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Nälkäpäivä ja yhdessä tekemisen voima
Kiipeän kapeaa ja jyrkkää hiekkapolkua kukkulan päälle ja katson ympärilleni. Vieriviereen rakennettuja hökkeleitä näkyy silmänkantamattomiin. Lähes kaikki puut on
kaadettu, eikä auringon paahteelta pääse
suojaan. Olen Bangladeshissa Cox’s Bazarin
leirillä, missä asuu yli puoli miljoonaa väkivaltaa paennutta ihmistä Myanmarista. Heistä suurin osa on naisia ja lapsia, jotka kärsivät aliravitsemuksesta.

hanlaskijoita, kuskeja, kouluvierailijoita,
lippaiden jakajia, somepäivittäjiä, sopankeittäjiä, leivänmyyjiä… Te vapaaehtoiset teette
valtavan määrän työtä, jotta keräys saadaan
toteutettua. Olkaa ylpeitä itsestänne ja kootkaa hyvä porukka Nälkäpäivän tekemiseen.
Kukaan ei pysty siihen yksin.
”Kiitos, että olet mukana auttamassa”
Suomen Punainen Risti on sitoutunut pyörittämään sairaalaa vuoden loppuun saakka.
Avustusoperaatio on valtava ja tarvitsemme
sen toteuttamiseksi apuanne. Järjestetään
yhdessä näyttävä ja tuottoisa Nälkäpäivä,
niin pystymme varmistamaan, että sairaalassa voidaan pelastaa henkiä ja auttaa ihmisiä jatkossakin.

Jatkan matkaani ja saavun pienen, vaatimattoman koulurakennuksen kohdalle. Sisällä
iso ryhmä lapsia laulaa äänekkäästi. Kysyn
tulkiltamme, mitä lapset laulavat. Hän vastaa: ”Emme ole yksin. Pystymme voittamaan
vaikeudet.” Kyyneleet tulvahtavat silmiini,
vaikka kuinka yritän estää.

Lue tästä lehdestä vinkkejä paikallisen näkyvyyden hankkimiseen, uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen sekä keräyskeinojen uudistamiseen käteisen vähetessä.
Myanmarista paenneet kertovat, että Punaisen Ristin ja Puolikuun vapaaehtoisten ja
työntekijöiden näkeminen tuo heille toivoa.
Toivoa siitä, että maailma tietäisi heidän hädästään.

Kävelen takaisin Suomen Punaisen Ristin ylläpitämään kenttäsairaalaan, joka sijaitsee
valtavan leirin vieressä. Nälkäpäivänä kerättyjen lahjoitusten avulla sairaala oli mahdollista lähettää nopealla aikataululla Suomesta
Bangladeshiin viime syksynä.
Surusta toivoon
Cox’s Bazarin leirillä Nälkäpäivä tarkoittaa
naiselle keisarinleikkausta, kun synnytyksessä on ilmennyt vakavia ongelmia. Se tarkoittaa lääkkeitä ja hyvää hoitoa pienelle pojalle,
jolta leikattiin vatsasta suuri ja kivulias kysta. Nälkäpäivä tarkoittaa ihmishenkien pelastamista. Ja se on teidän kaikkien Nälkäpäivään osallistuneiden vapaaehtoisten ansiota!
Sairaalalla hämmästelen valtavaa työn määrää. Hoitajien, lääkäreiden ja kätilöiden lisäksi tarvitaan tulkkeja, logistikkoja, vartijoita, kuljettajia, siivoojia, keittäjiä, hallinto- ja
taloushenkilökuntaa. Aivan kuten Nälkäpäivänäkin, jolloin tarvitaan lipaskerääjiä, raTYKKÄÄ Facebookissa

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA

Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa

Annetaan tulevana Nälkäpäivänä heille
sekä toivoa että konkreettista apua!

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan
koordinaattori

OTA YHTEYTTÄ

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!

Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tunnus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN

youtube.com/suomenpunainenristi

punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osastomateriaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

JAA KUVIAMME Instagramissa

SOITA JA LAHJOITA

instagram.com/punainenristi/

0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,
aineistot@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: Juha Nevalainen 040 039 7910
Taitto:Sirkka Kellokumpu 0400 703 289
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Kohdataan kylillä ja keskuksissa!
Kohtaamispaikkoja yhteistyöllä ikääntyneiden tueksi
Lomien jälkeen odotti erittäin hieno uutinen! Saimme STEA:n hankeavustuksen
”Kohdataan kylillä ja keskuksissa” hankkeelle vuosille 2019 – 2021. Lapin, Länsi-Suomen ja Turunmaan piirit hakivat yhteistyössä keskustoimiston kanssa rahoitusta STEA:n avustusohjelmasta. Hanke on osa Ikäinstituutin koordinoimaa
Elämänote-avustusohjelmaa.
Punaisen Ristin osahankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat osallisuutta ja toimintaa kaipaavat ikääntyneet henkilöt Lapin, Länsi-Suomen ja Turunmaan alueella.
Hankkeessa kehitetään etsivää ja löytävää ystävätoimintaa, luodaan vapaaehtoisvoimin organisoituja kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja kehitetään malleja kertaluonteiseen ja lyhytkestoiseen ystävätoimintaan sekä verkostotyöhön.
Lapin erityispiirteitä ovat pitkät välimatkat ja palveluiden keskittyminen taajamiin,
suuri rakenteellinen työttömyys sekä suuri pienituloisten eläkeläisten määrä. Lapissa väestö myös ikääntyy voimakkaasti ja väestöllinen huoltosuhde on muihin
maakuntiin verrattuna suuri (Lappi 62,5; koko maa 59,1). Lapin piirin hankkeessa
keskitytäänkin kehittämään kohtaamispaikkoja kyliin, kartoittamaan eri palveluja jotka tavoittavat kotiin sidotut, pitkien välimatkojen päässä asuvat, luomaan
kertaluonteisia auttamistehtäviä sekä organisoimaan ja luomaan tukiverkostoja
kylille ja kuntiin arjen häiriötilanteita varten. Hanke täydentää Lapin piirin Pärjätään yhdessä -hanketta, jossa yhteisölähtöistä työtä ja yhteistyöverkostoja on
kehitetty hyvin tuloksin.
Lapin piirin pilottikuntia vuodelle 2019 ovat Kemijärvi, Posio sekä Salla. Jokaisesta
kunnasta valitaan kaksi kylää, joihin toiminta kohdistuu. Paikallisten vapaaehtoistemme asiantuntemus tulee isoksi avuksi yhteistyöverkoston luomisessa ja
toiminnan käynnistämisessä.
Uusiin, kertaluonteisiin, lyhytkestoisiin vapaaehtoistehtäviin varmasti löytyy kylistä henkilöitä, jotka haluavat olla mukana oman
kylän kehittämisessä. Sitä kautta voimme saada Punaiselle Ristille niin uusia jäseniä kuin vapaaehtoisiakin.
Vuonna 2020 toimintaa jalkautetaan Pelloon, Savukoskelle ja Ylitorniolle ja vuonna 2021 Sodankylään, Enontekiölle ja Kittilään. Teemme lisäksi yhteistyötä Oulun
piirin kanssa mallin levittämisessä Pudasjärvelle.
Hanke käynnistyy tämän syksyn aikana ja hankkeen työntekijäksi siirtyy Sirkka
Kellokumpu. Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Satu Sirviö hoitaa jatkossa osan sosiaalitoiminnan tehtävistä.

Iloisiin kohtaamisiin!
Sirkka

3

NÄLKÄPÄIVÄ 20.–22.9.2018

Ota rohkeasti käyttöön erilaiset
lahjoitustavat Nälkäpäivänä
Kerääjien kannattaa mainostaa lahjoittajille myös tekstiviestilahjoittamista. Lippaassa on jo valmiina 10 € lahjoitusviesti. Nälkäpäivän pikkuesitteessä on lisäksi
uusi 5 € vaihtoehto. Tekstiviestilahjoitus
veloitetaan puhelinlaskulta.

