Esko Palovaara, Päivi Niininen, Maikki Rantaniemi ja Sari Flygare
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Lapin piirin painopisteet vuodelle 2020 

Kuvassa oik. Esa Huhtamella, Aila Leinonen, Sari Hakko, Tuije Paksuniemi, Tarja Tenhunen, Ville Autti, 
Riitta Nahkiaisoja, Pirkko Rytkönen sekä Lilja Marjala 

Piirihallituksen ja työntekijöiden yhteisessä suunnittelupäivässä 
9.11.2019 arvioitiin toimintaa ja sovittiin vuoden 2020 painopisteet. 

Painopisteitä pohdittiin innostavassa ilmapiirissä. Vilkkaan keskustelun ja ryhmätöiden jäl-
keen päädyttiin neljään tärkeimpään kokonaisuuteen.

1. Olemme kriisien jälkeen tukemassa, jälleenrakentamassa ja vahvistamassa  
    yhteisöjä tulevan varalle.
2. Puolustamme inhimillisyyttä
3. Olemme hyvä paikka jäsenille, vapaaehtoisille ja työntekijöille
4.Toimivat osastot huolehtivat jokaisesta vapaaehtoisesta.  

Piirihallituksen kokoonpano 
Puheenjohtajana toimii Tuije Paksuniemi Kittilästä ja varapuheenjohtajana Tarja Tenhunen 
Rovaniemeltä. 

Hallituksen jäsenet: 

Ville Autti Rovaniemeltä, Sari Hakko Kittilästä, Jonna Horneman Pellosta, Esa Huhtamella 
Inarista, Anneli Hermanoff Rovaniemeltä, Sirkka Kalliainen Muoniosta, Aila Leinonen Si-
mosta, Lilja Marjala Pelkosenniemi-Savukoskelta, Elina Maunula Ylitorniolta,  Riitta Nahki-
aisoja Keminmaasta ja Ainomaija Rantaniemi Rovaniemeltä ja Pirkko Rytkönen Kemistä.

Tämän vuoden Tässä ja Nyt -lehdissä tutustutaan paremmin piirinhallituksen jäseniin. 
Ensimmäisenä ovat vuorossa Tuije Paksuniemi, Aila Leinonen, Lilja Marjala, Riitta Nahki-
aisoja ja Pirkko Rytkönen. 

PIIRIHALLITUS



16

Tuije Paksuniemi Kittilän osastosta

Minut valittiin kolmannelle kaudelle piirin puheenjohtajak-
si. Olen Kittilän osaston jäsen ja toimin siellä ea-ryhmässä, 
vähän pelastuspalvelussa ja teen myöskin jonkin verran ys-
tävätoimintaakin. Lähinnä saattelen ihmisiä esim. keskus-
sairaalaan tai muuten asioille Rovaniemelle. Muutin aikoinani 
Helsingistä Kittilään vuonna 1974. En tuntenut täältä ketään 
mutta ajattelin jos pahasti puhutellaan, lähden pois. Nyt on 
kulunut jo 46 vuotta eikä muuttotarvetta ole tullut. Kun aloitin työni 
niin työtoverini sanoi, liitypä Punaiseen Ristiin, sanoin hänel-
le mikäpä siinä. Alussa toimintani oli harvakseltaan lähinnä 
ensiapujuttuja. Sitten 80-luvun alusta toiminta muuttui aktii-
visemmaksi. Toimin vuodesta -92 sitten osaston puheenjoh-
tajana 20 vuotta, välillä muutama välivuosi.

Piirin hallituksen sarka alkoi myös 90 luvulla ensin jäsene-
nä valmius- ja sosiaali ja terveysvaliokunnissa, myöhemmin 
piirinhallituksessa. Työ on ollut mielenkiintoista. Tämä on 
eräänlainen näköalapaikka. Minun aikanani on nyt kolmas 
toiminnanjohtaja, kaikkien kanssa on ollut miellyttävä tehdä 
yhteistyötä. 

Nykyinen piirin hallitus on keskusteleva ja pohtiva porukka, 
jonka kanssa on mukava tehdä töitä. Tälle vuosikymmenelle 
tullessa on edessä haasteita, miten tasapainotetaan talous 
ja miten saadaan uusia vapaaehtoisia ja kiinnostuuko nuoret 
toiminnasta. Nämä ovat vähän niinkuin ikuisuuskysymyksiä. 

