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

TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA 
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osastomate-
riaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Koronarajoitukset jatkuvat 

Opimme vuosi sitten keväällä hyvät uudet 
tavat välttääksemme tartuntojen lisäänty-
mistä. Pidimme turvavälejä, vältimme ko-
koontumisia, huolehdimme käsihygieniasta 
ja teimme etätöitä. Vuoden mittaan opimme 
myös käyttämään kasvomaskeja yleisillä pai-
koilla ja julkisissa kulkuvälineissä.

Vaikka rokottaminen on jo aloitettu ympä-
ri Suomen, meidän täytyy edelleen jaksaa 
noudattaa terveysturvallisuusohjeita. Eten-
kin, kun koronavirus on muuntunut ja tart-
tuu entistä herkemmin. Virusmuunnoksen 
takia THL suositteleekin, että turvaväli on 
yli kaksi metriä. Noudatetaanhan myös tätä 
isompaa turvaväliä.

Valtava kiitos kaikille vapaaehtoisille, jot-
ka sitkeästi jatkavat toimintaa, vaikka etä-

Kristiina Myllyrinne  
Terveyden ja ensiavun 
asiantuntija

N
iklas M

eltio

Kymmenet kaupungit ovat pyytäneet Punaiselta Ristiltä tukea koronarokotuksiin. Vapaaehtoiset ohjaavat 
rokotettavat oikeisiin tiloihin ja auttavat rokotteen saaneiden jälkitarkkailussa.

työskentely uuvuttaakin. Kiitos myös teille 
sadoille vapaaehtoisille, jotka tukevat kau-
punkeja koronarokotusten antamisessa. Tei-
dän avulla terveydenhuollon ammattilaiset 
voivat keskittyä rokottamiseen.

Jaksetaan noudattaa vielä THL:n ohjeistuk-
sia, niin mahdollisesti syksyllä voimme pala-
ta kasvokkain toteutettavaan toimintaan!

S
akari Piippo



3

PÄÄKIRJOITUS XX.X.2021

Loikkia ja oivalluksia

Tämä poikkeuksellinen vuosi on haastanut meitä monella eri tavalla. Epävarmuus, epätie-
toisuus, eristyneisyys, yksinäisyys sekä uusien toimintamallien ja välineiden haltuunotto 
on laittanut meitä katsomaan maailmaa eri näkökulmasta. 

Kuinka erilainen se on, kun asetettuja rajoitteita voidaan alkaa purkamaan. Miltä elämä 
näyttää poikkeusajan jälkeen.

Olemme ottaneet loikkauksia uusiin toimintatapoihin, oppineet käyttämään etätyövälinei-
tä, keskustelemaan ruutujen välityksellä. Olemme myös tehneet uusia oivalluksia asioiden 
hoitamisessa ja elämisen sisällöissä.

Erilaiset kriisit niin henkilökohtaiset kuin yhteisöjäkin koskevat opettavat meille uusia nä-
kökulmia ja lisäävät valmiuksia kohdata elämän tulevia haasteita.

Tärkeää onkin pysähtyä miettimään tämän poikkeusajan kokemuksia. Mitä se meille on 
opettanut ja miten voisimme olla jatkossa valmiimpia sekä varautuneempia kohtaamaan 
vastaavanlaisia poikkeustilanteita. Erityisen tärkeää tämä on tietysti Punaisen Ristin kal-
taiselle valmiusjärjestölle. Tähän asiaan tulemme palaamaan vielä tämän vuoden lopulla.

Samaan aikaan poikkeusajan kanssa yhteiskunnassamme on menossa isoja rakenteelli-
sia uudistuksia, joista keskeisin on nykyisen hallituksen valmistelema sote uudistus. Mikä 
näyttäisi nyt toteutuvan. Tämä uudistus tulee koskettamaan myös järjestötoimijoita. Uu-
distusprosessien myötä järjestötoimijat ovat muuttamassa vahvasti niitä rakenteita, joi-
den kautta jatkossa yhteistyötä tehdään niin järjestöjen kesken kuin järjestöjen ja eri vi-
ranomaisten kanssa. On todella tärkeää, että myös Punainen Risti on aktiivisesti mukana 
kehittämässä näitä rakenteita niin osasto, piiri kuin valtakunnankin tasolla.

Piirin vuosikokous järjestetään vielä poikkeuksellisesti etäyhteyksien kautta lauantaina 
huhtikuun 24 päivänä. Kun olemme työstäneet kokoukseen viime vuoden toimintakerto-
musta voimme olla enemmän kuin iloisia siitä, että monella tavalla haastavasta vuodesta 
huolimatta toiminta osastoissa on ollut aktiivista. Koko  piirin jäsenmäärä laski hiukan, 
mutta meillä oli myös osastoja jotka kasvattavat merkittävästi jäsenmääräänsä. Ruoka-
apu toiminta on ollut entistäkin merkittävämmässä roolissa  ja olemme voineet sitä myös-
kin toteuttaa terveysturvallisesti. Ruoka-avusta on viime vuoden aikana tullut myös valta-
kunnallisesti yksi merkittävä toimintamuoto osastoihin. 

Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia osastoja siitä merkittävästä toiminnasta mitä 
olette tehneet viime vuoden aikana. Se asia ei ole muuttunut mihinkään, että Punaisen 
Ristin vahvuus on meidän osastoissa ja siellä toimivissa vapaaehtoisissa. Ilman teitä ei 
olisi Punaista Ristiä.

Nyt toivomme ja uskomme, että ensi syksynä voimme palata enemmän normaalimpaan 
aikaan ja toimintaan. Punaisen Ristin viikolla voimme jo tehdä jotain pientä ja Nälkäpäi-
vänä sitten vahvemmin ja näkyvämmin. 

Rakennetaan tästä yhdessä entistä vahvempi ja monipuolisempi Punainen Risti tänne 
meille Lappiin, missä jokaisella mukana olevalla on oma tärkeä tehtävänsä ja mihin olem-
me valmiita ottamaan mukaan myös kaikki uudet vapaaehtoiset avoimin mielin vahvista-
maan meidän toimintaa ja osaamista.

Veli-Matti Ahtiainen

va toiminnanjohtaja
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Ensiaputaidoista on hyötyä kodin ar-
jessa. Esimerkiksi kylkiasento auttaa 
tajutonta tai huonovointista.

Miten toimit, jos lapsi nielaisee jotain so-
pimatonta? Punaisen Ristin viikko on hyvä 
tilaisuus opetella ensiaputaitoja tai jakaa tie-
toa eteenpäin, jos ensiavun antaminen jo 
sujuu. Lapsiperheille suunnatun auttajakurs-
sin käynyt osaa toimia hätätilanteen sattues-
sa kotona. Ensiaputaidoista on hyötyä.

-Perheessä voidaan välttää sairaalakäyntejä, 
jos pienet haaverit osataan hoitaa itse en-
siavulla, sanoo ensiavun asiantuntija Kristii-
na Myllyrinne Punaiselta Ristiltä.

Kurssi on monelle vapaaehtoiselle tut-
tu viime vuosien Punaisen Ristin viikoilta. 
Aikaisemmin ensiaputaitoja opeteltiin kasvo-
tusten Punaisen Ristin viikon tapahtumissa. 
Ensiaputaitoja voi opetella koronan aikana it-
senäisesti etämateriaalin avulla. 

Myllyrinne kannustaa tutustumaan kotita-
pahturma.fi -sivustoon ja sieltä löytyviin ko-
din turvallisuuden tarkastuslistoihin.

-Kotona voi tehdä listan mukaisen ”turva-
kävelyn” ja kiertää paikat, joissa haaverei-
ta sattuu sekä tehdä parannuksia, Myllyrinne 
sanoo.

PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.–9.5.2021

Punaisen Ristin viikolla opitaan  
ensiaputaitoja kotona 

Lapsille sattuu kolhuja ja nyrjähdyksiä 
pomppiessa ja kiipeillessä, mutta eivät aikui-
setkaan kolhuitta kotona selviä. Kodista on 
tullut monelle työpaikka, mutta työturvalli-
suudesta ei välttämättä ole osattu huolehtia 
yhtä hyvin kuin toimistoissa. Nyrjähdyksiä 
sattuu myös ulkoillessa.

Myllyrinne muistuttaa, että ensiaputaitojen 
opettelu on mukavaa tekemistä lasten kanssa. 

-Lapsista on hauskaa sitoa nyrjähdyksiä ja 
käännellä aikuisia kylkiasentoon, Myllyrinne 
kertoo.

Esimerkiksi kylkiasennon osaamisesta on 
hyötyä, jos joku menettää kotona tajuntan-
sa tai kun perheenjäsen on huonovointinen 
ja oksentelee. 