Maksaminen hoidetaan nykyisin useimmiten kortilla tai puhelimella. Lipaskeräämisen rinnalle onkin välttämätöntä ottaa uusia keräystapoja, jotta lahjoittajien olisi
helppoa osallistua Nälkäpäivään.
Lipaskerääjät ovat aina olleet Nälkäpäivän
kantava voima, eikä kerääjien tuoma näkyvyys ole korvattavissa. Onkin tärkeää, että
liikkeellä on paljon kerääjiä, jotka voivat kertoa myös vaihtoehtoisista lahjoitustavoista.
Uusiin lahjoitustapoihin kannattaa tutustua
ennakkoluulottomasti ja ottaa ainakin yksi
uusi tapa testattavaksi.

4. Kerää netissä
Lipaskerääjiä rekrytoidessa kannattaa ehdottaa nettikeräämistä. Se voi olla sosiaalisessa mediassa aktiiviselle mainio ja
persoonallinen tapa osallistua keräykseen.
Tapoja on kaksi:
• Perusta oma nettilipas sivulla
oma.punainenristi.fi
Pyydä sosiaalisessa mediassa lahjoituksia lippaaseesi.

1. MobilePay löytyy yhä useammalta
Mobiilisovellus MobilePayllä oli toukokuun
alussa puoli miljoonaa aktiivikäyttäjää ja
määrä kasvaa. Maksu veloitetaan pankkitililtä, eikä MobilePay laskuta Punaista
Ristiä. Tapoja on kaksi:

• Käytä Facebookin sovellusta
Facebookilla on keräyssovellus, jolla voi
kerätä rahaa katastrofirahastoon. Sovellus löytyy Facebookin valikosta ”Luo varainkeruukampanja”. Kun keräys on luotu, kutsu siihen kaikki FB-kaverit.

• Katastrofirahastoon kerääminen
Liimaa keräysliiveihin tarrat, joissa on
katastrofirahaston lahjoitusnumero
1001. Laita lippaisiin mainos mobiililahjoitustavoista, joita ovat MobilePay, Pivo
ja tekstiviestilahjoitus. Tarroja ja mainoksia voi tilata maksutta Punaisen Ristin verkkokaupasta.

5. Tilaa Metrilakua myytäväksi
Lakua voi tilata 50 pussin erissä. Yhden
puolen kilon pussin myyntihinta on 10 euroa, josta myyjälle jää 4 euroa. Myymällä 50 pussia, kartuttaa katastrofirahastoa
200 eurolla. Pussissa on 10 eri makuista
metrilakua.

• Osaston oman keräyspotin
seuraaminen
MobilePaylla voi seurata osaston omaa
keräystulosta, kun tilaa maksuttoman
lahjoitusnumeron ja QR-koodin osoitteesta keraykset@punainenristi.fi. Samalla saa keräyslippaisiin kiinnitettävät
mainokset.

6. Jaa lahjoituspyyntökirjeet
postilaatikoihin
Oletko jo kokeillut jakaa lahjoituspyyntökirjeitä suoraan postilaatikoihin? Valmiiseen kirjeeseen lisätään vain osaston
Nälkäpäivä-viite, jotta tuotot ohjautuvat
osaston keräyspottiin. Tulostusapua voi
pyytää paikallisista yrityksistä ja piiristä.

2. Lähimaksaminen iZettlellä
Kiinteissä keräys- ja myyntipisteissä kannattaa harkita iZettlen käyttöä. Se on
edullinen laite, jonka lisäksi tarvitaan vain
älypuhelin nettiyhteydellä ja ilmaisella iZettle-sovelluksella. Keskustoimistosta
saa käyttäjätunnukset, joilla tuotto ohjautuu katastrofirahastoon. Laitetta voi käyttää myös osaston omaan varainhankintaan, kun tekee iZettlen kanssa erillisen
sopimuksen, joka ohjaa tuotot osaston tilille. Ohjeet löytyvät RedNetistä.
3. Tekstarillakin voi lahjoittaa
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Varmista osaston paikallinen näkyvyys
kutsu kerääjäksi, juttu itse keräyksestä sekä
tieto keräystuloksesta kampanjan jälkeen.

Tehdään Nälkäpäivä näkyväksi tapahtumilla ja tempauksilla. Perinteiset Nälkäpäivän
toritapahtumat ja konsertit tuovat erinomaista näkyvyyttä. Mukana on myös kaksi erilaista tapahtumaehdotusta, joiden toteutukseen tarkemmat ohjeet löytyvät
RedNetistä.

Tiedottamisen apuna ovat valmiit tiedotepohjat, joihin jokainen osasto voi täydentää
omat tapahtumatietonsa. Tiedotepohjat löytyvät RedNetistä. Tiedotteen lisäksi haastateltavia voi tarjota rohkeasti paikallismedialle. Kiinnostava haastateltava voi olla kokenut
Nälkäpäivä-konkari tai ensimmäiseen keräykseensä osallistuva uusi vapaaehtoinen.

• Tyynyinstallaatio
Viime vuonna autoimme 123 tulipalotapauksessa. Tehdään tämä merkittävä kotimaassa annettu apu näkyväksi. Rakennetaan 123 tyynystä näkyvälle paikalle
installaatio. Tyyny symboloi tulipalon
vuoksi menetettyä perusturvallisuuden
tunnetta sekä konkreettisesti sitä, että
Nälkäpäivänä tehdyillä lahjoituksilla hankitaan hätämajoitusta tulipalojen uhreille.

Paikallisen median voi kutsua juttukeikalle Nälkäpäivä-tapahtumaan. Sähköposti tai
soitto ovat nopeita ja näppäriä keinoja lähestyä toimituksia. Puhelinsoiton jälkeen
kannattaa laittaa tarkemmat tiedot ja yhteyshenkilön puhelinnumero sähköpostilla toimittajalle.

• Patsastempaus
Edellisen Nälkäpäivän aikana patsaat saivat päälleen keräysliivit. Tempauksesta
vinkattiin etukäteen paikallistoimituksille.
Ohikulkijatkin huomasivat ”hiljaiset auttajat” ja jakoivat niistä kuvia sosiaalisessa mediassa kuvia tunnisteilla #hiljainenauttaja ja #Nälkäpäivä. Löytyisikö teidän
paikkakunnaltanne patsas, jonka haluaisitte pukea tänä syksynä keräysliiviin?
Kun lupa patsaan pukemiseen on varmistunut, sille voi pukea keräysliivin tai ommella sellainen patsaan mittojen mukaan.

Some on kaikkialla
Sosiaalisen median kanavissa voimme tavoittaa ihmiset arjen keskellä. Punaisen Ristin julkaisujen tykkääminen, jakaminen ja
kommentointi sosiaalisessa mediassa lisää niiden näkyvyyttä koko maassa. Myös
omissa ja osaston somekanavissa kannattaa julkaista tunnelmia ja kuvia keräykseen
valmistautumisesta sekä Nälkäpäivän tapahtumista. Nälkäpäivästä voi jakaa tietoa vaikkapa paikkakunnan omassa Facebook-ryhmässä.
Nälkäpäivä-kampanjalle tehdään omat sosiaalisen median profiili- ja taustakuvat, jotka ovat ladattavissa RedNetistä. Nälkäpäivän
hashtagit ovat #Nälkäpäivä, #Hungerdagen
ja #Hungerday.