Tämä vuosi on yleiskokousvuosi ja kokoonnumme taas kesä-
kuussa Vaasaan päättämään suuntaviivoista. Erittäin tärkeitä 
koska meillä on ympäri Lappia vapaaehtoisia, jotka puurtavat 
siellä omissa osastoissaan arvokasta työtään.  He tarvitsevat 
tukea piiritoimistolta ja myös piirihallitukselta, että jaksavat.

Aila Leinonen Simon osastosta

Simon osastoon olen liittynyt vuonna 1999 ja minut valit-
tiin hallitukseen v. 2001 jossa olen edelleen. Sihteerin tehtä-
viä olen hoitanut v. 2003 alkaen. Valmiuden yhteyshenkilönä 
olen ollut v. 1994 – 2004, 2007 ja edelleen. Muita luottamus-
tehtäviäni ovat olleet tiedotus ja jäsenmestari v. 2003 - 2004. 

Kuulun myös Vapepan Simon paikallistoimikuntaan jossa olen 
toiminut sihteerinä sen perustamisesta 20.4.1989 alkaen. 
Simon Vpk:n kuulun myös. Lapin piirin hallituksen jäsen olen 
ollut v. 2011- 2016 ja vuodesta 2018 alkaen uudestaan. 

Lapin piirissä haluaisin yhtenä asiana panostaa nuorisotoi-
mintaan, koska sieltä ne tulevaisuudessa tulevat SPR:n ”van-
hemmat” jäsenet.

PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTELY 
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Riitta Nahkiaisoja Keminmaan osastosta
Olen tullut Punaiseen Ristiin ensimmäisen kerran tammikuus-
sa 1993, käynnistämään Kemissä aloittavaa piirin kotipalve-
lutoimistoa. Vapaaehtoisena olen aloittanut vuonna 2001, 
silloin Kemin osastossa, ja ollut siitä asti mukana muutamaa 
välivuotta lukuun ottamatta, ensin Kemin ja sittemmin Ke-
minmaan osastossa.

Tällä hetkellä toimin Keminmaan osaston puheenjohtajana, 
jossa tehtävässä olen ollut vuodesta 2013 alkaen. Lisäksi 
vastaan osaston kertaluonteisen ystävätoiminnan toiminta-
ryhmän ohjauksesta, ja toimin osastossa toisena ystäväkou-
luttajana. Piirin hallituksessa olen ollut nyt toista kautta, ja 
järjestön hallituksessa tämän yleiskokouskauden ajan Lapin 
edustajana.

Piirin hallituksessa meillä on mukana tarmokkaita ihmisiä, 
joilla on paljon erilaista osaamista, ja halua käyttää sitä Lapin 
piirin ja piirin osastojen hyväksi. Minulle tärkeitä asioita on 
se että järjestö on hyvä paikka toimia kaikille vapaaehtoisille 
ja työntekijöille, ja ihmisistä pidetään huolta. Olen innokas 
toiminnan kehittäjä ja uuden kokeilija, ja tosi ylpeä omasta 
osastostani, jossa meillä on hyvä tekemisen meininki. 

Lilja Marjala Pelkosenniemen-Savukosken 
osastosta
Olen  toiminut muutaman vuoden vapaaehtoisena mm. Va-
pepassa, ystävätoiminnassa sekä ea-toiminnassa. Osaston 
puheenjohtajana olen aloittanut tänä vuonna. Osaston hal-
lituksessa olen ollut vuodesta 2018 alkaen-ja toimin vara-
puheenjohtajana ennen valintaani puheenjohtajaksi. Keräys-
vastaavan tehtävätkin ovat tulleet tutuksi.

Piirin hallitukseen minut valittiin v. 2018. Minulle tärkeitä 
ovat  järjestömme hienot periaatteet, joista erityisesti pyrin 
toteuttamaan omassa toiminnassani vapaaehtoisuutta, tasa-
puolisuutta, inhimillisyyttä ja auttamisen iloa. 

Pirkko Rytkönen Kemin osastosta
Toimin Punaisen Ristin Kemin osaston sihteerinä ja minut 
valittiin piirin hallitukseen keväällä 2019. Olen aikaisemmin 
työskennellyt kahdeksan vuotta Lapin piirin vastaanottokes-
kuksissa apulaisjohtajana ja johtajana. 

Jäin eläkkeelle vuoden 2016 lopussa. Harrastan järjestötoi-
minnan lisäksi matkustamista, lukemista, luonnossa kulke-
mista ja marjastamista. Lastenlapset pitävät minut virkeänä. 

Minulle tärkeitä asioita ovat ihmisten välinen tasa-arvo, oi-
keudenmukaisuus, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys.

PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTELY 
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VAALITOIMIKUNTA

Monikulttuurisuustoiminnassa aloittaa Mervi Hyötylä

Osastojen ehdotukset vaalitoimikunnalle erovuorossa olevista piirin halli-
tuksen jäsenistä sekä piirin tilintarkastajiksi. 

Piirin varsinainen vuosikokous asetti 28.4.2019 (§16) vaalitoimikunnan valmistelemaan 
piirin vuosikokouksessa 2020 suoritettavia vaaleja. 

Vaalitoimikunnan kokoonpano: 

• Matti Virtanen, Rovaniemen osasto, pu-
heenjohtaja 

• Esa Jääskö, Napapiirin osasto, varapu-
heenjohtaja

• Mari Hekkala Kittilän osasto

• Petri Mattila Rovaniemen osasto

• Eeva Syväjärvi Napapiirin osasto

• Pirkko Turunen Pellon osasto

• Asko Unhola Tornion osasto

Pyydämme osastoja tekemään ehdotuk-
sia asetetulle vaalitoimikunnalle 26.4.2020 
vuosikokouksessa valittavasta kuudesta 
hallituksen jäsenestä, sekä piirin tilintar-
kastajiksi. 

Osastojen ehdotukset on tehtävä perustelui-
neen osaston hallituksen päätöksellä, josta 
toimitetaan joko pöytäkirjan ote tai erillinen 
ilmoitus piiritoimistoon. Ilmoituksesta tulee 
ilmetä, että ehdotus on osaston hallituksen 
tekemä. Muistakaa myös, että ehdokkaalta 
on kysyttävä, suostuuko hän ehdolle.

Osastojen tulee huomioida asetus §19 ja 
§20. 

Osaston on jätettävä ehdotuksensa piiri-
toimistoon. Osoite: Suomen Punainen Risti 
Lapin piiri Toiminnanjohtaja Lähteentie 10 
96400 Rovaniemi. 

Ehdotusten on oltava perillä viimeistään 
maaliskuun 15. päivä klo 16 mennessä. 
Kirjekuoreen tulee laittaa merkintä ”Vaali-
toimikunnalle”. 

Erovuoroiset piirin hallituksen jäsenet:

• Ville Autti Rovaniemen osasto 

• Sirkka Kalliainen Muonion osasto

• Aila Leinonen Simon osasto  

• Lilja Marjala Pelkosenniemen-Savukos-
ken osasto 

• Elina Maunula Ylitornion osasto 

• Riitta Nahkiaisoja Keminmaa

Tilintarkastajat:

• Tlintarkastusyhteisö PwC.

HENKILÖSTÖUUTISIA

Olen Mervi Hyötylä ja toimin helmikuusta 
lähtien monikulttuurisuustoiminnan kehit-
täjänä vuoden 2020 loppuun saakka. 

Olen työskennellyt SPR Rovaniemen vas-
taanottokeskuksessa v.  2015 lähtien turva-
paikanhakijoiden parissa erilaisissa tehtä-
vissä ohjaajana. Viimeisimpänä toimin myös 
vs. apulaisjohtajana. SPR:n toimintaan olen 
tullut mukaan jo aiemmin ollessani ystävä-
toiminnan vapaaehtoinen.  Monikulttuurinen 
toiminta SPR:llä on tullut minulle siis tutuk-
si ja tärkeäksi, erityisesti VOK arjen kautta. 
Nyt odotankin innolla uusia kokemuksia ja 
kohtaamisia!

Kohtaamisiin, Mervi 

Hei! On aikani siirtyä monikulttuurisuus-
toiminnan kehittäjän tehtävistäni kotiin 
äitiysloman pariin. Voin luottavaisin mie-
lin jättää tehtäväni Mervin osaaviin käsiin. 
Oli ilo kohdata kaikkia teitä vapaaehtoisia 
ja kehittää yhdessä toimintaamme. Kiitos 
antoisasta yhteistyöstä! Terveisin, Hansku

Hansku vas. 
ja Mervi oik. 
muistutta-
vat tulevas-
ta Rasismin-
vastaisesta 
viikosta 16. - 
22.3.2020.

eirasismille.fi
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Suomen Punainen Risti 
Lapin piiri
Lähteentie 10
96400 Rovaniemi
puh. 020701 2560
Fax. 016 314 002

sähköposti: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
www.punainenristi.fi 
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 
Kemi 
Rovaniemi 

Kontti 

Veripalvelu 

0407 709 793 
0404 806 084
0405 032 732

0207 012 970

0800 0 5801

Ensiapukoulutus

Suomen Punainen Risti Ensiapu Oy
0400 112 113

YHTEYSTIEDOT

Tässä ja Nyt piiritiedote  ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 

Jakelu: piirin ja osastojen hallitusten jäsenet, kouluttajat (ei etk), osaston avainvapaaehtoiset sekä 
piirin luottamushenkilöt. Sähköinen versio on luettavissa://rednet.punainenristi.fi/lappi

Piiritiedotteen seuraava aineistopäivä on 20.3.2020. Osastot voivat lähettää omat piiritiedo-
tejuttunsa aineistopäivään mennessä osoitteeseen sprlappi@punainenristi.fi  Seuraava Tässä ja Nyt 
ilmestyy viikolla 14.