-Ensiaputaidot voivat olla tarpeen myös sil-
loin, kun tilanne ei ole kovin vakava, Mylly-
rinne rohkaisee.

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 3.-9.  
toukokuuta.

Tutustu myös:  
Punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet,  
kotitapaturma.fi 
Lataa lapsen puhelimeen Suomi112-sovellus 
ja opeta hätänumero.

Joonas B
randt
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KIITOS VAPAAEHTOISILLE

Pluspisteet ovat tarjonneet matalan 
kynnyksen hiv-testausta ja seksuaali-
terveysneuvontaa viidellä paikkakun-
nalla. Ensimmäinen Pluspiste aloitti 
toimintansa 1993.

Aluksi toimintaa rahoitti Raha-automaattiyh-
distys ja peliyritysten yhdistymisen jälkeen 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-
kus STEA. STEA on kuitenkin linjannut, ettei 
rahoitusta myönnetä enää toimintaan, joka 
kuuluu julkisen terveydenhuollon tehtäviin.

Pluspisteissä hiv-testin on saanut myös ano-
nyymisti, mikä on madaltanut monen kyn-
nystä hakeutua testattavaksi.

Pluspisteet lopettavat toimintansa  
huhtikuun lopulla

- Emme ole kyselleet liikaa kysymyksiä. Riit-
tää, että sanoo haluavansa testin, kertoo 
Seinäjoen ja Jyväskylän Pluspisteiden vas-
taava Janne Säilä.

Pluspisteiden tarjoama tuki on 
enemmän, kuin pisto sormenpäähän

Pluspisteiden vapaaehtoiset ovat tehneet 
uraauurtavaa, merkittävää ja pitkäjänteis-
tä pioneerityötä hivin ennaltaehkäisemiseksi, 
hiviin liitetyn stigman hälventämiseksi ja hiv-
tartuntaa pelkäävien tueksi.

Pluspisteillä kohdattujen pelkoja ja huolia on 
lievitetty paitsi hiv-testein, myös keskustele-
malla ja tarjoamalla tietoa ja tukea seksuaa-
literveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Vaikka Pluspisteiden toiminta päättyy, jat-
kaa Punainen Risti seksuaaliterveyden edis-
tämistyötä. Vapaaehtoiset tarjoavat tietoa 
ja tukea seksuaaliterveyden teemoista mm. 
kouluissa, tapahtumissa ja festareilla. 

Lämmin kiitos kaikille Pluspisteiden vapaaeh-
toisille, yhteistyökumppaneille ja toiminnan 
toteuttamisen mahdollistaneille.

Järjestö on alkuvuonna julkaissut uu-
den tietosuojalinjauksen, sekä siihen 
liittyvän kolmikantasopimuksen, jos-
sa määritellään järjestön eri rakentei-
den tietosuojaroolit ja -vastuut. Kolmi-
kantasopimus on meidän versiomme 
lain edellyttämästä tietojenkäsittely-
sopimuksesta rekisterinpitäjän ja kä-
sittelijöiden välillä. Linjaus, sopimus ja 
lisätiedot löytyvät RedNetin tietosuoja-
sivulta, alla tiivistys osaston ja käsitte-
lijöiden yhteisistä velvollisuuksista.

Osaston vastuisiin kuuluu esimerkik-
si henkilötietojen käsittely laillisten kä-

Osastojen tietosuojalinjaus
sittelyperusteiden puitteissa, osastojen 
tietosuojayhteyshenkilöiden nimeäminen ja 
avainhenkilöiden tietosuojaosaamisen var-
mistaminen.

Osastojen tulee myös varmistaa muun mu-
assa se, että henkilöt, joilla on oikeus 
käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet nou-
dattamaan salassapitovelvollisuutta. Henki-
lötiedot, joiden käsittely on päättynyt, tulee 
myös poistaa rekisteristä.

Tietosuojalinjaus ja kolmikantasopimus tulee 
käsitellä osaston hallituksessa ja tällä käsit-
telyllä sitoudutaan sopimuksen osapuoleksi.

Petteri K
ivim

äki
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NÄLKÄPÄIVÄ 23.–25.9.2021

Nälkäpäivänä haluamme tuoda esiin 
ihmisen katastrofin keskellä. Kuka ta-
hansa meistä voi olla auttaja tai jou-
tua tilanteeseen, jossa tarvitseekin 
apua itse. Hädän keskellä tarpeemme 
ovat samanlaisia ja varsin yksinkertai-
sia: tarvitsemme ruokaa, vettä ja suo-
jaa. Tehdään yhdessä toiveikas kam-
panja, ja varmistetaan, että Punainen 
Risti on valmiina auttamaan joka päivä 
‒ tarvittiin apua sitten täällä Suomes-
sa tai kauempana.

Lipaskeräys toteutetaan 23.-25.9.

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään tuttuun 
tapaan syyskuun viimeisellä kokonaisella vii-
kolla torstaista lauantaihin 23.-25.9. Tuol-
loin toivomme, että punaliiviset lipaskerääjät 

Espoon ruotsinkielisen osaston puheenjohtaja Lisa Fordell ja varapuheenjohtaja Anders Helsing ovat kokeneita lipas-
kerääjiä ja saaneet upeita tuloksia myös MobilePaylla, iZettlellä ja nettilippaalla. Onnistumisen resepti on yksinkertai-
nen: lahjoituksia pitää pyytää ahkerasti! 

Nälkäpäivänä varmistetaan,  
että Punainen Risti on valmiina auttamaan 
joka hetki, kaikkialla maailmassa

täyttävät katukuvan näyttävästi, tarvittaes-
sa maskein varustettuna ja turvavälit huomi-
oiden. Tästähän meillä on jo viime syksyltä 
kokemusta, jolloin turvallisuusohjeiden nou-
dattamisessa onnistuttiin loistavasti! 

Lipaskerääjien rekrytointi kannattaa 
aloittaa jo keväällä 

Lipaskerääjät ovat kampanjan toiseksi te-
hokkain mainosmuoto heti televisiomai-
nonnan jälkeen, jonka lisäksi keräys on 
myös tuottoisa tapa kerätä varoja. Jos tuot-
toa suhteutetaan kävijämäärään, lahjoitet-
tiin viime vuonna lipaskerääjille jopa hieman 
enemmän käteistä, kuin vuonna 2019. 

Lipaskerääjien näkyminen runsaslukuisina 
katukuvassa antaa myös tärkeän viestin sii-

H
eidi Juslin-S

andin
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NÄLKÄPÄIVÄ 23.–25.9.2021

Toukokuu

Nälkäpäivän suunnittelu  
ti 18.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 25.5. klo 17.30-19

Syväsukellus kerääjärekrytointiin  
ke 19.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ke 26.5. klo 17.30-19

Tutustuminen eri keräystapoihin   
to 20.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi to 27.5. klo 17.30-19

Elokuu

Nälkäpäivä 2021 yleisesittely  
ma 16.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ma 23.8. klo 17.30-19

Uudet keräystavat tuottaviksi  
ti 17.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 24.8. klo 17.30-19

Näkyvästi kadulla ja somessa  
ke 18.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ke 25.8. klo 17.30-19

Koulut mukaan Nälkäpäivään  
to 19.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi to 26.8. klo 17.30-19

Syyskuu

Tilannekatsaus ja pikapalaute  
to 30.9. klo 17.30-19,  
ruotsiksi ti 5.10. klo 17.30-19

Nälkäpäivän kaksikielinen kuuma linja  
torstaisin 2., 9. ja 16.9. klo 17-18 

Lokakuu

Lopputyöt ja raportointi  
ti 19.10. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 26.10. klo 17.30-19

Marraskuu

Tulokset ja opit  
ti 23.11. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 30.11. klo 17.30-19

Nälkäpäivän valtakunnallisten 
etäkoulutusten aikataulu

tä, että Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat 
paikalla ja valmiina auttamaan. Paikallisen 
auttamisvalmiuden varmistamisen kannal-
ta onkin olennaisen tärkeää, että osastoissa 
satsataan kerääjärekrytointiin, mieluiten jo 
hyvissä ajoin keväällä.

Sanansaattaja vauhdittamaan 
Nälkäpäivä-heijastimen myyntiä

Käteisen käytön väheneminen on tosiasia, 
joka pakottaa meidät uudistamaan varain-
hankinnan tapoja. Tänä vuonna uusi avaus 
on Nälkäpäivä-heijastin, joka lanseerataan 
jo elokuun puolella. Heijastinta myy-
dään yhteistyökumppaneiden toimipisteis-
sä ja Punaisen Ristin verkkokaupassa. Tar-
kat myyntipaikat selviävät kevään edetessä. 
Heijastimen kasvoksi on lupautunut upea 
eturivin suomalaisnäyttelijä. Elokuussa selvi-
ää kuka on kyseessä!