Uusia vapaaehtoisia Nälkäpäivään?
Oma Punainen Risti on vapaaehtoisten uusi
tietojärjestelmä, jota kannattaa käyttää uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen erilaisiin
Nälkäpäivä-tehtäviin. Osaston oma FB-sivu
on myös tärkeä viestintäkanava paikallisesta
toiminnasta kertomiseen. Tehtäviä tarjotessa
on hyvä pitää mielessä, että harva on valmis
ensitreffeiltä naimisiin. Kannattaakin tarjota maltillisen kokoisia tehtäviä, jotta kynnys
lähteä mukaan pysyy matalana.

Oma Punainen Ristiin voi luoda Nälkäpäivätapahtuman osoitteessa vapaaehtoiset.punainenristi.fi ja linkittää sen tapahtumakalenterin ilmoitukseen.
Lisätietoja:
Nälkäpäivä-koordinaattori
Raisa Heinämäki, p. 020 701 2202
Varainhankinnan suunnittelija
Mia Ekström-Huttunen, p. 020 701 2193
Tiedottaja Outi Huovinen, p. 020 701 22 44
Verkkotuottaja Seppo Kujanpää,
p. 020 701 2226
RedNet / Nälkäpäivä

Viesti rohkeasti medialle
Nälkäpäivänä haluamme tavoittaa suuren
yleisön kaikkialla Suomea. Paikalliset tiedotusvälineet, kuten ilmaisjakelulehdet, radio
ja sanomalehdet ovat tärkeä kanava kerääjien ja lahjoittajien rekrytoimiseksi. Hyvä tavoite on, että paikalliset tiedotusvälineet pitäisivät Nälkäpäivää esillä ainakin kolmesti:
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VUODEN 2019 KAMPANJOINTI JA TIETOSUOJALAKI

Uusi tietosuojalaki tuo muutoksia
Hyvä joulumieli -keräykseen
Hanna Linnakko

Uusi tietosuojalaki vaikuttaa Hyvä joulumieli -keräykseen ja lahjakorttien jakoon.
Osastoilla ja yhdistyksillä on nyt entistä tärkeämpi rooli tehdä yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen, neuvolan, kouluterveydenhuollon ja seurakunnan diakoniatoimen
kanssa.
Kannustamme SPR:n osastoja ja MLL:n yhdistyksiä järjestämään yhdessä paikallisia
Hyvä joulumieli -tapahtumia keräyksen aikana. Näin keräykselle saadaan vahvaa näkyvyyttä myös paikallisesti. Toimitamme
osastoille ja yhdistyksille syksyn aikana tarkemmat ohjeet sekä vinkkejä tapahtuman
järjestämiseen ja tiedotepohjan ym. viestintää varten.
Tarkempia tietoja syksyn aikana.
Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta, p. 020 701 2023
Varainhankinnan koordinaattori
Regina Laurén, p. 020 701 2199

Kampanjointi vuonna 2019
Kampanjoinnin viestintä tapahtuu sähköpostin välityksellä. Osastolla on mahdollisuus ilmoittaa, mitkä kampanjat kiinnostavat ja ketkä ovat kampanjoiden
yhteyshenkilöt. Kampanjaviestit tullaan lähettämään ilmoitetuille yhteyshenkilöille
sekä tiedoksi puheenjohtajille ja tiedottajille. Kampanjaviestinnästä tullaan kertomaan tarkemmin myöhemmin.

peisiin.
Näin kampanjoimme vuonna 2019
• Ystävänpäivä 14.2.
• Yhteiskampanjointi inhimillisen Suomen
puolesta eduskuntavaalien aikana 14.4.
(Amnesty, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Punainen Risti)
• Rasismin vastainen viikko 18.–24.3.
• Punaisen Ristin viikko 6.–12.5.
• Nälkäpäivä-keräys 26.–28.9.
• Valmiusharjoitus, alustava aikataulu
lokakuu 2019

Osastojen käyttöön tuotetaan toimintapaketteja, joiden kanssa voi järjestää tapahtumia pitkin vuotta tai mennä mukaan paikkakunnalla järjestettäviin tapahtumiin.
Esimerkkinä toimintapaketeista ovat jäsenhankinta ja auttajakurssi.

Lisätietoja:
Kampanjakoordinaattori
Byman Sari
p. 020 701 2201

Kampanjointia tullaan kehittämään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Erityisesti pureudutaan osastomateriaalin ja -viestinnän tar-
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FEISSAUS JA EI RASISMILLE!

Feissarit tekevät arvokasta työtä
Kesän aikana feissarit ovat hankkineet jälleen kuukausilahjoittajia lukuisten osastojen keräysalueilta. Ovelta ovelle keräystä
tehdään isoimpien kaupunkien lisäksi pienemmillä paikkakunnilla. Feissarit vierailevat
myös kauppakeskuksissa, pienemmissä kaupoissa ja tekevät kadulla varainhankintaa.

Jos epäilet kohtaamaasi feissaria huijaajaksi, ota yhteyttä keskustoimiston feissauskoordinaattoriin. Varmista myös osastosi keräysjohtajalta, onko osasto saanut tiedon
feissauksesta omalla keräysalueellaan. Varmuuden vuoksi asiaa voi tiedustella myös
piiristä. Varman tiedon saa aina keskustoimistolta.

Mistä tunnistat Suomen
Punaisen Ristin feissarin?
• Tummansinisestä keräysliivistä, jossa on
Punaisen Ristin logo valkoisella pohjalla.
• Punavalkoisesta kansiosta, jossa on tyhjiä
kuukausilahjoituslomakkeita.
• Kuvallisesta nimikortista, missä on Poliisihallituksen keräyslupa 1.1.2016–
31.12.2020.

Laura Kotila

Noin puolet feissareistamme puhuu pääkielenään englantia. Älä siis yhdistä ulkomaalaistaustaisuutta huijaukseen. Julkiset huijausepäilytiedotteet tai aiheettomat
rikosilmoitukset haittaavat jatkossa sekä
keskustoimiston että osaston omaa keräystoimintaa.

Lisätietoja:
F2F-koordinaattori
Vesa-Matti Salomäki, p. 020 701 2014
F2F-aluekoordinaattori
Tuomas Mattila, p. 020 701 2339
F2F-aluekoordinaattori
Markus Högmander, p. 020 701 2309

Kiitos kaikille rasisminvastaisesta työstä!
Haluan kiittää tiimiäni, kotipesäämme Punaista Ristiä ja jokaista, joka on kulkenut
pitkän ja paikoitellen pomppuisenkin rasisminvastaisen työn kehittämisen sekä
vaikuttamisen matkan. Olemme saaneet
tehdä töitä kollegoidemme, kumppanijärjestöjemme, verkostojemme ja tuhansien
ihmisten kanssa kaikkialla Suomessa. Järjestimme viiden vuoden aikana satoja omia
ja olimme mukana sadoissa muiden järjestämissä tapahtumissa.

la, mitä rasismiin, vihapuheeseen, syrjintään ja yhdenvertaisuuteen liittyvällä rintamalla tapahtui puolen vuosikymmenen ajan.
Olemme olleet osaltamme kirjoittamassa
historian kirjoihin lukua ”rasismi Suomessa”.
Olemme myös saaneet aikaiseksi dialogia
erilaisten ryhmien välille. Se on tärkeää, sillä ilman asiallista ja toista kunnioittavaa
keskustelukulttuuria ei synny ymmärrystä
toisiamme kohtaan.
Rasisminvastainen ja yhdenvertaisuutta edistävä työ jatkuu ja olen teidän kanssa
yhdessä tekemässä sitä jatkossakin.