Piiritoimisto 

Toiminnanjohtaja
Juha Nevalainen 0400 397 910

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Pulli 0400 703 287 
(Tiia Ingetin sijainen 31.3.2020 saakka)

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä 
Satu Sirviö 0400 352 770

Valmiuspäällikkö
Annikki von Pandy 0400 391 868

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Mervi Hyötylä 0401 701 955
(Katja Junnilan sijainen 31.12.2020)

Taloussihteeri
Eija Metsäkallio           0401 388 425

Järjestöpäällikkö
Veli-Matti Ahtiainen           0400 398 217 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa
hankesuunnittelija
Sirkka Kellokumpu 0400 703 289

Ruokaa & Kohtaamisia
Oulun ja Lapin piiri, 
hankesuunnittelija
Tiina Parkkinen  0401 637 622

Le
on

ar
d 

Au
gu

st
in

e 
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S
allan Poropuisto/Tim

o Tuuha

 
Helmikuu 
1.-2.2.  Ensivastekoulutus Rovaniemellä 
1.-2.2.  Osastojen puheenjohtajapäivät Luostolla 
1.-2.2.  Valmiusavaus Rovaniemellä 
1.2.   Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa koulutus Kemissä 
8.2.   Varaisovanhempien koulutus Kittilässä 
8.2.  Henkisen tuen peruskurssi Muoniossa 
14.2.   Ystävänpäivä 
15.2.   Henkisen tuen peruskurssi Kemijärvellä 
15.2.   Etsintäkoulutus ja harjoitus Ylitorniolla 
15.2.   Etsintäkoulutus ja harjoitus Posiolla 
20.2.   Ystävätoiminnan peruskurssi Rovaniemellä 
22.2.   Talvietsintäharjoitus Kittilässä 
22.2.   Itä-Lapin henkisen tuen ryhmä Kemijärvellä 
27.2.   Ystävätoiminnan peruskurssi Kemijärvellä

Maaliskuu 
2.-4.3.  Nuorten leiri Spurtti Rovaniemellä 
13.3.   Tapaturmapäivä 
13.-15.3.  Nuorten yleiskokous Rovaniemellä (valtakunnallinen) 
Viikko 12  Rasisminvastainen viikko 
20.3.   Rasisminvastainen tapahtuma Rovaniemellä 
16.3.   Ystävätoiminnan peruskurssi Kemissä 
17.3.   Ystävätoiminnan peruskurssi Sallassa 
24.3.   Muistikoulutus vapaaehtoisille Rovaniemellä 
28.3.   In Action kouluttaja koulutus Rovaniemellä 
28.-29.3.  Terveyspäivät terveyspisteiden vapaaehtoisille

Huhtikuu 
25.-26.4.  Piirin vuosikokous Muoniossa

Toukokuu 
Viikko 19  Punaisen Ristin viikko 
8.-9.5.  Vapepan suunnittelukokous 
9.5.   Itä-Lapin henkisen tuen ryhmä Sallassa 
16.5.   Poliisin johtama etsintäharjoitus Simossa 
23.5.   Lento20 Ivalossa 
  Vapepa-keskus koulutus Enontekiöllä 
Kesäkuu 
1.-3.6.  Nuorten valmiusleiri Rovaniemellä 
6.-7.6.  Yleiskokous Vaasassa

Päivystyskurssin päivämäärä ja paikka tarkentuu myöhemmin. 
Osaamisen varmentamisen tarkemmat paikkakunnat ja päivämäärät tarkentuvat 
myöhemmin. 
Seksuaaliterveyden verkkokurssi auki 13.1.-9.2. 
Lisätietoja kursseista ja tapahtumista toimialoittain tai www.rednet.punainenristi.fi 
ja Vapepan osalta www.vapepa.fi/tapahtumakalenteri

Muut tapahtumat tarkentuvat kevään 2020 aikana

Toimintakalenteri kevät 2020


