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Lipaskeräys koskettaa
Tiesitkö, että neljä viidestä suoma-
laisesta tuntee Nälkäpäivän? Suoma-
laisten mielestä Nälkäpäivä on myös 
helpoimmin lähestyttävä hyvänteke-
väisyyskampanja.* Neljän Nälkäpäi-
vän kokemuksella uskallan sanoa, että 
tämä tunnettuus ja lähestyttävyys ovat 
lipaskerääjiemme ansiota.

Kun käteistä käytetään vähemmän, lahjoi-
tukset virtaavat katastrofirahastoon mo-
nesta eri lähteestä. Muutos näkyy laskuna 
monien osastojen omissa keräystuloksis-
sa. Onkin tärkeää, että iloitsemme yhdessä 
kampanjan kokonaistuloksesta, joka on yh-
teinen saavutus. 

Kampanjatutkimuksen mukaan lipaskerää-
jät ovat toiseksi huomatuin ”mainosmuoto” 
heti televisiomainonnan jälkeen. Kerrotaan 
se jokaiselle keräämään lähtevälle vapaa-
ehtoiselle, jotta hän varmasti tietää, miten 
tärkeä hänen auttamishetkensä on, vaikka 
lipas ei ehkä tulekaan aivan täyteen kolikoi-
ta ja seteleitä. Jokainen hetki, jonka lipas-
kerääjä viettää ihmisten keskellä punainen 
liivi päällään ja lipas kädessään, muistuttaa 
siitä, että juuri nyt on aika toimia ja lahjoit-
taa. Lahjoitus tulee vain yhä useammin kä-
teisen sijaan esimerkiksi tekstiviestillä tai 
mobiilimaksuna. 

Ilmastonmuutos näkyy nälkänä
Tänä vuonna Nälkäpäivänä nostamme esiin 
erityisesti sitä, miten ilmastonmuutoksen 

seurauksista kärsivät eniten maailman köy-
himmät ja heikoimmassa asemassa olevat 
ihmiset – he, jotka vaikuttavat ilmaston-
muutoksen syntymiseen kaikkein vähiten. 

Maapallon lämpötilan nousu tarkoittaa toisil-
le äärimmäistä kuivuutta, jonka vuoksi van-
hemmat eivät pysty ruokkimaan lapsiaan. 
Toisille se tarkoittaa entistä voimakkaampaa 
hirmumyrskyä, joka tappaa rakkaita ja tu-
hoaa kodin.

Katastrofirahaston varoilla Punainen Ris-
ti auttaa ihmisiä varautumaan ilmaston-
muutoksen pitkäkestoisiin vaikutuksiin ja 
äkillisiin katastrofeihin. Nälkäpäivänä me 
voimme yhdessä auttaa heitä, jotka joutu-
vat kantamaan raskaimmat seuraukset il-
maston lämpenemisestä.

Kiitos, että sinä välität  
ja olet mukana!

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

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan  
koordinaattori

*Tiedot nälkäpäivän tunnettuudesta perustuvat Taloustutkimuksen Hyväntekeväisyys 2018-tutkimukseen.
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Syksyn tervehdys piiritoimistolta

PÄÄKIRJOITUS 22.8.2019

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan  
koordinaattori

Hyvää syyskauden alkua. Toivottavasti itse kukin on saanut nauttia kesästä ja samalla la-
data akkuja, vaikka säiden puolesta se onkin ollut hyvin vaihteleva. Syksy tuo mukanaan 
normaali arjen lisäksi myös erilaisten harrastusten alkamisen ja jatkumisen. Kesän jälkeen 
aloitamme toimimisen omissa toimintaryhmissämme ja toivon että vapaaehtoistyön teke-
minen osaltaan voimauttaa ja antaa iloa elämään. Olemme tekemässä hyvää.