Nälkäpäivänä kampanjoidaan syyskuun 
alusta lokakuun loppuun

Vaikka lipaskeräys kestää edelleen kolme 
päivää syyskuun lopulla, pyrimme innosta-
maan ihmisiä lahjoittamaan Nälkäpäivään eri 
kanavia pitkin koko syys- ja lokakuun ajan. 
Osastojen kohdalla tämä tarkoittaa mm. si-
tä, että nettikeräämiselle on aikaa peräti 
kaksi kuukautta. Viime vuonna uusilla mak-
sutavoilla kerättiin vielä aika pieniä summia, 
mutta muutamat osastot onnistuivat kasvat-
tamaan tuottoja oikein mukavasti. Näitä op-
peja ja kokemuksia on nyt kerätty talteen ja 
jaetaan kaikkien hyödynnettäviksi tulevissa 
koulutuksissa. 

Koulutuksista vertaistukea, vinkkejä ja 
uutuutena Nälkäpäivän kuuma linja

Viime vuonna suositut Nälkäpäivän etä-
koulutukset saavat jatkoa ja täydennystä. 
Ilmoittaudu koulutuksiin Nälkäpäivän Red-
net-sivuilla olevien ilmoittautumislinkkien 
kautta. Syyskuussa on lisäksi tarjolla Näl-
käpäivän kuuma Teams-linja kolmena lipas-
keräystä edeltävänä torstai-iltana. Siellä voi 
pyytää apua vaikkapa teknisiin ongelmiin tai 
vaikka ihan vaan jutella ja inspiroitua mui-
den paikalla olevien vapaaehtoisten Nälkä-
päivä-suunnitelmista. Nälkäpäivä tehdään 
yhdessä, koko maassa! 



8

TAPAHTUU VERKOSSA

Valtakunnallinen kotisivustomme 
punainenristi.fi ja rodakorset.fi 
ovat uudistuneet. Uusia sivuja on 
rakennettu uutterasti noin vuoden 
verran, ja kokonaisuus on nyt julkaistu 
kahdella kielellä.

Punainenristi.fi palvelee monia

Punainenristi.fi on suunniteltu palvelemaan 
erityisesti lahjoittajia sekä ihmisiä, jotka ovat 
kiinnostuneita vapaaehtoistoiminnasta.

Uudet vapaaehtoiset ohjataan sivustolta 
Oma-palveluun, jossa he voivat kertoa omis-
ta kiinnostuksen kohteistaan ja pääsevät 
mukaan vapaaehtoistoimintaan sekä kou-
lutuksiin. Sivuston avulla pääsee myös liit-
tymään jäseneksi ja tekemään lahjoituksen 
entistä sujuvammin.

Punainenristi.fi palvelee myös avuntarvitsi-
joita, tiedonhakijoita, mediaa ja rahoittajia 
sekä järjestön yhteistyökumppaneita.

Miltä uusi punainenristi.fi sinusta näyttää? 
Kerro siitä meille!

Onko Suomen Punaisen Ristin tervey-
den edistämisen toiminta sinulle tut-
tua? Haluatko terveyttä ja hyvinvointia 
tukevia vinkkejä, tietoja ja taitoja hyö-
dynnettäväksi vapaaehtoistehtävissä-
si ja omassa elämässäsi yleisesti? Tule 
suorittamaan terveyden edistämisen 
verkkoperehdytys!

Terveyden edistämisen verkkoperehdytys on 
Punaisen Ristin vapaaehtoiskoulutus. Se on 
tarkoitettu kaikille terveyden edistämisestä ja 
siihen liittyvistä Punaisen Ristin vapaaehtois-
toiminnoista kiinnostuneille. Verkkoperehdytys 
tarjoaa kattavan kokonaiskuvan Punaisen Ris-
tin terveyden edistämisen toiminnasta, johon 
kuuluvat päihdetyö, seksuaaliterveystyö, ta-
paturmien ehkäisytyö ja Terveyspisteiden tar-
joama terveysneuvonta. Opintokokonaisuus 
tarjoaa lisäksi tietoja, taitoja ja valmiuksia, joi-

Terveyden edistämisen verkkoperehdytys
ta voi hyödyntää toimiessaan Punaisen Ristin 
terveyden edistämisen vapaaehtoisena, muissa 
Punaisen Ristin vapaaehtoistehtävissä ja tietys-
ti omassa elämässä.

Verkkoperehdytyksen suorittamiseen on hy-
vä varata 2−3 tuntia ja voit suorittaa kurssin 
oman aikataulusi mukaisesti. Suorittamisesta 
saa todistuksen.

Verkkoperehdytyksen suoritettuasi voit osal-
listua toimintamuotokohtaisille perus- ja jat-
kokursseille sekä etsiä sopivia ja juuri sinua 
itseäsi kiinnostavia toiminnan paikkoja moni-
puolisesta Punaisen Ristin terveyden edistämi-
sen vapaaehtoiskentästä Suomessa.

Tervetuloa mukaan suorittamaan  
verkkoperehdytystä osoitteeseen:  
bit.ly/TEverkkoperehdytys

Uusi sivusto on suunniteltu niin, että se olisi 
helppokäyttöinen ja saavutettava mahdolli-
simman monelle käyttäjälle – myös älypuhe-
limella.

Mitä seuraavaksi?

Verkkosivustojen luonteeseen kuuluu, että 
ne eivät koskaan tule täysin valmiiksi, vaan 
sivusto siirtyy nyt kehittämisvaiheeseen. 
Osana jatkuvaa kehittämistä sivustolla teh-
dään pienkehitystä, ja sinne tuodaan vuoden 
2021 aikana englanninkielistä sisältöä. Siihen 
saakka kaikki aiemmin julkaistu englannin-
kielinen materiaali pysyy ennallaan osoit-
teessa redcross.fi.

Jatkuvan kehittämisen mukaisesti otamme 
myös mielellämme vastaan palautetta kaik-
keen sivustoon liittyvästä. Missä voisimme 
parantaa? Palautetta voi lähettää verkkosi-
vulomakkeella: punainenristi.fi/palaute
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 UUDELLEENSIJOITETUT

Suomen valtion pakolaiskiintiö on 
1050 henkilöä vuodelle 2021. Suo-
mi ottaa kaikkein haavoittuvimmas-
sa asemassa olevia pakolaisia, ja pa-
kolaiskiintiössä painotetaan perheiden 
sekä vaikeassa asemassa olevien nais-
ten ja lasten valintaa.

Suomen Punainen Risti on ollut uudelleen-
sijoitettujen pakolaisten tukena jo 1970-lu-
vulta lähtien. Olemme vastassa jokaista 
Suomen kiintiössä valittua pakolaista jo 
maahan saapumisen yhteydessä Helsinki-
Vantaan lentoasemalla.

Pakolaisten uusilla kotipaikkakunnilla Pu-
naisen Ristin osastot ovat järjestäneet ak-
tiivisesti esimerkiksi ystäväkursseja, joiden 
avulla uudet tulijat saavat paikallisia ystäviä 
tukemaan kotoutumista. Vapaaehtoiset ovat 
myös toimineet kuntien työntekijöiden tuke-
na pakolaisten vastaanotossa.

Uudelleensijoitetut ja Punainen Risti -kou-
lutusmoduuli on tarkoitettu pakolaisten pa-

Koulutuksilla lisää vapaaehtoisia 
uudelleensijoitettujen tueksi

rissa toimiville vapaaehtoisille. Koulutuksen 
tavoitteena on muun muassa lisätä vapaa-
ehtoisten tuntemusta uudelleensijoitetuista 
eli kiintiöpakolaisista. Koulutuksen avulla va-
paaehtoiset saavat valmiuksia toimia pako-
laisten tukena Punaisen Ristin periaatteiden 
mukaisesti.

Tämän koulutuksen lähtövaatimuksena on 
Tervetuloa yhteiseen tarinaan -verkkokou-
lutus. Kiintiöpakolaisten ystävätoiminnasta 
kiinnostuneille suositellaan lisäksi maahan-
muuttotoiminnan ns. peruskurssia eli  
Kotoutumisen tukena –koulutusta (3h) ja  
Ystävätoiminnan peruskurssia (3h).

Uudelleensijoitetut ja Punainen Risti -mo-
duuli on kahden tunnin mittainen koulutus, 
jota monikulttuurisuuskouluttajat voivat kou-
luttaa.

Ajankohtaisia koulutuksia voi etsiä Oma Pu-
nainen Risti -sivuilta, jossa kannattaa myös 
markkinoida tulevia koulutuksia!