Rasisminvastaisella viikolla kampanjoimme
innostuneina ja hymyissä suin yhdessä satojen tuhansien suomalaisten kanssa. Vaikutimme näkyvästi niin kaduilla kuin sosiaalisessa mediassakin.
On ollut opettavaista seurata näköalapaikal-

Janette Grönfors, p. 020 701 2156
Ei rasismille! -hankkeen luotsaaja
ja rasisminvastaisen työn asiantuntija.
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TULEVAT SYKSYN TAPAHTUMAT JA KILPAILU OSASTOILLE

Vapaaehtoinen, ideoi
ja osallistu kilpailuun

Vielä ehdit ulapalle!
Auttajat ulapalla -vapaaehtoisristeilyllä (9.–
11.11.) saat eväitä vapaaehtoisten hyvinvointiin, vapaaehtoisjohtamisen kehittämiseen ja
uusien ihmisten tervetulleeksi toivottamiseen
sekä rekrytointiin. Ilmoittautuminen on auki
16.9. asti tai niin kauan kuin paikkoja riittää.

Uudeksi valtakunnalliseksi pop up -verkkovapaaehtoisuuden muodoksi etsitään ideoita.
Parhaimpia ehdotuksia pääsee esittelemään
Auttajat ulapalla -risteilylle ja myöhemmin osallistumaan uuden toiminnan kehittämiseen. Kilpailussa haetaan verkossa toimivaa tai verkkoavusteisesti toteutettavaa
vapaaehtoisuutta. Kriteerinä on, että kuka
tahansa vapaaehtoinen voi tehdä sitä kertaluonteisesti ja toiminta edistää ihmisten
hyvinvointia ja/tai lisää yhteisöllisyyttä.

Lisätietoa risteilystä
ja ilmoittautuminen:
RedNet / Auttajat ulapalla

Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi
-projektin työryhmä valitsee muutamia toteutettavissa olevia ehdotuksia ja kutsuu ehdotuksen jättäneet vapaaehtoiset risteilylle.
Risteilylle kutsutuille (2 vapaaehtoista/ehdotus) risteily on ilmainen. Kilpailu jatkuu
30.9. asti.

Miten Asunnottomien yö voisi
näkyä paikkakunnallanne?
Punainen Risti on osallistunut Asunnottomien yön tapahtumiin ja osastot voivat tulla mukaan omilla paikkakunnillaan. Asunnottomuus on yhteiskunnallinen ongelmana. Se
on köyhyyden äärimmäisimpiä muotoja ja
heikentää asunnottoman ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista elämää. YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista päivää vietetään 17.10.

Lisätietoja ja kilpailulomakkeet:
RedNet / Osastotoimisto / Uudet tavat tehdä
vapaaehtoistoimintaa

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: RedNetistä / Ystävätoiminta,
tapahtumamallit
Lisätietoja: Sosiaalitoiminnan suunnittelija
Matti Hetemäki, p. 020 701 2189,

Omaishoitajin hyvinvointipäivät
Hyvinvointipäivät omaishoitajille antavat voimaa arjen keskelle. Syksyllä 2018 järjestetään hyvinvointipäivät Karjalohjalla Päiväkummussa 30.–31.8. ja Ikaalisissa 11.–12.10.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.omaishoito.fi

Tervetuloa Starttivoimaahankkeen loppuseminaariin

Jaana Vilhunen

Hankkeessa on kehitetty ensivaiheen kotoutumisen malleja vahvalla verkostoyhteistyöllä vapaaehtoisten, järjestöjen, kuntien ja viranomaisten kanssa. Hanke on käynnissä
Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen,
Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan piireissä. Loppuseminaari järjestetään Helsingissä
7.11. yhteistyössä valtakunnallisen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkoston kanssa.
Kuvassa vasemmalta: Riitta Matilainen, Reino Partanen ja Maija Komulainen. Kouluttaja on SPR Varkauden
osaston ea-ryhmäläinen.

Lisätietoja: RedNet / Starttivoimaa
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OMA PUNAINEN RISTI JA VAPAAEHTOISUUS

Vapaaehtoisten uusi tietojärjestelmä on täällä
Ison osan osastoista ja ystävävälityksistä odotetaan siirtyvän syksyllä Oman ja ystävävälitysjärjestelmän käyttäjiksi. Uusien
työkalujen käyttöön ottamisessa auttavat
piirien työntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset eli digikummit sekä digimestarit. Oman
käyttöä voi opetella aloitustyöpajalla työntekijän tai digikummin avustuksella. Järjestelmän voi ottaa käyttöön myös osastolle koulutetun pääkäyttäjän eli digimestarin
kanssa. Näin on esimerkiksi tehnyt pilottiosasto Länsi-Helsinki.

kummi- ja digimestarikoulutukseen. Koulutuksia järjestetään ympäri Suomea pitkin syksyä.
2. Järjestä aloituspaja digimestarinne, digikummin tai piirityöntekijän tuella.
3. Mieti oleelliset roolit ja toimintakäytännöt
ja luo Omaan osastonne toimintaryhmistä
runko käytön aloittamiseksi.
4. Aloita Oman käyttö ja pyydä osastonne
vapaaehtoisia kirjautumaan Omaan.

• Digimestarin rooli on ollut todella hauska, koska on päässyt käyttämään uutta
sivustoa kokeiluasenteella ja etsimällä etsiä kehityskohteita. Palautteen antaminen
on mukavaa, koska voi antaa panoksensa
Oman kehitykseen ja sitä kautta helpottaa muiden osastojen ja vapaaehtoisten
toimintaa siinä vaiheessa, kun Oma lanseerataan kaikille, sanoo Länsi-Helsingin
digimestari Karoliina Pilli-Sihvola.

Lisätietoja: Rednet.punainenristi.fi/oma

Osaston aktiivisuus
palkitaan jäsenillä

Pilottiin osallistunut Lounais-Espoon osaston sihteeri Nanna Katavisto on muiden vapaaehtoisten kanssa miettinyt, miten auttaa
vapaaehtoisia, joille tietotekniikka ei ole niin
tuttua.

Jäsenhankinnassa ja vapaaehtoisten mukaan saamisessa on yksi keino ylitse muiden: osaston oma aktiivisuus.
Vahvistaaksemme auttamistyötämme ja parantaaksemme valmiutta tarvitsemme entistä enemmän ihmisiä ja se tarkoittaa vapaaehtoisten ja jäsenten rekrytointia. Oma
Punainen Risti kannattaa ottaa käyttöön kaikissa osastoissa. Kun toiminta on esillä verkossa, ihmiset löytävät osaston paikallisen
toiminnan. Uudesta jäsenestä jää aina 20
euron jäsenmaksu osastolle. Tilaa uuden ilmeen saanut jäsenesite Punaisen Ristin
verkkokaupasta. Esitettä on suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

• Järjestämme syksyllä Oma Punainen Risti
-iltoja. Niissä tietokoneettomia autetaan
kirjautumaan Omaan.
Mäntsälän osastossa on suunniteltu, että digitukipajoissa lähdettäisiin liikkeelle tarvittaessa sähköpostin luomisesta vapaaehtoiselle, sillä sitä tarvitaan Omaan
kirjautumisessa.
Mitä enemmän Omalla on käyttäjiä, sitä paremmin hyödyt tulevat esille. Tapiolan osaston puheenjohtaja Kalle Kivimaa kaipaa
Omalta entistä helpompaa uusien vapaaehtoisten vastaanottoa ja keikkaluonteisten hommien, kuten lipaskeräysten järjestämistä.

Lisätietoja: Projektipäällikkö
Tapani Tulkki, p. 0400 933 966

Näin otat Oman käyttöön osastossa:
1. Ota yhteyttä piiriin tai ilmoittaudu digi-
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LYHYESTI

Osastot, tarttukaa avustuksiin

Muutoksia ansiomitaleihin

Osastot voivat hakea Hyväpäivä-avustusta projekteihin, toiminnan käynnistämiseen
ja sen kehittämiseen. Avustusta myönnetään
kerran vuodessa samalle toiminnalle enintään 300 euroa. Avustusten haku on jatkuva.
Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen
raportointia ja kuluerittelyä vastaan.