Jäsentilastoja tarkastellessa huomaan ilokseni, että Lapin piirin alueella osastot ovat saa-
neet mukavasti rekrytoitua uusia jäseniä. Ja toivottavasti myös uusia toimijoita toiminta-
ryhmiin. Osastoissa voisi tarkistaa jäsenlistat ja olla yhteydessä noihin henkilöihin, joilla 
jäsenmaksu on vielä maksamatta, muistuttaa heitä, että pienellä summalla - jäsenmaksun 
maksamalla on mahdollisuus olla tukemassa hyvää asiaa. Edelleenkin jatketaan uusien 
jäsenien rekrytointia, muistattehan jäsenhankintakilpailun, joka kestää vuoden loppuun.

Syksyn aikana aloitamme valmistautumisen ensi vuoden yleiskokoukseen. Perinteisesti toi-
mintalinjausta työstetään yhdessä kummitapaamisissa. Vapaaehtoisten paikallistuntemus 
antaa tärkeää tietoa siitä mihin suuntaan Punaisen Ristin toimintaa kotimaassa olisi hyvä 
viedä. 

OMA, Oma Punainen Risti – tietojärjestelmä antaa hyvän mahdollisuuden rekrytä uusia 
toimijoita ja tiedottaa järjestettävistä tapahtumista osastossa. Nälkäpäivä on taas tulos-
sa ja se vaatii oman ponnistuksensa hyvin onnistuakseen.  Lapin alueella merkittävä osa 
nälkäpäiväkeräyksen tuotosta on jäänyt kotimaanavun kautta Lapin maakunnan ihmisten 
hyvinvoinnin tueksi. Nälkäpäivä on näkyvin kampanjamme ja lipaskerääjien rooli tässä 
näkyvyydessä paikallisesti on merkittävä, vaikka sähköiset keräysmuodot ovatkin tullee 
siihen rinnalle. Samalla tavalla kuin jäseneksi tuleminen, niin myös kerääjäksi tuleminen 
vaatii sen, että joku kysyy tuletko mukaan. Nälkäpäivämateriaalin hankkimisella alkaa olla 
jo kiire, mutta piiristä voi kysyä, jos se on unohtunut. Ollaan Nälkäpäivä-kampanjan aikana 
näkyvissä.

Punaisen Ristin valtakunnallinen valmiusharjoitus Pisara järjestetään lauantaina 26.10.2019. 
Harjoitus on kerran yleiskokouskaudessa järjestettävä valtakunnallinen valmiusharjoitus. 
Tuo on hyvä paikka testata osaston valmiussuunnitelmaa.

Leonard Augustine

Lapin piiritoimiston kesävieraat 

Syksylle olemme suunnitelleet vapaaehtois-
ten kiitostapahtumaa, joka järjestetään yh-
dessä Oulun piirin kanssa. 

Ajankohta on 29. - 30.11 ja se järjestetään 
Meri-Lapin alueella, paikka ja ohjelma tar-
kentuvat myöhemmin.

Onnistunutta Nälkäpäivä-kampanjaa ja hy-
vää syksyä!

Juha Nevalainen, toiminnanjohtaja
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Nälkäpäivän osastokyselyn mukaan  
62 prosentilla osastoista on keräystiimi, 
jossa jokaisella on vastuualueensa. Toi-
saalta 45 prosenttia vastaajista oli sitä 
mieltä, että keräysjohtaja hoitaa Nälkä-
päivän pitkälti yksin. Kysymykseen ”Mi-
ten työnjakoa voisi osastossanne paran-
taa?” vastattiin muun muassa näin: 

”Keräystiimissä on nyt kolme aktiivista jä-
sentä. Viidelle aktiivijäsenelle riittäisi sopi-
vasti tehtäviä.”

”Kouluja ja yrityksiä tulee haastaa enem-
män yhteistyöhön. Tähän työhön tarvitaan 
vapaaehtoisresursseja enemmän.”

”Keräysjohtaja voisi käyttää meitä mui-
ta vielä enemmän. Tekee paljon itse meitä 
säästääkseen.”