H
arri M

äenpää
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PUNAINEN RISTI JA MUUMIT

Kevätkalenteri 2021 on syntynyt ha-
lusta tukea Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoisia ja aktiiveja stressaavina 
aikoina. SPR ei olisi mitään ilman mo-
tivoituneita ja hyvinvoivia vapaaehtoi-
siaan. Haluamme siis kevätkalenterin 
kautta kertoa, kuinka te olette meille 
tärkeitä! 

Tove Jansson oli innokas lukija jo pie-
nestä pitäen. Kun muut olivat jo men-
neet nukkumaan, hän luki taskulam-
pun valossa peiton alla, sillä hän ei 
malttanut jättää kiehtovia tarinoi-
ta kesken. Tämä uteliaisuus ja intohi-
mo lukemista kohtaan ovat innosta-
neet ”A:sta Ö:hön Muumien matkassa” 
-hankkeen perustamiseen, jonka tar-
koituksena on sytyttää lukemisen ja 
kirjoittamisen kipinä kaikenikäisissä 
ihmisissä ympäri maailmaa. 

Myös Suomen Punainen Risti on aloitta-
nut yhteistyön Moomin Charactersin kans-
sa ja liittynyt mukaan tähän monivuotiseen 
ja kansainväliseen hankkeeseen. Muumien 
avulla edistämme kaikenikäisten ihmisten lu-

Lempeyttä, iloa ja itseymmärrystä kevääseen 
kevätkalenterista! 

Punainen Risti matkassa Muumien kanssa

Kalenterin luukut kannustavat ottamaan 
hetken aikaa itselle ja omalle hyvinvoinnil-
leen. Tilaaja saa tilaamispäivästä lähtien 
viikoittain yhden sähköpostiluukun, jossa 
on jokin terveyttä ja hyvinvointia edistävä 
vinkki, harjoitus tai lahja. Kalenteri kestää 
tilaamispäivästä kolme kuukautta eli kah-
dentoista viestin verran.

Ensimmäinen viesti lähtee aikaisintaan hel-
mikuun ensimmäisellä viikolla. Kalenterin 
voi kuitenkin tilata huhtikuun loppuun asti.

Kalenterin voi tilata tästä linkistä:  
spr.punainenristi.fi/kevatkalenteri

Kaikki harjoitukset julkaistaan helmikuun 
alussa kootusti osoitteessa www.sproppi-
materiaalit.fi otsikolla “Sinulle: hyvinvointia 
ja jaksamista tukevia harjoituksia”. Kevät-
kalenteri 2021 on toteutettu LähiTapiolan 
rahoittamana.

lloisin terveisin, 
Suomen Punaisen Ristin kevättontut

ku- ja kirjoitustaitoa, jotka ovat tärkeitä tai-
toja itseilmaisun kannalta ja ne laajentavat 
ihmisten ymmärrystä maailmasta. Lisäksi jo 
varhaisessa iässä syntynyt rakkaus sanoihin 
kasvattaa ihmisten empatiaa, uteliaisuutta ja 
inhimillisyyttä maailmassa. 

”A:sta Ö:hön Muumien matkassa” -hanke 
kokoaa yhteen yrityksiä ja järjestöjä ympäri 
maailman. Yhdessä eri yhteistyökumppanei-
den kanssa Moomin Characters -yhtiö tulee 
tarjoamaan työkaluja ja inspiraatiota luke-
misen ja kirjoittamisen ilon levittämiseen. 
Kyseessä on monivuotinen yhteistyö, joten 
Muumit tulevat edistämään myös Punaisen 
Ristin työtä pitkäkestoisesti ja näkymään eri-
laisissa yhteyksissä. Kerromme yhteistyön 
etenemisestä myöhemmin lisää.

Joonas B
randt
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KAVERITAITO-OHJELMA

Punainen Risti on kehittänyt Kaveritai-
toja -ohjelman nuorten ystäväparitoi-
minnan tueksi. Verkkopohjainen ohjel-
ma löytyy osoitteesta punainenristi.fi/
kaveritaitoja. Ohjelmassa ystäväpari 
tutustuu kaveritaitojen eri teemoihin 
animaatiovideoiden sekä monipuolis-
ten tehtävien avulla yhteensä kuuden 
tapaamiskerran ajan. Kaveritaitoja 
-ohjelmaa voi toteuttaa ystäväparitoi-
minnan lisäksi itsenäisesti, ryhmätoi-
minnassa tai oppilaitoksissa. 

Koulutus Kaveritaitoja -ohjelman 
hyödyntämisessä ystävätoiminnassa  
6.5. klo 17-19:30; ilmoittautumiset:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10459 

Lisäkoulutusmateriaaliksi nuorten ystävinä 
toimiville vapaaehtoisille on valmistumassa 

Uusia työkaluja ja koulutuksia ystävävälityksiin 
nuorten ystävätoiminnan edistämiseksi

nuorten mielenterveysteemainen itseopis-
kelumateriaali. Koulutusmateriaali ja Kave-
ritaitoja -ohjelma on kehitetty yhteistyössä 
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa. 
Materiaalien ruotsinkieliset versiot ilmesty-
vät kevään 2021 aikana.

Kaveritaitoja nuorille -hanke järjestää kaikille 
osastoille avoimen ystävävälittäjäkoulutuk-
sen. Koulutus on suunnattu uusille ystä-
vävälittäjille, jotka tulevat osaksi osaston 
ystävävälitystiimiä vastaamaan nimenomaan 
nuorista ystäväpareista. Koulutuksessa käy-
dään läpi nuorille ystäväpareille tyypillisiä 
haasteita ja keinoja tavoittaa nuoria ystävää 
tarvitsevia ja vapaaehtoisia. 

Koulutus järjestetään 27. ja 29.4.  
klo 17-19. Ilmoittautumiset:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10460 

V
ilm

a S
appinen
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Rovaniemellä käynnistyneet Nuorisotoimin-
nan hankkeet

Lisää vapaaehtoisia koulutetaan nuorten 
kaveritoimintaan 20.4. verkkokoulutuksel-
la. 

Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/10618

Kaveritaitoja hankkeessa on tehty jo kaksi 
hyvää materiaalipakettia, joita kuka tahan-
sa voi hyödyntää. Materiaalit löytyvät SPR:n 

Rovaniemellä on vuoden alussa käyn-
nistynyt ystävätoiminnan Kaveritaitoja 
nuorille -hanke. Hanke on STEA rahoit-
teinen ja se kestää meidän piirin alu-
eella 2 vuotta. 

Alkuvuoden aikana on tehty vapaaehtoisten 
nuorten aikuisten rekrytointia ja koulutettu 
heitä. Tarkoituksena olisi huhtikuun lopus-
sa käynnistää Nuorten kaveritaito -ryhmä, 
jossa nuoret harjoittelevat vuorovaikutus-
taitoja ja sosiaalisissa tilanteissa toimimista 
turvallisesti ryhmässä. 

Tällä hetkellä toiminnassa on mukana kuusi 
nuorta aikuista vapaaehtoista. Kevään ryh-
mä on kestoltaan 8 viikkoa ja se on suun-
nattu yläkouluikäisille nuorille. Syksyllä on 
tavoitteena käynnistää täysi-ikäisille nuo-
rille Rovaniemi tutuksi ryhmä, jossa ryh-
mäläiset pääsevät tutustumaan toisiinsa ja 
kaupunkiin.

oppimateriaalit sivustolta.

Nuorten mielenterveydestä vapaaehtoisille:  
https://www.sproppimateriaalit.fi/web/site-
203442/state-jurdcnrqgercytzr/front-page

Kaveritaitoja valmennus:  
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-
186223/state-jurdcmzrgercytzr/front-page

Toisena hankkeena maaliskuun alussa 
on käynnistynyt Eteenpäin – itsenäis-
tymisen tukea digitaalisesti kasvukes-
kuksiin -hanke. Hanke on Nuorten tur-
vatalojen ja Diakonissalaitoksen hanke, 
jossa Lapin piiri on mukana yhdessä 
Länsi-Suomen piirin kanssa. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat 18-25-vuo-
tiaat itsenäistymässä olevat nuoret aikuiset 
ja heidän lähiverkostonsa. Rovaniemellä on 
tarkoitus kehittää toimintaa yhdessä Dia-
konissalaitoksen Vamos Rovaniemen nuor-
ten yksikön kanssa. Vamos tarjoaa nuorille 
yksilö- ja ryhmävalmennusta ja tähän rin-
nalle lähdemme suunnittelemaan sopia va-

NUORISOTOIMINTA

paaehtoistehtäviä. Tavoitteena on syksyl-
lä käynnistää vapaaehtoisten rekrytointi ja 
koulutus.