Ansiomitalien myöntämisperusteisiin on tullut muutoksia. Hopeisen ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä ei enää ole aiemmin
myönnetty pronssinen mitali. Riittää, että
henkilö on jäsen ja on toiminut vapaaehtoisena vähintään 20 vuotta. Mikäli henkilölle
on myönnetty aiemmin pronssinen ansiomitali, on tästä täytynyt kulua vähintään kymmenen vuotta.

Projektitukea myönnetään monikulttuuriselle ja kotoutumista tukevalle projektille
ja ennaltaehkäisevälle projektille terveyden
ja hyvinvoinnin edistämiseen. Projektin pitää olla vapaaehtoisten toteuttamaa ja paikalliseen tarpeeseen perustuvaa. Avustuksen edellytyksenä on, että toiminta on uutta.
Sen myös toivotaan jäävän pysyväksi osaksi osaston toimintaa. Avustus on 500–2 000
euroa vuodessa.

Edellytykset pronssisen ansiomitalin myöntämiseen ovat nykyisin jäsenyys ja vähintään
10 vuotta vapaaehtoistoimintaa. Mikäli henkilölle on myönnetty ansiomerkki, on tästä
täytynyt kulua vähintään neljä vuotta ennen
kuin pronssinen ansiomitali voidaan myöntää.
Jos henkilölle ei ole aiemmin myönnetty ansiomerkkiä, sitä voidaan sekä hopeisen että pronssisen ansiomitalin hakemisen yhteydessä anoa (ansiomerkin kanto-oikeus).
Kultaista ansiomitalia ei voi kuitenkaan saada ensimmäisenä mitalina, vaan sen saaminen edellyttää, että henkilölle on aiemmin
myönnetty hopeinen tai pronssinen ansiomitali.

Adlibris on tehnyt läksykerhotoiminnalle
5 000 euron lahjoituksen. Osasto voi hakea
avustusta toimintaansa aloittaville kerhoille tai jo olemassa oleville toimiville kerhoille. Avustuksen voi käyttää kerhon toimintakuluihin ja se enintään 150 euroa / kerho
/ vuosi. Avustuksia jaetaan niin kauan, kun
Adlibriksen lahjoittamaa rahaa riittää.
Lisätietoja: RedNet / Osastotoimisto /
Hyväpäivä-avustukset osastoille

Lisätietoja: Sihteeri Outi Sanmark,
p. 020 701 2222, RedNet / Osastotoimisto /
Ohjeita ja lomakkeita

Lähde teatteriin!
Kuka olisi osastosi terveystoiminnan yhteyshenkilö?

Espoolainen Unga Teatern on kiertävä valtakunnallinen teatteri, joka esittää näytelmää
”Gulliverin uudet retket” syyskuusta lähtien. Näytelmän tehneet Harriet Abrahamsson
ja Paul Olin tapasivat näytelmää kirjoittaessaan alakoululaisia ja turvapaikkaa vailla olevia lapsia Suomessa. Tapaamisesta on syntynyt näytelmä, joka pohjautuu Jonathan
Swiftin klassikkotarinaan. Osana esitystä on
koululaisryhmille suunnattu yleisötyö, jonka materiaali on tehty yhteistyössä Punaisen
Ristin ja Suomen Pakolaisavun kanssa. Esityskauden aikana teatteri tekee yhteistyötä
Nälkäpäivän kanssa. Esitykset ovat suomeksi ja ruotsiksi.

Yhteyshenkilö ohjaa ja motivoi terveyden
edistämisestä kiinnostuneita vapaaehtoisia osallistumaan ja toteuttamaan terveyttä edistäviä toimintoja (mm. terveyspisteet,
päihdetyö, seksuaaliterveys ja muut terveysohjelmat). Hänelle tarjotaan tehtävään koulutusta ja lähetetään ajankohtaista tietoa
terveyteen liittyen. Rooli sisältyy J2 -kortissa
nimettäviin vastuuhenkilöihin.
Lisätietoja: Piirien terveydenhuollon
suunnittelijat ja RedNet / Osastotoimisto

Lisätietoja: www.ungateatern.fi
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KOULUTTAJAKOULUTUKSET JA PÄRJÄTÄÄN YHDESSÄ -HANKE

Näin yhdistät voimavarat paikkakunnallasi
Pärjätään yhdessä -hanke aktivoi ihmisiä
oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamiseen sekä vapaaehtoistoimintaan. Paikallisissa yhteisöissä on suuri
määrä erilaisia yhdistyksiä, seuroja ja järjestöjä, jotka eivät kuulu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) verkostoon. Näitä ovat
esimerkiksi asukasyhdistykset, Lionsklubit ja
urheiluseurat.
Osasto ja kunta voivat yhdessä järjestää valmiuteen ja varautumiseen liittyvän tapaamisen, missä mietitään paikallisia haasteita
ja keinoja niihin vastaamiseen. Projektimme
työntekijät neuvovat mielellään, kuinka eri
tahot voivat kokoontua, yhdistää voimansa
ja parantaa yhteisönsä turvallisuutta.
Syksyn aikana kierrämme Suomea ja opastamme järjestöverkoston kokoamisessa.
Olemme esimerkiksi Kuntamarkkinoilla Helsingissä 12. –13.9, SPR:n järjestöpäivillä
3.10, Ms Sostella 9.–10.10. ja Auttajat ulapalla -risteilyllä 9.–11.11. Tammikuussa 2019
järjestämme päättäjäisseminaarin Helsingissä.

Youtube: Pärjätään yhdessä
Facebook: Hyvinvointiajaturvallisuutta
Lisätietoja:
Projektisuunnittelija Janne Leskinen,
p. 020 701 2139 (keskustoimisto)
Projektisuunnittelija Mia Vettenranta,
p. 020 701 2824 (Satakunnan piiri)
Järjestökoordinaattori Veli-Matti Ahtiainen, p.
0400 398 217 (Lapin piiri)

KOULUTTAJAKOULUTUS 2018
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa

2.–4.11.

Nynäs

Ensivastekouluttajien sisältöosa

2.–4.11.

Nynäs

Resurssikouluttajavalmennus

7.–8.9.

Helsinki

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2018

Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”

3.-4.11.

Helsinki

Sisältöosat
• Henkinen tuki / Psykiskt stöd
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö / Organisation
• Monikulttuurisuus /Mångkultur
• Sosiaalipalvelu / Socialtjänst
• Nuoriso / Ungdom
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11.

Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus

14.-15.10.

Nynäs
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NUORISOTOIMINTA

Nuorisotoiminnan kuulumisia
Satu Siviö

Heipä hei ja hyvää alkavaa syksyä! Olen palannut heinäkuun lopussa takaisin äitiyslomalta töihin piiritoimistolle. Ainakin syksyn ajan vastaan Lapin piirin nuorisotoiminnan kehittämisestä ja
suunnittelusta.
Tavoitteena syksyn aikana on jatkaa olemassa olevia toimintaryhmiä eri osastoissa, auttaa nuoria pääsemään mukaan osastojen
toimintaan, käynnistää mahdollisesti uusia nuorten toimintaryhmiä, tehdä Punaisen Ristin nuorisotoimintaa näkyväksi ja hankkia
lisää nuoria vapaaehtoisia ja jäseniä. Lisäksi koordinoin piiritoimistolla keräyksiä, joista tietenkin tärkeimpänä Nälkäpäivä -keräys 20.-22.9.