Osaston kannattaakin huolehtia siitä, että 
keräysporukassa on riittävästi sitoutunei-

NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Nälkäpäivä on koko osaston juttu 
ta vapaaehtoisia. Keräysjohtajan kannattaa 
pyytää rohkeasti apua ja jakaa vastuuta ta-
sapuolisesti.  Tehdään Nälkäpäivä yhdessä, 
täysillä ja ilon kautta! 

Näin kaikki vapaaehtoiset 
innostetaan mukaan
Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoiset poh-
tivat keväällä sitä, miten osaston vapaaeh-
toiset saadaan innostumaan Nälkäpäivästä 
ja miten saadaan mukaan myös uusia toi-
mijoita. 

Pohdinnasta syntyi selkeä tehtävälista:
1. Osaston hallituksessa sovitaan yhdessä, 

mitä tehdään
2. Huomioidaan myös uudet ideat
3. Varmistetaan, että jokaisen työmäärä 

on kohtuullinen
4. Otetaan käyttöön palautteen ja 

kiittämisen kulttuuri
5. Hallitus pohtii iloisia ja toimivia 

kiittämisen muotoja.

H
eli N

uutinen

Kaikki tuntevat Nälkäpäivän – otetaan siitä kaikki irti 

Nälkäpäivä on Suomen tunnetuin keräys. Si-
tä kannattaa hyödyntää myös kotimaan toi-
mintamme tunnetuksi tekemiseen. Voisiko 
vaikkapa ensiapuryhmä järjestää Nälkäpäi-
vänä ensiapunäytöksen, terveyspisteen väki 
tarjota verenpaineen mittausta tai tuolijump-
paporukka mennä torille jumppaamaan lip-
paat kädessä? 

Avun tarve esiin ämpäritempauksen avulla
Joka tunti 50 lasta maailmassa kuolee puh-
taan veden puutteen vuoksi. Tänä Näl-

Kuopion osaston terveyspisteen väki organisoi viime 
Nälkäpäivänä nallesairaalan. 

käpäivänä tuomme avun tarpeen esille 
rakentamalla näkyvälle paikalle installaatio 
50 kannellisesta punaisesta ämpäristä.
Ämpärit voi pinota korkeaksi seinäksi tai le-
vittää yksittäin ristin muotoon tasaiselle 
alustalle tai vaikkapa portaisiin. Tempauk-
seen kuuluu myös juliste, jossa kerrotaan 
installaation idea. 

Muistattehan ottaa ämpäritempauksesta ku-
via ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa 
hashtagilla #nälkäpäivä.

Nälkäpäivän jälkeen ämpärit varastoidaan 
kuukaudeksi ja jaetaan paikkakuntalaisil-
le Pisara 2019 -valmiusharjoituksen yhtey-
dessä lokakuussa. Näin ämpärit pääsevät 
vahvistamaan suomalaisten varautumista 
vesikriiseihin. 

Tokmanni on lahjoittanut sadalle ensimmäi-
selle tilauksen tehneelle osastolle 50 ämpä-
riä, jotka on varustettu Nälkäpäivä-logolla 
ja puhtaan veden säilytysohjeilla.
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Ira Kantelinen

NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Perehdytetään kerääjät hyvin 

Lipaskerääjien kokemukset  
pääosin myönteisiä
Kerääjäkyselyyn vastanneista 67 prosenttia 
kertoo, ettei ole saanut lipaskerääjänä lain-
kaan kielteistä palautetta. Vajaa kolmannes 
kertoo saaneensa sitä melko vähän ja 1,5 
prosenttia melko paljon.
 
Ohjeemme on, että niin sanottujen han-
kalien tapausten kanssa ei kannata jäädä 
väittelemään, vaan pyrkiä kohteliaasti lo-
pettamaan tilanne lyhyeen. On myös tär-
keää pyytää kerääjältä palaute keräämisen 
jälkeen ja antaa hänelle tilaisuus purkaa 
mahdollinen ikävä tilanne. 