Lisätietoja molemmista hankkeista: 
Satu Vainio 
satu.vainio@redcross.fi tai 0400352770
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ENSIAPUTOIMINTA

Suomen Punaisen Ristin osastojen toi-
mintaryhmien ja valmiuden vahvistami-
seksi toteutettiin vuoden 2020 aikana 
pilottihanke. Hankkeen päämääränä oli 
vahvistaa Suomen Punaisen Ristin toi-
mintalinjauksen asettamia tavoitteita 
vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi ja 
paikallisen valmiuden parantamiseksi. 

Pilottihankkeeseen hakeminen oli mahdol-
lista kaikille Suomen Punaisen Ristin osas-
toille. Hanke rahoitettiin Suomen Punaisen 
Ristin yhteistoimintarahastosta. Pilottihank-
keen kokonaisarvo oli 687 000€, joka tukee 
materiaalihankintoja, koulutusta ja inno-
vointia. Lapin piirin tukiosuus kokonaisuu-
dessaan oli 36 000€. Tukiosuus oli jaettu 
seuraavasti: materiaalituki 18 300€, koulu-
tustuki 14 068€ ja alueelliset viestintäkou-
lutukset 3 419€. 

Lapin piiriin koottiin työryhmä joka päätti 
alueellisesti yhteistoimintarahaston käytös-
tä valtakunnallisten ohjeistuksien pohjalta 

ja kävi osastojen hakemukset läpi sekä 
päätti tukien jakamisesta. Materiaalitukea 
haki yhteensä 8 osastoa, joille toimitettiin 
päivystysvaatteita ja päivystysreppuja. 
Koulutustukea puolestaan haki 5 osastoa. 

Koulutustukea oli haettavissa seuraaviin 
vapaaehtoisten osallistujien koulutusten 
osallistumismaksuihin sekä osallistujien 
pakollisiin matka- ja majoituskuluihin: en-
siapukurssi EA 3, ryhmänjohtajakoulutus 
(RJ-kurssi), vapepa-keskuskoulutus sekä 
vapepa-johtajakoulutus. 

Koulutustukeen oikeuttavia kursseja jär-
jestetään vuoden 2021 aikana. Alueelli-
sista vapepa-keskuskoulutusten ajankoh-
dista lisätietoja valmiuspäällikkö Annikki 
Von Pandylta. Seuraava valtakunnallinen 
ryhmänjohtajakurssi järjestetään keskus-
toimiston järjestämänä 27.9.- 3.10.2021. 
Kurssista tiedotetaan lisää myöhemmin 
lähempänä ajankohtaa. 

Osastojen toimintaryhmien ja valmiuden vah-
vistamiseen pilottihanke

Ensiapuryhmien valtakunnalliset koulutukset keväällä 2021
HUHTIKUU 2021 
8.4., 15.4. ja 17.4. Festarivapaaehtoisten webinaarisarja. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: https://rednet.punainenristi.fi/node/62009
SYYSKUU 2021 
16.-19.9. Ensivastekouluttajien kouluttajakoulutus, haku avataan myöhemmin keväällä 
17.-19.9. Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus, haku avataan myöhemmin keväällä 
18.-19.9. Ensiauttajien harjoitusviikonloppu, haku avataan myöhemmin keväällä 
Aikaisemmin koronan takia siirrettyjen kurssien (syyskuu 2020 ja helmikuu 2021) hyväk-
sytyt hakijat ovat automaattisesti mukana syksyn 2021 kursseilla.

LOKAKUU 2021 
19.-24.10.2021 Ryhmänjohtajakurssi nro 99
Punaisen Ristin ryhmänjohtajakoulutus valmistaa osallistujia toimimaan operatiivisissa 
tehtävissä ryhmänjohtajana. Tällaisia tehtäviä ovat esim. ensiapupäivystyksissä tai häly-
tystehtävissä operatiivisena johtajana toimiminen. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia va-
rautumisessa viranomaisten antamiin erilaisiin operatiivisiin tehtäviin. Haku koulutukseen 
tämän linkin kautta 30.8.2021 mennessä https://www.lyyti.fi/reg/RJ_99.Hakijalla tulee 
olla jo hakuvaiheessa oman ryhmän ryhmänjohtajan ja piirin ensiapu / henkisen tuen tai 
ensihuollonryhmätoiminnasta vastaavan henkilön suositus henkilön osallistumista kurssil-
le. Lisätietoja Niina Rautio puh. 0400 703 287.

Lapin piirin  EA3 kurssi 21.- 22.8. ja 3. - 5.9.2021. Lisätietoja seuraavalla sivulla
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ENSIAPUTOIMINTA

Ensiavun harjoituskurssi EA3 
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KORONAROKOTUKSET

Suomen Punainen Risti on aloittanut valtakunnallisesti koronarokotuksissa 
avustamisen viranomaisten tukena alkuvuonna 2021, Rovaniemen kaupungin 
koronarokotuksissa avustamisen aloitimme helmikuussa 2021. Yhteistyö on 
lähtenyt sujumaan hienosti.

Punainen Risti koronarokotuksissa avustamassa 

Rokotetalo sijaitsee Rovaniemen entisessä 
kaupungintalossa, osoitteessa Hallituskatu 
7. 

Täällä työskentelee SPR Lapin piirin työn-
tekijöinä terveydenhoitaja Päivi Niininen ja 
sairaanhoitaja Seija Silvén. Vapaaehtoiset 
ovat avustamassa rokotetalossa arkipäivi-
sin 3 vuorossa, vuoronsa he voivat varata 
Hupsiksesta. 

Päivi ja Seija työskentelevät rokotteen saa-
neiden seurantatilassa, vapaaehtoiset ovat 
ottamassa vastaan rokotteelle tulijoita sekä 
halutessaan myös seurantatilassa. 

Ohjaamme rokotteelle tulijoille oikeaoppi-
sen kirurgisen suu-nenäsuojaimen käytön, 
hyvän käsihygienian sekä turvavälit. Halu-
amme myös tehdä heille mahdollisimman 
miellyttävän käyntikokemuksen.

”Tuttu ja turvallinen” Punainen Risti

Esko Palovaaara Rovaniemen osastosta on ollut mo-
nessa mukana. Nyt koronarokotuksissa. Rauhallisuus 
ja myötäelämisen taito ovat hänelle luontaisia omi-
naisuuksia joita tässäkin tehtävässä tarvitaan. 

N
iina Rautio

N
iina Rautio

Seija Silvén ja Päivi Niininen valmiina tehtävään.

Vapaaehtoisilta saatu palaute rokotetalolla 
avustamisesta on ollut positiivista sekä he 
ovat olleet iloisia, kun ovat päässeet aut-
tamaan. Rokotetut ovat olleet tyytyväisiä, 
kun ovat nähneet ”tuttua ja turvallista” Pu-
naista Ristiä sekä ovat kokeneet tärkeänä, 
että ovat saaneet jutteluseuraa rokotteen 
jälkeen. Useat ikäihmiset ovat kokeneet yk-
sinäisyyttä koronapandemia aikana ja tämä 
näkyy rokotetalolla soljuvana puhetulvana. 
Meidän rooli tässä tilanteessa on olla siis 
myös keskustelukumppani. 

Rokotetalomme on Alvar Aallon suunnit-
telema ja se on herättänyt kiinnostusta ja 
keskustelua rokotettavien kesken. Lisäksi 
paikalle on tullut yllättäviä rokotuksen ul-
kopuolisia ”arkkitehtuurivieraita”. Heidät 
olemme ystävällisesti ohjanneet tutustu-
maan Alvar Aaltoon toisaalle.

Päivi Niininen ja Seija Silvén
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SOSIAALINEN HYVINVOINTI

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeen 
kuulumisia
Hankkeen päätavoitte on perustaa avoimia kohtaamispaikkoja kotona asuville 
ikäihmisille yhteistyössä muiden paikkakunnan toimijoiden kanssa. Kohdepaik-
kakunnat kolmen vuoden aikana ovat Kemijärvi, Posio ja Salla (v. 2019), Pello, 
Savukoski ja Ylitornio (v. 2020) sekä Enontekiö, Kittilä, Sodankylä ja Oulun pii-
rin Taivalkoski ja Pudasjärvi (v. 2021). Korona on rajoittanut voimakkaasti toi-
mintaa, uusien kohtaamispaikkojen perustamista ja kehittämistä, koska kohde-
ryhmän ihmiset kuuluvat pääosin riskiryhmään. 