Väinö 1 v. lähettää omat iloiset
syysterveisensä.
Nuorisotoimikunnan Instagram

Nuorisotoimikunta
Piirin nuorisotoiminnassa alkaa muutosten aika, sillä vanha nuorisotoimikunta on
vaihtumassa uuteen. Uuden nuorisotoimikunnan rekrytointipäivä on Rovaniemellä
8.9. piiritoimistolla ja lopuksi kiipeilemme
seikkailupuisto Huimassa. Rekrypäivään
odotetaan saapuvaksi nuoria eri puolilta
Lappia, jotta seuraavalle kaksivuotiskaudelle saadaan koottua mahdollisimman
laajasti eri osastoista edustusta. Rekrytointipäivään kutsutaan mukaan kaikki Lapin
piirin osastojen 15 - 29 -vuotiaat jäsenet,
jotka voivat myös asettua ehdolle ja tulla
valituksi piirin nuorisotoimikuntaan. Piirin
nuorisotoimikunta kokoontuu noin neljä
kertaa vuodessa, minkä lisäksi se tekee
muuta vaikuttamistyötä vuoden aikana.

Kuvassa alhaalta vasemmalta nykyinen toimikunta:
Jonna Horneman (pj), Maria Juntunen, Lake Kyaw, Aino
Räisänen ja Anne Luiro (asiantuntijajäsen).

Tervetuloa Nuorisotoimikunnan REKRYYN
Seikkailupuisto Huimaan Rovaniemelle
la 8.9.2018 klo 12-17
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Osallistuminen on maksuton ja kattaa
Seikkailupuiston ja ruokailun. Tapahtuma on
tarkoitettu 15-29-vuotiaille.
Mukaan tarvitset luvan vanhemmilta (alle 18 v.)
ja reipasta seikkailumieltä.
Busseja ja junia kulkee hyvin Rovaniemelle mm.
Kemistä, Torniosta, Sodankylästä ja Ranualta.
Mahdollisuus yhteiskyyditykseen Rovaniemellä
liikkumiseen. Mikäli et pääse paikalle, mutta
haluaisit nuorisotoimikuntaan, ole yhteydessä.
Sitovat ilmoittautumiset 27.8.2018
mennessä
https://rednet.punainenristi.fi/node/52018
Lisätietoja: Satu Sirviö, satu.sirvio@redcross.fi
p. 0400352 770

•

klo 12.00 Päivän aloitus, tutustumista
Piiritoimistolla ja ruokailu
(Lähteentie 10, 96400 Rovaniemi)

•

Klo 14 uuden nuorisotoimikunnan
järjestäytymiskokous

•

Klo 15-17 Seikkailupuisto Huima

Kuva: Lappilainen , Markus Niemelä
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NUORISOTOIMINTA

Kansainvälinen leiri
Nuorisotoimikunta on myös kevään ja kesän aikana suunnitellut Nuorten kansainvälisen leirin yhteistyössä Länsi-Suomen piirin
ja Italian Punaisen Ristin nuorten kanssa.
Tämä leiri on jatkoa nuorten 2017 keväällä
Italiaan tekemälle opintomatkalle. Kansainvälinen leiri järjestetään Rovaniemellä Santasportilla 21.-25.11. Leiri on tarkoitettu
16-25-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Leirille on käynnissä avoin haku. Leirille
saamme toivottavasti kansainvälistä lisävahvistusta myös Virosta.

Koulutukset
Syksyn aikana järjestetään myös nuoriso
toimintaan liittyviä koulutuksia. Keskustoimisto on yhteistyössä piirien kanssa uudistanut kouluvierailijamateriaalit.
Myös Lapin piiri on ollut suunnittelemassa uudistusta. Uudistetut kouluvierailijamateriaalit
helpottavat vapaaehtoisen menemistä kouluun pitämään esim. aamunavausta tai oppituntia. Kaikki oppituntirungot ovat valmiina. Lisäksi syksyllä on mahdollisuus järjestää
nuorisotoimintaan liittyviä muitakin koulutuksia, mikäli ilmenee alueellisia tarpeita.

Reddie Kids -koulutus

Kouluvierailija -koulutus

Missä? SPR Lapin piiritoimisto, Lähteentie
10, 96400 Rovaniemi

Missä? SPR Lapin piiritoimisto, Lähteentie
10, 96400 Rovaniemi

Milloin? 29.9.2018 klo 10-17

Milloin? 13.10.2018 klo 10-15

Onko sinusta hauskaa touhuta lasten kanssa? Reddie Kids on Suomen Punaisen Ristin
kerho 7–12-vuotiaille. Jos olet yli 15-vuotias
oma-aloitteinen nuori tai aikuinen ja tulet
toimeen lasten kanssa, olet oikea henkilö
toimimaan Reddie Kids -kerhon ohjaajana.
Kerhon ohjaajana saat tulevaisuuttasi varten arvokasta kokemusta vastuullisesta tehtävästä ja pääset tutustumaan lasten kanssa Punaisen Ristin toimintaan. Sopii myös
aikuisille!

Pidätkö lapsista ja nuorista? Oletko sosiaalinen, avoin ja tarvittaessa myös kovaääninen? Haluatko olla mukana tekemässä
Punaisen Ristin vaikuttamistyötä?

Ilmoittautuminen 26.9. mennessä:
satu.sirvio@redcross.fi

Mukaan ovat tervetulleita jo Punaisen
Ristin toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset sekä uudet ja innokkaat, järjestömme arvot omakseen kokevat nuoret ja
vanhat. Ilmoittautuminen ja lisätietoja
8.10. mennessä osoitteeseen satu.sirvio@redcross.fi. Kouluttajana toimii koulu- ja oppilaitosyhteistyön koordinaattori
Johanna Korkeamäki keskustoimistolta.

Odotan innolla tulevaa syyskautta ja että pääsen tapaamaan teitä ja tutustumaan teihin
vielä lisää! Ps. muistattehan, että osastot voivat saada nuorten toimintaan/ toimintaryhmien käynnistämiseen Hyvä päivä-avustusta jopa 300 €.
Minut tavoittaa parhaiten: p. 0400 352 770
satu.sirvio@punainenristi.fi
@fb: Satu Sirviö Punainen Risti
@instagram: sprlappisatu
Syksyisin terveisin, Satu Sirviö
Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
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YSTÄVÄTOIMINTA

Ystävätoiminnan Ruskatapaaminen
Tänä syksynä tapaamme Levillä, Hotelli Panoramassa 28.9. - 30.9.2019. Mukaan on ilmoittautunut hieno määrä monimuotoisen ystävätoiminnan eri
vapaaehtoisia. Edustettuina ovat henkilökohtaiset ystävät, saattajatehtävissä toimivat, palvelutaloilla vierailevat, ystävävälittäjät, varamummotoiminnan vapaaehtoiset (uusi ryhmä), henkisen tuen vapaaehtoiset, monikulttuurisuustoiminnan ml. vastaanottokeskuksen eri toimintamuotojen
vapaaehtoiset, Ruoka-apu ja uutena yhteistyökumppanina Terveyspisteen
vapaaehtoiset.
Eri toimintamuodot ovat esillä tapaamisessa. Uusimpien joukossa on esim. kauppojen
ylijäämäruoan jako.
Lapin piiri on luonut
keskustoimiston kanssa yhdessä todella hyvän tietopaketin siihen liittyvistä asioista.
Petra Lemmetty piiritoimistolta on paikalla kertomassa siitä sekä EU-ruoan jaosta.
Ilahduttavan moni osastoistamme on halunnut jakaa niin kauppojen ylijäämäruokaa
kuin Eu-ruokaa. Kuulemme myös mikä on
”Kanssakulkija”-toimintamalli”. Lapin ja Oulun piirin yhteinen työntekijä Tiina Parkkinen
aloitti Ruokaa & Kohtaamisia- hankkeessa
loppukeväästä. Hankkeessa kehitetään toimintaa ruoka-avun saajille.

seen kirjatuista tavoitteista. Kuulemme
päivien aikana, millaista toimintaa tällä
hetkellä on ja ideoimme yhteistyökuvioita.
Lappi vastaanottaa tänä syksynä yli 100
uutta kiintiöpakolaista. Punaisen Ristin
osastot voivat halutessaan olla mukana
tukemassa uusien tulijoiden kotoutumista.
Päivien aikana on tarjolla hyviä käytännön
vinkkejä niin uusien tulijoiden kotoutumisesta kuin Punaisen Ristin kotoutumista
tukevasta vapaaehtoistyöstä.
Paikalla on lisäksi keskustoimistosta Meeri
Jaatinen ja Matti Hetemäki, he luotsaavat
Oma Punainen Risti ja Sähköinen ystävävälitys -osan ja ovat paikalla vastaamassa
sitä koskeviin kysymyksiin.