Muutamista hankalista kohtaamisista huo-
limatta 98 prosenttia vastaajista koki li-
paskeräämisen mukavaksi ja peräti 99 
prosenttia olisi valmis tulemaan uudestaan 
kerääjiksi. 

Nälkäpäivä tarjoaa tilaisuuksia kertoa 
lahjoittajille Punaisen Ristin työstä. 
Kerääjän ei tarvitse olla kaikkien alo-
jen asiantuntija, mutta seuraava lause 
olisi hyvä hallita:

”Nälkäpäivänä kerätään varoja Punaisen 
Ristin katastrofirahastoon. Varoilla autetaan 
muun muassa tulipalojen uhreja kotimaassa 
ja luonnonkatastrofien tai konfliktien uhreja 
maailmalla. Vähintään 80 prosenttia lahjoi-
tuksesta käytetään avustustoimintaan.”

Kerääjän on hyvä tietää vähän siitäkin, mi-
tä Punainen Risti omalla paikkakunnalla te-
kee ja miten toimintaan voi päästä mukaan. 
Hankalampia kysymyksiä esittävät voi ohja-
ta Punaisen Ristin viestinnän puoleen, joko 
sähköpostitse info@punainenristi.fi tai sosi-
aalisen median kanavien kautta. 

RedNetistä löytyy myös ydinviestimme il-
mastonmuutoksesta ja kotimaan avusta. Ak-
tiivivapaaehtoisten on hyvä perehtyä niihin. 

Jos sinulle tulee mieleen usein kysytty-
jä kysymyksiä, joihin haluaisit voida ke-
räyksen yhteydessä vastata, laita viestiä 
osoitteeseen keraykset@punainenristi.fi. 
Kokoamme tarvittaessa RedNetiin laajem-
man kysymys-vastaus -patteriston aktiivi-
vapaaehtoisille.

Kerääjien ohjeistamiseksi löydät RedNetistä lyhyen videon, sarjakuvan sekä tulostettavan A4-ohjeen.

Edellisessä Tässä ja Nytissä kerroimme 
uusien maksutapojen käyttöönotosta.  
Kokeilkaa rohkeasti osastossanne ainakin 
mobiililahjoittamista MobilePay:n avul-
la. Kiinteissä keräyspisteissä ja myyntita-
pahtumissa kannattaa harkita lähimaksun 
mahdollistavaa iZettle-laitetta.
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NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Nälkäpäivänä on tärkeää, että kampan-
ja näkyy tiedotusvälineissä, sosiaalisessa 
mediassa ja katukuvassa joka paikka- 
kunnalla. 
 
Kampanjamme vahvuus on iloinen yhdessä te-
kemisen meininki! Kerrotaan siitä kaikille. 
 
Paikallisuus kiinnostaa tiedotusvälineitä
Paikallinen medianäkyvyys innostaa ihmisiä 
mukaan keräykseen. Samalla voimme kertoa, 
mihin apua tarvitaan. Paikallismediaa kiinnos-
taa valtakunnallisen keräyksen paikallinen puoli 
– ihmiset, tapahtumat ja tempaukset.  

Tunnettujen kerääjien rekrytointiin kannat-
taa panostaa, sillä he ovat yleensä mieleistä si-
sältöä paikallisille tiedotusvälineille. Löytyisikö 
paikkakunnaltanne joku kiinnostava julkisuu-
den henkilö, urheiluseura tai vaikka yritys, joka 
voisi ryhtyä kerääjäksi ja haastaa muutkin mu-
kaan? Myös ensikertalaiset kerääjät ja toisaalta 
vuosikausia mukana olleet vapaaehtoiset ovat 
kiinnostavia haastateltavia.
 
Paikallisen median voi kutsua juttukeikalle Näl-
käpäivä-tapahtumaan ja tekemään juttua 
kiinnostavista kerääjistä.  Sähköposti ja puhe-
linsoitto ovat nopeita ja näppäriä keinoja lähes-
tyä toimituksia.  
 