Kohtaamispaikkoja on tällä hetkellä kahdeksan, joista osa on ollut mukana vuodesta 2019 al-
kaen ja osa käynnistynyt v. 2020. Vuoden 2021 aikana tavoitteena on käynnistää toimintaa 
viidellä uudella paikkakunnalla. Enontekiöllä  ja Kittilässä on suunnitelma toiminnan käynnis-
tämiselle ja tavoite on asetettu Punaisen Ristin viikolle. Sodankylässä toiminta hakee vielä 
muotoaan.  Pudasjärvellä ja Taivalkoskella kohtaamispaikkatoiminnan aloittaminen on sovittu 
ja suunnitelmat toiminnan käynnistämisestä on tehty. Vuosien 2019 -2020 alkaneiden kohtaa-
mispaikkojen toiminnat käynnistyvät kokoontumisrajoituksien poistuessa. Verkkovälitteisiin 
etätapaamisiin on ollut kiinnostusta kokeilla yhdessä kohtaamispaikassa. Rajoitusten poistu-
mista odottaessa järjestetään ystävätoiminnan ja ensiavun koulutuksia etäyhteyksien avulla. 

Kohtaamispaikkojen lisäksi muuta toimintaa

Kaikilla kohdepaikkakunnilla varsinaisille kohtaamispaikoille ei ole koettu olevan tarvetta. 
Pellossa päätettiin tarjota ikääntyville mahdollisuus pitää yhteyttä läheisiin tablettitietoko-
neiden avulla ja Savukoskella tarjota kotona asuvien turvallisuutta vahvistavia koulutuksia 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ylitorniolla on neuvoteltu eläkeläisyhdistysten ja 
seurakunnan kanssa toiminnan kokeilusta yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa. Asiassa ei 
ole edetty tapaamisrajoituksien vuoksi. Uutena paikkakuntana on tullut mukaan Ivalo, jossa 
toiminnalle oli selkeä tarve. Ivalossa ehdittiin aloittaa ulkoiluun painottuva kohtaamispaik-
katoiminta, joka sekin odottaa rajoitusten poistumista. Toukokuussa 2021 tavoitteena on 
käynnistää uutena muotona Riksapyörätoiminta Sallassa ja Kemissä. Näillä paikkakunnilla 
on löytynyt tarvittavia yhteistyökumppaneita ja toimintamuodon uskotaan houkuttelevan li-
sää vapaaehtoisia. Kevään aikana tarjotaan etätapaamisia, joiden sisältöä muokataan osal-
listujien kiinnostuksen pohjalta. 

Marianne Sarre ja Sirkka Kellokumpu

Kohtaamispaikkakokeilulla vauhtia osastojen 
ystävätoimintaan
Toteuta Pop up kohtaamispaikkatoimintaa 3 kertaa ja saat 200 € tarvikehankintoihin!

Toteuta toimintaa vähintään kolme kertaa osallistujien toiveet ja koronatilanne/SPR:n 
turvallisuusohjeet huomioiden.

Saat 200 €:n tuen, jolla voit ostaa osaston käyttöön esimerkiksi: kävelysauvat, jumppaku-
minauhoja, tasapainopalloja, kahvinkeittimen, vedenkeittimen, pumpputermoskannut, tran-
gian, pelin (mölkky, boccio, petankki, jazz-ulkoversio) bluetooth -kaiuttimet, kamera, kuvi-
en tulostaminen/laminointi, kahvimukeja jne. 
Rajoitusten ollessa voimassa voi retken tai jumppahetken toteuttaa ulkona.  Valmiita malle-
ja ovat Luontoelämyspolku tai Ikäihmisen voima- ja tasapainoharjoittelu esimerkiksi käve-
lylenkillä. Lisätietoja: Sirkka Kellokumpu 0400 703 289 tai Marianne Sarre 0405 581 310.
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Punaisen Ristin koordinoimaa valtakunnallista Rasisminvastaista viikkoa vie-
tettiin tänä vuonna 15.-21. maaliskuuta, viikolla 11. Vuotuisesti kampanjan 
tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin niin, että rasismi vähenee yhteiskunnassa. 
Suomen Punainen Risti myöntää Rasisminvastaisella viikolla Ennakkoluuloton 
edelläkävijä -tunnustuksen henkilölle, yhteisölle, työnantajalle tai yhdistykselle, 
joka on omassa toiminnassaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti edistänyt 
kaikkien ihmisten arvostavaa ja yhdenvertaista kohtelua sekä pääsyä osalliseksi 
suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Suomen Punaisen Ristin Lapin piiri luovutti vuoden 2021 Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustuksen Tornion kaupungin nuorisotoimelle. Tornion kaupungin nuorisotoimi on ol-
lut aktiivisesti mukana useana vuonna Rasisminvastaisen viikon järjestämisessä ja suun-
nittelussa sekä tukenut myös muita toimijoita kampanjan järjestämisessä alueellaan. Il-
man Tornion nuorisotoimea Rasisminvastaisen viikon kampanjan toteuttaminen Torniossa
olisi jäänyt suppeaksi. Tunnustuksen saajalla on ollut merkittävä rooli verkoston koolle
kutsujana ja kampanjan näkyväksi tekemisellä ja toteuttamisella omalla alueellaan.

Tunnustuksen kävi luovuttamassa Tornion kaupungin nuorisotoimelle Suomen Punaisen 
Ristin Tornion osaston varapuheenjohtaja Marketta Ollonen. Palkinnon vastaanotti kau-
pungin nuoristoyön päällikkö Auli Pietikäinen. Ajankohtaisesta koronavirustilanteesta joh-
tuen tunnustus luovutettiin Live Stream tilaisuudessa Torniossa.

Ennakkoluuloton edelläkävijä tunnustus 
Tornion kaupungin nuorisotoimelle

M
arkku Lusku Lukkariniem

i

Marketta Ollonen (vas), Tornion osaston varapuheenjohtaja luovutti Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen 
Tornion kaupungin nuorisotoimen päällikölle Auli Pietikäiselle.

MONIKULUTTUURINEN TOIMINTA
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Vuoden 2020 alussa Lapin piiri aloitti Green Office- työn ja sai WWF:n Green Office-
sertifikaatin saman vuoden joulukuussa. Loistavaa!! Olemme siitä erittäin ylpeitä!

Green Officen myötä Lapin piiri on sitoutunut ottamaan ympäristöasiat huomioon toimiti-
loissaan, päätöksenteossa sekä toiminnassaan. Green Office lähti käyntiin siitä, että vuo-
den 2020 alkupuolella Lapin piiriin koottiin Green Officesta vastaava työryhmä, joka lähti 
rakentamaan ja toteuttamaan ympäristöohjelmaa piiritoimistoon ja Kemin- sekä Rovanie-
men vastaanottokeskukseen. Kemin Vastaanottokeskuksen lakkauttamisen myötä ympäris-
töohjelmassa keskityttiin vain piiritoimiston ja Rovaniemen vastaanottokeskuksen toiminnan 
kehittämiseen. 

Mikä Green Office on?

Green Office toimii Lapin piirissä ympäristöjohtamisen välineenä. Ympäristöohjelma on muut-
tuva työkalu jota arvioidaan ja raportoidaan vuosittain. Green Office-mallin avulla ja itse-
arvioinnin pohjalta rakennettiin Lapin piirin ja Rovaniemen vastaanottokeskuksen yhteinen 
ympäristöohjelma. Piiritoimistolle ja vastaanottokeskukselle tehtiin omat itsearvioinnit ja 
niiden pohjalta asennettiin kolme seurattavaa ja WWF:lle raportoitavaa päätavoitetta. Nä-
mä kolme päätavoitetta ovat johtaminen, viestintä ja sitouttaminen sekä kierrätys, siivous 
ja lajittelu. Näiden kolmen päätavoitteen alle rakennettiin vielä tarkempia osatavoitteita, 
joita lähdettiin toteuttamaan. 

Ilmastonmuutos on otettu huomioon myös Punaisen Ristin toimintalinjauksessa 2021-2023. 
Toimintalinjauksessa mainitaan ” Selvitämme oman toimintamme ilmastovaikutukset, puu-
tumme ilmastolle haitallisiin toiminnan ongelmakohtiin ja sitoudumme olemaan hiilineut-
raali vuoteen 2030 mennessä.”  (Toimintalinjaus 2021-2023. https://rednet.punainenristi.fi/) 

Ympäristöohjelma on loistava työkalu Lapin piirille ja siitä on meille varmasti paljon hyötyä, 
sen myötä piiritoimistossa tullaan tulevaisuudessa ottamaan entistä paremmin huomioon ym-
päristöasiat. Oli ilahduttavaa huomata ympäristöohjelmaa rakentaessa, että meillä oli jo paljon 
ympäristöystävällistä toimintaa ja huomioimme monessa eri asiassa ja päätöksessämme ym-
päristönäkökulman. Tästä on erittäin hyvä jatkaa eteenpäin ympäristöasioiden kehittämistä. 
Muistetaanhan myös jokainen, että pienilläkin ympäristöystävällisillä teoilla on merkitystä! <3

Ihanaa kevättä toivottaen: Niina Rautio, terveydenhuollon suunnittelija Lapin piiri, Green Offi-
ce tiimin jäsen.