Terveyspisteen ja ystävätoiminnan yhteistyön kehittäminen on yksi toimintalinjauk-

Aloitamme perjantaina klo 19 ja kotiin lähdemme sunnuntaina klo 16 mennessä. Väliin
mahtuu asiapitoista asiaa, mutta ennen kaikkea virkistäytymistä ja kokemusten vaihtoa
hyvässä seurassa. 				
						Ohjelma
Perjantai 28.9.
19 -21 		
		

Tulokahvit ja virittäytyminen lauantain rastiradalle ryhmissä

21 -

Vapaata ohjelmaa

19 – 20
Päivällinen ja sen jälkeen
		vapaata ohjelmaa
Sunnuntai 30.9.
8 - 9 		

Aamupala

Lauantai 29.9.

9 – 9.30

Lauantaipäivän yhteenveto

8 – 9.30
Aamupala majoittuville ja terve		tulokahvit saapuville

9.30- 10.15
		

Punaisen Ristin ja Lapin piirin
ajankohtaiset yhteiset asiat

9.30 		
Tervetuloa Ruskatapaamiseen ja
		tutustuminen

10.15 - 12

Ryhmäkohtaiset asiat

12 – 13		

Lounas ja huoneiden luovutus

13 – 13.30

Siirrytään jalan Tuikkuun

11.00 		
Oma Punainen Risti ja Sähköinen
		ystävävälitys
12 -13 		

Lounas

13.30 -		
Avun ketju -ryhmätehtävä
		ulkoillen

13 		
Iltapäivän rastirata ulkona sään
		
salliessa: Toimintamuodot esittäy		tyvät
16 -16.30

Kahvit

16.30 - 19

Vapaata ohjelmaa

14.15		

Siirtyminen hotelliin ja
palaute

15.00		
Lähtökahvit ja näkemiin!
		

Ilmoittautumisaika on mennyt mutta voitte kysyä vapaita paikkoja Sirkalta
puh. 0400 703 289. Lisätietoja saatte samasta numerosta.
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Suomenmestaruuskilpailut Turussa 16.6.
Suomen Punaisen Ristin ensiavun suomenmestaruuskilpailut järjestettiin
Turun keskustassa lauantaina 16.6.2018. Sarjat olivat Reddie Kids-, nuoret-, ensiauttajat sekä aikuiset. Kisajärjestelyistä vastasi Varsinais-Suomen piiri yhdessä vapaaehtoisten ja keskustoimiston kanssa.

Taru Ropponen

Kisat aloitettiin perinteisellä soutukilpailulla perjantai-iltana. Soutukilpailun voitti Oulun piiri ja Lappi tuli
sijalle neljä. Lapin piirin aikuisten joukkueen merirosvoteemaiset edustusasut
saivat runsaasti huomiota osakseen,
sekä erityispalkinnon.
Kisapäivänä Turussa oli todella lämmin
sää, mikä lisäsi haastetta kilpailusuorituksiin. Kilpailut käytiin kaikissa sarjoissa
rengasmuotoisena. Aikuisten sarjassa
joukkueet joutuivat kilpailua edeltävänä
iltana ratkomaan rastien tarkat sijainnit
etukäteen saamiensa vihjeiden perusteella. Kaupunkisuunnistustaidot olivat
siis yksi arvostelluista tehtävistä.
Aikuisten sarjassa kilpailutehtävät
olivat vaativia tilanteita monipuolisesti:
mm. liikenneonnettomuuden uhrien ensiapu, elvytys, pudonneen vammapotilaan hoito ja monipotilastilanteen potilaslajittelu.
Ensiauttajien radan tehtävissä autettiin mm. rintakipuista potilasta, puukkotappelussa olleita sekä allergisen reaktion ja myrkytyksen saaneita.
Nuorten tehtävissä mm. kohdattiin
hypotermiapotilas, autettiin veden varaan joutunutta sekä testattiin ensiaputietoutta Kahoot-pelillä.

Lapin piiriä edusti aikuisten sarjassa Napapiirin joukkue. Kuvassa joukkue soutukilpailuasussaan: Taru, Milla, Päivi, Helga ja Jari. Joukkue
kommentoi kisoja kilpailun jälkeen: ” Mahtavan
upea kisa. Hyvin suunnitellut ja toteutetut rastit!
Vaikka monta asiaa ei mennyt putkeen niin rutkasti
tuli lisäoppia ja virheistä oppii. Kannatti lähteä.”

Varhaisnuorten radalla tehtävät olivat satuteemaisia. Ritari oli viiltänyt käteensä haavan
vetäessään miekkaa kivestä, Kultakutrin karhu oli kipeä, Punahilkan isoäiti oli eksynyt ja
lukuisat muut satuhahmot olivat varhaisnuorten autettavina.
Tässä vielä tuloslista kolme parasta. Suoritukset arvioitiin tuomareiden toimesta ja pisteytettiin.
Aikuiset
1. Helsinki Uusimaa, Länsi-Helsingin osasto
2. Häme, Tampereen osasto
3. Varsinais-Suomi, Turun osasto

Nuoret
1. Häme, Nokian osasto
2. Varsinais-Suomi, Turun osasto
3. Satakunta, Big Pepa 2

Ensiauttajat:
1. Varsinais-Suomi 1, Turun osasto
2. Helsinki-Uusimaa, Länsi-Helsingin osasto
3. Varsinais-Suomi 2, Aurajoen osasto

Reddie Kids
1. Savo-Karjala, Tohmajärven osasto
2. Satakunta, Huittisten osasto
3. Varsinais-Suomi 2, Turun osasto
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Lapin piiri 80 vuotta. Muistelusten viikonloppu vapaaehtoisille
Lokakuun 27-28. päivä järjestämme kaikille nykyisille ja entisille vapaaehtoisille yhteisen muistelusten viikonlopun Levillä Hotelli
Panoraamassa ja kokous- ja koulutus keskus Summitissa.
Ohjelma:
Aloitamme yhteisellä lounaalla lauantaina
27.10. klo 11.30.

Yhteinen viikonloppu päättyy sunnuntaina
28.10. lounaaseen klo 13.30.

Lounaan jälkeen klo 12.30 on yhteinen toiminnallinen muistelusten kokonaisuus, mihin jokaisen osaston toivomme osallistuvan valmistamalla lyhyen noin 10 min. esityksen.

Viikonlopun kustannukset:
Osallistuminen tapahtumaan on jäsenille maksuton, pitäen sisällään majoituksen
ja ohjelman mukaiset ruokailut. Osasto vastaa kuljetuskustannuksista. Toivomme, että
pyydätte mukaan myös pitkään mukana olleita vapaaehtoisia vaikka he eivät enää niin
aktiivisia olisikaan.

Esitys voi olla muistelus, laulu, runo, tietokilpailu, näytelmä, kuoroesitys tai jotain muuta.
Sen vain pitää liittyä Lapin piirin 80 vuotishistoriaan teidän osaston näkökulmasta.
Tämä ohjelmakokonaisuus kestää aina kello
16 saakka, minkä jälkeen teemme yhteisen
koonnin tuotoksista. Tämän jälkeen on mahdollisuus ulkoiluun ja saunomiseen.
Illallinen on klo 19.30, pukukoodi on vapaa.