Ota tavoitteeksi, että paikalliset tiedotusväli-
neet pitäisivät Nälkäpäivää esillä ainakin kol-

Vinkit Nälkäpäivän viestintään
mesti: kutsu kerääjäksi pari viikkoa ennen 
keräystä, juttu itse keräyksestä ja pian keräyk-
sen jälkeen tieto keräystuloksesta. Tiedottami-
sen avuksi RedNetin Nälkäpäivä-ryhmään tulee 
valmiit tiedotepohjat ja muita ohjeita elokuun 
loppuun mennessä.  
 
Kertokaa Nälkäpäivänä myös  
kotimaan avusta 
Nälkäpäivä on hyvä tilaisuus kertoa, että ka-
tastrofirahaston avulla autetaan myös koti-
maassa. Kertokaa siitä, miten Punainen Risti 
auttaa äkillisten onnettomuuksien uhreja alu-
eellanne – esimerkiksi järjestämällä hätämajoi-
tusta, vaatteita tai henkistä tukea. Annetusta 
avusta voi usein kertoa nostamalla esiin konk-
reettisia lukuja, vaikkapa autettujen perheiden 
tai ihmisten lukumäärän.
 
Some levittää viestimme kaikille
Punaisen Ristin julkaisujen tykkääminen, jaka-
minen ja kommentointi sosiaalisessa mediassa 
lisää niiden näkyvyyttä koko maassa. Julkai-
se omissa ja osaston somekanavissa tunnelmia 
keräykseen valmistautumisesta ja Nälkäpäivän 
tapahtumista. Nälkäpäivästä kannattaa ker-
toa rohkeasti myös esimerkiksi paikallisissa Fa-
cebook-ryhmissä. Kampanjan hashtagit ovat 
#Nälkäpäivä #Hungerdagen #Hungerday.  
 
RedNetistä löytyy elokuun loppuun mennessä 
vinkkejä ja materiaaleja osaston oman viestin-
nän tueksi.

Oma Punaisesta Rististä on osastollesi 
hyötyä Nälkäpäivänä!

• Tehkää Omaan Nälkäpäivä-tapahtumia, 
joissa kutsutte kerääjiä mukaan. Jakakaa ta-
pahtumaa somessa.

• Luokaa Omaan avoin osaston Nälkäpäi-
vä-kerääjien ryhmä ja kannustakaa kerää-
jiä liittymään ryhmään. Ryhmässä pystytte 
kätevästi viestimään kerääjille ennen kerä-
ystä, kertomaan keräystuloksesta, houkut-
telemaan mukaan muuhun toimintaan ja 
tietysti kutsumaan seuraavana vuonna taas 
mukaan keräämään!

• Luokaa osaston keräysvastaaville toi-
mintaryhmä Omaan. Ryhmässä voitte 

käydä keskinäistä keskustelua Nälkäpäi-
västä.

• Varmistakaa ennen Nälkäpäivää, että 
osastonne kaikki tulevat tapahtumat ja 
koulutukset on viety Omaan. Näin uudet 
vapaaehtoiset löytävät mukaan toimintaan!

Oma Punainen Risti on kesän aikana päivit-
tynyt, joten tapahtumahaut toimivat Nälkä-
päivänä entistä paremmin. Olemassa olevia 
keräyspisteitä ja muita tapahtumia voi hakea 
esimerkiksi osaston mukaan. 

Omasta löytyy myös muita hyödyllisiä uusia 
ominaisuuksia, joita loppukeväästä siellä ei vie-
lä ollut – kannattaa käydä tutustumassa!

Oma tehokäyttöön Nälkäpäivänä
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PISARA 2019

Koko Suomen Punainen Risti on liik-
keellä lauantaina 26.10., kun valtakun-
nallinen valmiusharjoitus Pisara 2019 
haastaa jokaisen osaston testaamaan 
auttamisvalmiuttaan. Mukaan tarvitaan 
kaikki toimintaryhmät nuorista ystäviin. 