Lapin piiri mukana Green Officessa!

YMPÄRISTÖOHJELMA
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Kiitos pellolaisille yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille henkilöille! Pellolaisten 
käyttöön neljä tablettia

Pellossa alkoi viime lokakuussa kolmen paikallisyhdistyksen SPR:n, Länsi-Pohjan 
Omaishoitajien sekä Lapin Muistiyhdistyksen yhteinen rahankeräys tablettitietokoneiden 
saamiseksi ikäihmisten käyttöön. Nyt keräys on päättynyt ja tuloksena on neljä tablettia, 
joista kaksi menee vanhusten palveluyksikköihin, yksi omaishoitajien ja yksi muistisairai-
den käyttöön.

SPR Pellon osastolle kaksi tablettia

SPR:n Pellon osaston puheenjohtaja Lahja Aska on iloinen keräystavoitteen saavuttami-
sesta. Rahaa kertyi lähes 1500 euroa. Siitä kuuluu kiitos paikallisille yksityisille ihmisille, 
yrityksille ja yhdistyksille. Hänestä keräystulos osoitti, kuinka toisesta ihmisestä välittä-
minen korostuu koronan aikana. Moni on yksin ja yksinäinen, kun läheiset ovat kaukana 
eikä ystäviäkään voi tavata.
-Meidän hallinnoimista tableteista toinen menee ryhmäkoti Kammariin ja toisen sijoitus-
paikkaa vielä mietitään, sanoo Aska.

Muistiyhdistyksen ja Omaishoitajaperheiden tablettitietokoneet

Lapin Muistiyhdistyksen muistiasiantuntija Sirkku Rauma ja Länsi-Pohjan Omaishoitajat 
ry:n OmaisOiva-vastaava Satu Uusimaa kertovat, että kirjaston kanssa on sovittu lainauk-
sen hoitamisesta sitä kautta. 

Koulutusta tabelttitietokoneiden digioppaille 

SPR:n Lapin piirin ”Kohdataan kylillä ja keskuksissa” – hankkeesta vastaava 
projektisuunnittelija Sirkka Kellokumpu kertoo, että nyt haetaan digioppaita, jotka 
auttaisivat  mahdollisissa tulevissa ongelmatilanteissa. Oppaiden koulutus järjestetään 
Pellossa 3.5. ja 5.5. joko lähi- tai etäopetuksena koronatilanne huomioiden.

Päivi Harala-Toivanen, Pellon osaston tiedottaja

PAIKALLISOSASTOJEN KUULUMISIA

Yhteistyöllä pellolaisten käyttöön neljä 
tablettia

Yhdistykset toivoat, että tableteista on iloa ja apua erityisesti nyt korona-aikana. 

Päivi H
aala-Toivanen
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Tornion osaston toimintaa

Ensiapukoulutettujen määrä kasvoi 
Meri-Lapissa, Elvytysprojekti sai 
kiitosta ja toimintaa jatkettiin 
rajoitusten puitteissa 

Kevät 2020 hiljensi toimintaa mutta 
uusia yhteistyöverkostoja syntyi

Vuosi sitten näihin aikoihin olimme saaneet 
ensimmäiset peruutukset ensiap  u-päivys-
tyksiimme, joita olisi ollut jopa samalle vii-
konlopulle useampiakin. Saman tien notkah-
ti osaston varainhankintakin merkittävästi. 
Näin ajattelimme. Alkaneet rajoitukset hil-
jensivät osaston toiminnan ja toimitilan 
kerhojen osalta. Monikulttuurinen naisten 
kerho, Henkan Enkelit jäivät tauolle ja tau-
ko jatkuu edelleen. Tulevaisuus näyttää mi-
ten ja milloin kerho jatkaa toimintaansa. 
Todennäköistä on ainakin se, että kerhon 
tavoite säilyy edelleen kotouttamisessa, toi-
mintamuoto muuttunee uusien toimijoiden 
myötä. Samoin keskeytyivät Ystäväkerhon 
keväälle suunnitellut virkistyshetket palve-
lutalon asukkaille. Ystävänpäivä ehdittiin 
viettää ja sitten toiminta lakkasi täysin.  

Rajoitukset tulivat jäädäkseen ja poisti-
vat meiltä perinteisen tavan uusien vapaa-
ehtoisten ” höynäämisen” mukaan mutta 
toisaalta avasivat uuden oven tuoda osas-
ton toimintaa näkyville. Lapin ammattikor-
keakoulun hoitotyön koulutus (sairaan- ja 
terveydenhoitajakoulutus) avasi yhdis-
tyksille mahdollisuuden saada toimintaan 
apuvoimia. Tällä muutoksella ammattikor-
keakoulu pyrkii vastaamaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistukseen (soteuu-
distus), koska sosiaali- ja terveysalan jär-
jestöt ovat keskeisiä kuntien hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen kumppaneita, 
ja niillä on tärkeä rooli väestön hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisessä. Tornion 
osasto oli mukana AMK:n yhteistyöpalave-
reissa ja saimme välitettyä tietoa harjoit-
telupaikasta. Harjoittelijan toimenkuva 
osastossamme on kehittää ja markkinoida 
ensiapuryhmän toimintaa osallistumalla 
ryhmän harjoituksiin, ensiapupäivystyksiin 
ja päivittää osaston some-kanavia erityi-
sesti ensiaputeemoin. Tämä yhteistyö toi 
myös mahdollisuuden osallistua ensimmäi-
siin Virtuaalisiin Järjestömessuihin, jotka 
järjestäjien mukaan olivat suurmenestys. 

Viime kevään muutaman viikon sulkutoi-
mista toivuttiin ja toimintaa jatkettiin.  En-
siapukoulutetut Meri-Lapin alueella lisään-
tyivät vajaalla sadalla. Koulutuksen ansiosta 
saimme valtakunnallistakin mainosta Torni-

on Sydänyhdistyksen saadessa tunnustus-
ta Torniossa järjestetystä 9-luokkalaisille 
suunnatusta Elvytysprojektista. Ensiapu-
ryhmä sai kesän ja loppuvuoden aikana uu-
sia päivystyspyyntöjä vanhojen lisäksi joten 
vuoden tilasto näytti vain kahta päivää vä-
hempää päivystyskertaa edelliseen vuoteen 
verrattuna. Syyspuolella jatkettiin harjoi-
tuksiakin tavallisen tapaan mutta myöhem-
min harjoitusten toteuttaminen muuttui 
teoriapitoisiksi sekä maskien käyttämiseen.   

Osaston perustehtävistä huolehdittiin järjes-
tämällä EU-ruokajakelu, tyyliin pääovesta si-
sään ja takaovesta ulos. Nälkäpäiväkeräystä 
varten avattiin toimitila keräyspisteeksi, va-
litettavasti kerääjät jäivät vähiin. Kotimaan 
avun puitteissa annettiin Katastrofirahaston 
tukea tulipalotapauksissa. Vuoden vaihteen 
hiljaiseloa elävöitettiin mittavalla tilojen re-
montoinnilla. Nyt tilamme palvelee esteettö-
mällä vessalla ja uusituilla keittiökalusteilla.   
Tästä on hyvä jatkaa!

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Ninja Lintula  Marketta Ollonen 

H
enna B

lom
ster

Osaamisen varmentamisilta syksyllä. Asko, Päivi ja 
Joonas elvytysrastilla.

PAIKALLISOSASTOJEN KUULUMISIA
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Ensi-apu ryhmä odottaa toimintaa

Sodankylässä ensiapuryhmän jäsenet  kai-
paavat  yhteisiä harjoituksia. Ryhmän mer-
kitys on korostunut kun ei ole voitu tavata.  
Piirin järjestämiin EA-harjoituksiin on osal-
listuttu verkon kautta ja ne ovat korvanneet 
jonkin verran oman ryhmän harjoituksia. 
Päivystyksiinkin tekisi kovasti mieli lähteä 
mutta nyt on vain odotettava. Osa Ea-ryh-
mäläisistä  opiskelee työn ohella joten nii-
hin on voinut rauhassa keskittyä. Toivotaan, 
että syksyllä päästään jo harrastamaan. 

Ystävätoimintaa on jatkettu puhelinta 
käyttäen  

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat soitel-
leet omille ystävilleen ja kyselleet kuulu-
misia.  Itsekin ollaan riskiryhmäläisiä joten 
turvallisuusohjeita noudatetaan tunnolli-
sesti Se harmittaa kovasti kun ei ole voitu 
mennä enää palvelutaloihin. Siellä asuvat 
ovat tulleet tutuiksi ja kovasti odotetaan, 
että päästään tervehtimään.  

Rajoituksista huolimatta toimintaa on!