Sitovat ilmoittautumiset tapahtumaan
tulee tehdä viimeistään 12.10.2018 klo
16.00 mennessä.
Ilmoittautumiset puh. 020 701 2560 tai sähköpostilla. Ilmoittakaa samalla osaston
ohjelmanumerosta lauantaille sekä mahdolliset ruoka-allergiat.

Sunnuntaina aloitamme klo 9.30 ”virallisemmalla” ohjelmalla mikä pitää sisällään
mm. pääsihteerin puheenvuoron. Tällöin
myös osastot voivat muistaa piiriä niin halutessaan.

Lisätietoja viikonlopun järjestelyistä ja
ohjelmasta antaa Veli-Matti puh. 0400
398217

Juhlavuoden paita
Olemme painattaneet juhlavuoden t-paidan, mitä voi tilata piiritoimistolta tai ostaa
Levin tapahtuman yhteydessä.
Paidan hinta on 15 €. €.
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Lapin piirin juhlaseminaari
Lapin piirin 80 -vuotis juhlaseminaari järjestetään Lapin yliopistolla 19.11. 2018 klo 12.00-19.00.
Seminaariin kutsutaan erityisesti yhteistyökumppaneitamme, mutta myös osastolaiset ja
vapaaehtoiset ovat tervetulleita. Seminaarissa on mukana myös järjestön puheenjohtaja
Pertti Torstila.
Varsinainen seminaari alkaa klo 12.00 ja päättyy klo 16.00. Seminaarin tarkempi ohjelma
on vielä auki, koska kaikki pyydetyt puheenvuoronpitäjät eivät ole varmistaneet pääsyään
tapahtumaan. Seminaarin jälkeen klo 16-17 on mahdollisuus onnitella piiriä ja sen jälkeen
on vielä pieni cocktail tilaisuus ravintola Petronellassa.
Lähetämme osastoihin tarkennetun ohjelman sekä kutsun lähempänä tapahtumaa.

Punaisen Ristin Ensiapu Oy/Lapin piirin Ensi ja
terveystiedon kouluttaja (ETK) aloittaa syyskuussa.
Hei!
Minun nimeni on Pia Nousiainen,
ikää 38 vuotta. 3.9 alkaen alotan työt Lapin piirin
ETK:na. Tässä lyhyesti taustaani.
Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 2003. Koko työurani olen työskennellyt keskussairaalan päivystyksessä, ensin hetken Kemissä ja viimeiset 13 vuotta
Rovaniemellä. Vuoden vaihteessa kävin hetken
ensihoidossa ambulanssitöissä. Se motivoi opiskelemaan ja käynkin nyt Helsingissä täydennyskoulutusta hoitotason ensihoitajaksi. ETK-kurssin kävin
2016. Olen pitänyt koulutuksia lähinnä harrastusmielessä oman työn ohessa. Ensiaputoimintaa tukeva harrastus oli myös sopimuspalokuntatoiminta
ensivastetehtävineen. VPK-toiminnan kautta olen
päässyt kouluttamaan myös alkusammutusta. Ikävä kyllä VPK-toiminta täytyi lopettaa ajan puutteen vuoksi. SPR järjestönä ja harrastuksena on tuttu minulle nuoruusajoilta, jolloin olin aktiivinen nuorisoryhmäläinen Pellossa.
Harrastus jäi silloin opiskelemaan muuttaessa. Nyt odotan innolla uusia haasteita tulevassa työssä! Toivottavasti tapaamme työn merkeissä!
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Lapin piirin syksy 2018
Syyskuu
8.9.

Nuorisotoimikunnan rekrytointipäivä, Rovaniemi

8.9.

Maailman ensiapupäivä

15.9.

Ensiapuryhmien koulutuspäivä, Rovaniemi, piiritoimisto

17.9.

Kodin turvallisuus -valmennus, Rovaniemi, LähiTapiolan tilat

19.9.

Kodin turvallisuus -valmennus, Kemijärvi

20. – 22.9.

Nälkäpäivä

28. – 30.9.

Monimuotisen ystävätoiminnan Ruskatapaaminen, Levi

29.9. 		

Reddie Kids -koulutus, Rovaniemi, piiritoimisto

Lokakuu
6.10.

Oma Punainen Risti- koulutus, Rovaniemi, piiritoimisto

13.10.

Kouluvierailijakoulutus, Rovaniemi, piiritoimisto

17.10.

Välittämisen yö, Rovaniemi, Kauppatori

27. – 28.10. Lapin piirin 80 v juhlaviikonloppu, Levi
Loka-marraskuu kummikäynnit. Aiheena mm. toimintasuunnitelma 2019
Marraskuu
3. – 4.11.

Kouluttajakoulutus, Välineosa: Oppimisen ohjaaminen, Helsinki

9. – 11.11.

Auttajat ulapalla, vapaaehtoisristeily, Helsinki-Tukholma-Helsinki

19.11.		

Lapin piirin juhlaseminaari, Lapin yliopisto

24. – 25.11. Kouluttajakoulutus, Sisältöosa, Helsinki
21. – 25.11. Nuorten kansainvälinen leiri, Rovaniemi
22.11.

Hyvä joulumieli –keräyksen avaus

Joulukuu
1.12.

Maailman aids-päivä

1.12.

Ystävävälityksen laatu -koulutus, Rovaniemi

2.11.

Verkkoystäväkoulutus, Rovaniemi

4.12.,11.12

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus, Kemi, Kivalo-opisto ( 9 t)

ja 12.12.
5.12.

Valtakunnallinen vapaaehtoistoiminnan päivä
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Tässä ja Nyt Lapin piirin tiedote
ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Vastaava toimittaja Lapin piiri
Juha Nevalainen
Taitto Sirkka Kellokumpu
Kuvat Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto
Jakelu:
piirin ja osastojen hallitusten jäsenet, promot,
kouluttajat (ei etk), osaston avainvapaaehtoiset sekä piirin luottamushenkilöt.

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

Piiritiedotteen 4/2018 aineistopäivä
10.10.2018
Osastot voivat lähettää omat piiritiedotejuttunsa aineistopäivään mennessä osoitteeseen
sprlappi@punainenristi.fi

sähköposti: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
www.punainenristi.fi
Facebook: Punainen Risti Lapin piiri

Piiritiedote on luettavissa ja ladattavissa
PDF-muodossa piirin nettisivuilla
lapinpiiri.punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Nevalainen		

STEA:n Ruokaa & Kohtaamisia hanke
Oulun ja Lapin piiri, hankesuunnittelija Tiina
Parkkinen
0401 637 622

0400 397 910

Terveydenhuollon suunnittelija
Tiia Karppinen			
0400 703 287

ENSIAPUKOULUTUS
Punainen Risti Ensi Apu Oy
Aluepäällikkö, Pohjoinen alue
Sari Anttila			
0405 460 341

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
0400 352 770
Satu Sirviö			
Sosiaalitoiminnan suunnittelija
0400 703 289
Sirkka Kellokumpu		
Valmiuspäällikkö
Annikki von Pandy		

Hallintosihteeri, kurssimyynti, laskutus
Riku Halttu
0405 355 954
riku.halttu@redcross.fi

0400 391 868

Ensiapukouluttaja
PIa Nousiainen			

0405 268 662

Vastaanottokeskus
Kemi
Rovaniemi			

0404 806 084
016 365 701

Kontti

0207 012 970

Veripalvelu			

0800 0 5801

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
0401 701 955
Katja Junnila		
Taloussihteeri
Eija MetsäkalliO

0401 388 425

Pärjätään yhdessä hankekoordinaattori
0400 398 217
Veli-Matti Ahtiainen		
STM Ruoka-apuhanke projektityöntekijä
0407 784 541
Petra Lemmetty		
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