Pisara 2019 on Punaisen Ristin valtakunnalli-
nen valmiusharjoitus, joka järjestetään kerran 
yleiskokouskaudessa. Tällä kertaa teemana on 
vesikriisi.

Valtakunnallisena harjoituspäivänä 26.10. 
osastosi voi 
• järjestää oman harjoituksen
• ottaa osaa alueelliseen harjoitukseen 

yhdessä muiden osastojen kanssa tai 
• olla mukana piirin johtamassa harjoituksessa. 

Keskustoimisto tarjoaa taustaskenaariot 
suunnittelun tueksi ja harjoitusmallit harjoi-
tuksen toteuttamiseen. 
• Taustaskenaariot perustuvat todellisiin 

tapahtuneisiin häiriötilanteisiin ja ne 
luovat harjoitukselle kuvitteellisen 
toimintaympäristön. 

• Harjoitusmallit ovat lyhyitä kuvauksia 
Punaisen Ristin mahdollisista toiminta-
tavoista häiriötilanteen sattuessa. Malli on 
käytännön työkalu harjoituksen vetämiseen. 

Harjoitus osaston tarpeiden mukaan
Osastosi voi hyödyntää skenaarioita ja har-
joitusmalleja joko yksittäin tai yhdistelemäl-
lä. Voitte valita tilannekuvauksen ja yhdistää 
siihen resursseistanne riippuen 1-4 harjoitus-
mallia. Näin yhdistelemällä voitte esimerkiksi 
harjoitella ystävävapaaehtoisten toimintaa ti-
lanteessa, jossa vesijohtovesi on pilaantunut. 

Jokainen harjoitusmalli on mahdollista toteut-
taa kevyesti tai skaalata laajemmaksi. Jos ha-
luatte harjoitukseen lisähaastetta, voitte ottaa 

Pisara 2019 tulee lokakuussa – näin valmistaudut

Mikä kokonaisvalmius?

Pisara 2019:ssä harjoitellaan Punaisen 
Ristin kokonaisvalmiutta. Se tarkoittaa, 
että onnettomuuksien ja häiriötilanteiden 
hallintaan ja niistä toipumiseen käytetään 
järjestön kaikkia voimavaroja: ihmisiä, 
osaamista, materiaaleja ja erilaisia järjes-
telmiä ja prosesseja.

Osastossa jokainen vapaaehtoinen, yhtä 
hyvin ystävä kuin Nälkäpäivä-kerääjäkin, 
on osa Punaisen Ristin valmiutta. Häiri-
ötilanteessa on tärkeää kyetä ottamaan 
vastaan myös niitä auttamishaluisia ihmi-
siä, jotka eivät vielä ole mukana Punaisen 
Ristin toiminnassa.

Miksi vesikriisi? 

Valmiusharjoituksen teemana on vesi-
kriisi, sillä puhdas vesi on jokaiselle vält-
tämätöntä. Harjoittelemalla toimintaa 
vesikriisissä harjoittelemme tilannetta, 
jossa suuri määrä ihmisiä tarvitsee apu-
amme nopeasti.

mukaan muita järjestöjä ja toimijoita (kunnat, 
seurakunnat) tai harjoitella uusien auttamisha-
luisten ihmisten vastaanottamista ja perehdyt-
tämistä.

Opit valmiussuunnitelmaksi
Osaston oman valmiusharjoituksen valmiste-
lu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Tärkeintä 
on yhdessä miettiä, miten juuri oma osas-
tonne voisi olla mukana todellisessa vesikrii-
sitilanteessa ja mitä valmiuksia operaatioon 
tarvittaisiin.

Jo ennen harjoitusta on hyvä tarkistaa osaston 
valmiussuunnitelma ja päivittää sitä tarpeen 
mukaan. Kannattaa myös varata aikaa harjoi-
tuksen jälkeen palautteen ja opittujen asioiden 
kokoamiseen. Tukea harjoituksen suunnitteluun 
saa piiristä.