Laakereilla ei ole kuitenkaan levätty. Jo 
ennen koronaa jaettiin kauppojen yli-
jäämä ruokaa ja nyt on mukana kunnan 
keskuskeittiöltä ja Kitisenrannan koulul-
ta  jäävä ruokakin.  Kunta on luonut oikein 
hyvät puitteet ruoka-avun jakelua varten. 
Saatiin koulun keittiötilat ja luokkahuoneita 
joissa on erittäin helppo pakata, lajitella ja 
säilyttää tuotteet jakopäiviä odotellessa. 
Kunta on lahjoittanut kylmälaitteita ja 
muitakin tarvikkeita. Teemme erittäin hyvää 
yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden ja seura-
kunnan kanssa ja heidän kauttaan kulkee 
ruoka-apua perille heillekin jotka eivät pää-
se itse hakemaan.  Jaamme myös EU-ruo-
kaa ja kunta tarjosi meille kuskin ja auton 
kun toimitimme ruokapaketteja sivukylille. 
Unohtaa ei sovi kauppojen kanssa tehtävää 
erittäin hyvää yhteistyötä.     

Jakelukeskuksessa on maksimissaan viisi 
henkilöä paikalla yhtä aikaa. Suurin osa 
meistä on riskiryhmään kuuluvia. Käy-
tämme maskia vaikka se tuntuukin aika 
ahdistavalta välillä ja vältämme  lähikon-
takteja. Yksi meistä hoitaa ruoan haun 
kaupoista kaksi kertaa viikossa ja viitenä 

päivänä keskuskeittiöltä sekä Kitisenran-
nan koululta.  Kolme- neljä vapaaehtois-
ta  toimii jakeluun liittyvissä tehtävissä. 
Lajittelemme kaupasta tulevat ruoat, 
pakkaamme valmisruoat annosastioihin 
ja  huolehdimme kylmäsäilytyksestä jne. 
Ruokajako,  joka tapahtuu ulkona,  on 
kaksi kertaa viikossa ja yksi meistä toimii 
järjestysmiehenä ulkona huolehtien turva-
väleistä. ”Järkkärinä” on mukava olla. Siinä 
tulee vaihdettua sana jos toinenkin jonossa 
olevien kanssa. Ystävänpäivänä keksimme 
lahjoittaa kaikille pienen herkkupussukan 
ja ystävänpäiväkortin. Vaikka ne ovatkin 
pikkujuttuja uskomme, että se ilahdutti 
kaikkia. 

Tämä toiminta on antanut meille paljon. 
Tunnemme tekevämme tärkeää arvojemme 
mukaista työtä ja yhteenkuuluvaisuuden 
tunne on säilynyt vaikka emme voi kokoon-
tua koko porukalla. Varmasti tästäkin syys-
tä jaksettiin pitkä talvi. Oli tuulta, tuiskua 
ja pakkanen paukkui mutta yhtään jakoa ei 
peruttu. Luonnollisesti palaute ruoka-apua 
hakevilta kannustaa. Leikkimielisesti voi-
si sanoa, että kyllä me ”kiitoksilla eletään” 
vaikka sananlasku toisin väittää. 

Uskomme, että jäsenmäärämme hieno kas-
vu, v. 2020  aikana 13 uutta ja tämän vuo-
den puolella jo viisi uutta, on osittain ver-
kostoitumisen, yhteistyön ja näkyvillä olon 
mukanaan tuomaa ansiota.  Tokihan eten-
kin Anneli, jäsenmestari,  on tehnyt uutte-
raa jäsenhankintaa.  Hänen vinkkinsä on, 
että kannattaa pistää  jäsenmaksukuitti-
vihko ja vaihtorahaa käsilaukkuun ja  ottaa 
jäsenmaksu käteisenä vastaan ja huolehtia 
maksu tilille itse.

Hallituksen kokoukset ja sääntömääräiset 
kokoukset on hoidettu Teamsin välityksellä 
yhdistettynä alle kuuden hengen ryhmään 
kokoontumisella. Aina eivät yhteydet toimi 
ja joku tipahtaa linjoilta. Se herättää ärty-
mystä ja turhautumista mutta kyllähän di-
gitaidot ovat koronan myötä parantuneet. 
Kevään aikana ystävätoiminnan vapaaeh-
toisille järjestetään LähiTapiolan tuella Voi-
mavarakahvila. Sen tavoitteena on kiittää ja 
kannustaa kaikkia mukana olevia vapaaeh-
toisia. ”Kahvilassa” voidaan purkaa ja jakaa 
koronavuoden  mukanaan tuomia tunteita. 

Keväisin terveisin Sodankylän osaston hal-
litus

Sodankylän osaston kuulumisia

PAIKALLISOSASTOJEN KUULUMISIA
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HENKILÖSTÖUUTISIA    

Heippa! Mie oon Päivi, terveydenhoitaja 
SPR Lapin piirissä. Olen aloittanut piirin 
koordinaattorina koronarokotuksissa ro-
kotetalolla helmikuussa 2021. Monelle 
olen jo ennestään tuttu tyyppi; olen Ro-
vaniemen osaston pitkänlinjan vapaaeh-
toinen. Olen ollut myös piirin terveyden-
huollon suunnittelija sijaisena v. 2019.

Minut tavoittaa numerosta    
040 55 81 373 sekä sähköpostitse 
paivi.niininen@redcross.fi

Hei! Mie olen Seija. Aloitin osa-aikaisena 
sairaanhoitajana SPR:n työntekijänä roko-
tetalolla maaliskuun 2021 alussa. Olin jo 
eläkkeellä, kun koronapandemian aikana 
tuli tunne, että haluan olla jotenkin avuksi. 
Työtaustaa minulla on sairaalan lisäksi jär-
jestö- ja kriisipuolelta, joten Punaisen Ris-
tin liivin päälle pukeminen tuntui mukavan 
luontevalta. 

Sähköpostiosoitteeni on seija.silven@
redcross.fi, mutta pikaisemmin saa yhteyttä 
seija.silven@gmail.com. 

Olen Tikkasen Riina ja olen aloittanut työt 
Punaisella Ristillä ruoka-avussa nyt maa-
liskuun puolessa välissä. Järjestömaailma 
vaikuttaa mielenkiintoiselta ja opittavaa on 
paljon. Vapaa-aika menee koiran kanssa 
ulkoillessa ja etsintä hommia treenaillessa. 
Kotoa löytyy myös kolme kissaa.

Sähköpostiosoitteeni on riina.tikkanen@
redcross.fi ja puhelin 0407 784 541.

Aurinkoista kevättä kaikille!

Ruoka-apuun uusi työntekijä

Koronarokotuksiin työntekijöitä
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Suomen Punainen Risti 
Lapin piiri
Lähteentie 10
96400 Rovaniemi
Puh. 040 1683 764

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

Laskutus:
Verkkolaskuosoite: 00370243078425 
Välittäjätunnus: BAWCFI22 

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

Vastaanottokeskus 

Vastaanottokeskuksen johtaja 
Ritva Metsälampi  0407 709 793

VOK Rovaniemi 0405 032 732

Kontti 0207 012 970

Veripalvelu 0800 05801

Ensiapukoulutus
Suomen Punainen Risti Ensiapu Oy

0400 112 113

YHTEYSTIEDOT

Piiritiedotteen jakelu: piirin ja osastojen hallitusten jäsenet, kouluttajat (ei etk), osaston avain-
vapaaehtoiset sekä piirin luottamushenkilöt. Sähköinen versio on luettavissa://rednet.punainenristi.
fi/lappi

Piiritiedotteen seuraava aineistopäivä on 20.8.2021. Osastot voivat lähettää omat piiritiedo-
tejuttunsa aineistopäivään mennessä osoitteeseen sprlappi@punainenristi.fi  Seuraava Tässä ja Nyt 
ilmestyy viikolla 35.

Piiritoimisto 

Toiminnanjohtaja
Juha Nevalainen 0400 397 910
(opintovapaalla 31.12.2021 saakka)

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

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Rautio   0400 703 287 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä 
Satu Vainio 0400 352 770

Valmiuspäällikkö
Annikki von Pandy 0400 391 868

Sosiaalitoiminnan suunnittelija
Sirkka Kellokumpu  0400 703 289 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa
hankesuunnittelija
Marianne Sarre 0405 581 310

Monikulttuurisuustyöntekijä
(Katja Junnila vapaalla 31.12.2021 saakka)

Ruoka-apu
Riina Tikkanen 0407 784 541 

Ruokaa & Kohtaamisia
Oulun ja Lapin piiri, 
hankesuunnittelija
Lili Flink 0405 022360

Rokotusapu, Rovaniemi
koordinaattori
Päivi Niininen   0405 581 373
Seija Silvén

Leonard Augustine