Harjoitusmallit ja taustaskenaariot löyty-
vät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
valmiusharjoitus2019

LK
 / S

PR
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KOULUTUKSET JA KAMPANJAT

Ensi vuoden valtakunnallisten 
kampanjoiden ajankohdat ovat

• Jäsenhankintakampanja: tammikuu
• Ystävänpäiväkampanja: 14.2.  

(kampanjaviikko 10. – 16.2.)
• Rasisminvastainen viikko: 16. - 22.3.
• Punaisen Ristin viikko: 4. - 10.5.
• Nälkäpäivä-keräys: 24. - 26.9.  

Nälkäpäivä järjestetään 40. kerran.  
Juhlitaan saavutusta järjestämällä keräys 
yhdessä isommalla joukolla kuin koskaan ai-
kaisemmin! 

Osasto voi osallistua kampanjoihin omien voi-
mavarojensa mukaan. Nälkäpäivä on Punaisen 
Ristin suurin kampanja, johon tarvitaan kaik-
kien osastojen panosta. Kampanjoihin liittyvät 
viestit lähetetään osastoille sähköpostitse. 

Muut vuoden 2020 teemapäivät

• Pysy pystyssä -kampanja, tammikuu 
• Valtakunnallinen tapaturmapäivä 13.3.
• Maailman terveyspäivä 7.4.
• Maailman humanitaarisen avun päivä 19.8.
• Maailman ensiapupäivä 14.9.
• Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko  

2. - 8.11.
• Valtakunnallinen tapaturmapäivä 13.11.
• Hyvä Joulumieli -keräys 19.11. - 24.12. (aloi-

tuspäivä tarkentuu)
• Omaishoitajien viikko 22. - 29.11.
• Maailman aids-päivä 1.12.
• Valtakunnallinen vapaaehtoisten päivä 5.12.

Vuoden 2020 kampanjat

Seuraava Punaisen Ristin yleiskokous pi-
detään Vaasassa 6.-7.6.2020. Kolmen 
vuoden välein pidettävä yleiskokous on 
järjestömme korkein päättävä elin. Vaa-
san kokouksessa linjataan, mitä Suomen 
Punainen Risti tekee vuosina 2021-2023. 
Lisäksi yleiskokouksessa valitaan järjes-
tölle uusi hallitus, valtuusto sekä puheen-
johtaja ja varapuheenjohtajat.

Yleiskokous Vaasassa 6.-7.6.2020
Osastot ja piirit lähettävät yleiskokoukseen 
edustajansa. Yhteensä Vaasaan odotetaan vä-
hintään 1200 osallistujaa.

Lisätietoa yleiskokouksesta tulee 
valmistelujen edetessä RedNetiin:  
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2020.

Ensivastekouluttajien sisältöosa 5.-8.9. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 6.-8.9. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:  
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki, hotelli Arthur

Innehållsmodul för Fhj -gruppens utbildare (på svenska) 8.-10.11. Nynäs

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat
• Viestintä

23.-24.11. Helsinki, hotelli Arthur

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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 YSTÄVÄTOIMINTA

Vapaaehtoisten ystävävälittäjien tu-
kea vahvistetaan. Ystävävälittäjille on 
nyt avattu tukisivut RedNetissä ja ryh-
mä Omassa.
 
• Ystävävälittäjien tukisivut löytyvät Red-

Netistä suomeksi osoitteesta rednet.
punainenristi.fi/yvtuki ja ruotsiksi osoit-
teesta rednet.rodakorset.fi/vfmstöd.

• Ystävävälittäjien ryhmään Oma Punaises-
sa Ristissä pääsee kirjautumalla Omaan 
ja hakemalla jäsenyyttä toimintaryh-

Punaisen Ristin vapaaehtoinen voi ol-
la ystävä myös verkossa. Ystävät voivat 
kohdata yksinäisyyttä kokevia verkon 
kautta myös siellä, missä kasvokkainen 
ystävätoiminta ei heitä tavoita. 

Verkkoystävätoiminnassa ystäväpari käy 
anonyymejä kahdenkeskisiä keskusteluja 
valitsemassaan keskustelukanavassa, ku-
ten sähköpostilla tai puhelimen viestisovel-
luksella. 

Toimintaan pääsee mukaan käymällä ystä-
vätoiminnan peruskurssin ja verkko-opin-
toina suoritettavan verkkoystävätoiminnan 

Punainen Risti tarjoaa maksuttomia 
oppimateriaaleja peruskouluille ja toi-
sen asteen oppilaitoksille. Monet oppi-
materiaalit soveltuvat myös osastojen 
käyttöön. 

Punaisen Ristin oppimateriaalien pääteemat 
ovat globaalikasvatus, ensiapu ja terveys, 
yhdenvertaisuus, hyvinvointi ja ystävyys se-
kä sodan säännöt. 

Laadukkaat materiaalit ovat saaneet kiitosta 
– keväällä 2019 tehdyn kyselyn mukaan jopa 
86 prosenttia Punaisen Ristin oppimateriaa-

mään ”Ystävävälittäjien ryhmä”. Ryhmän 
avulla välittäjille viestitään uudistuksis-
ta, tapahtumista, materiaaleista ja muis-
ta välittäjiä koskevista asioista. Omassa 
voit myös lähettää palautetta ja kehitys-
ehdotuksia ystävävälittäjien sivuista. Lii-
ty ryhmään ja tule mukaan kehittämään 
toimivaa tukea ystävävälittäjille!

Lisätietoa: Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 040 5367 741  
tai suunnittelija Elisa Vesterinen,  
p. 040 1426 599.

täydennyskoulutuksen tai käymällä erillisen 
verkkoystäväkoulutuksen. 

Verkkoystävätoiminta on ajasta ja paikasta 
riippumatonta ja se sopii hyvin kaiken ikäi-
sille, niin uusille kuin jo Punaisen Ristin toi-
minnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan verkkoystä-
vätoimintaan!

Lisätietoja: 
• rednet.punainenristi.fi/ 

verkkoystavatoiminta 
• sosiaalisen hyvinvoinnin suunnittelija  

Petra Lemmetty, p. 040 352 0772

leja käyttäneistä opettajista piti materiaale-
ja hyödyllisinä. 

Monet oppimateriaalit sopivat myös muuhun 
kuin koulukäyttöön, esimerkiksi nuorten il-
toihin. Sodassakin on säännöt -materiaali on 
nyt täysin uudistettu digitaaliseen muotoon 
– käy ihmeessä kurkkaamassa! 

Tutustu materiaaleihin:  
punainenristi.fi/koulusivut 

Lisätietoja: Koulu- ja oppilaitosyhteistyön 
koordinaattori Johanna Korkeamäki,  
p. 040 635 4368

Ystävävälittäjien tukisivut

Haluatko verkkoystäväksi?

Punaisen Ristin oppimateriaalit avuksi osastoille
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ENSIAPU JA ARJEN TURVALLISUUS

Punainen Risti Ensiapu on julkaissut 
ensimmäisenä ensiavun verkko- ja lä-
hikoulutuksen yhdistelmänä toteutetta-
van Hätäensiapukurssi 8 t -koulutusoh-
jelman. Lähiaikoina koulutustarjontaan 
tulevat myös Hätäensiapukurssi 4 t 
sekä Ensiapukurssi EA 1®, jotka voi-
daan toteuttaa verkko- ja lähikoulutuk-
sen yhdistelmänä. 

Verkkokoulutus sisältää ensiapukurssin teo-
riaosuudet, jotka opiskellaan itsenäises-
ti verkossa. Hyväksytyn suorituksen jälkeen 
kurssilaisen tulee osallistua lähikoulutuk-
seen, jossa harjoitellaan ensiaputaitoja käy-
tännössä ja vahvistetaan osaamista ja 
auttamisvalmiutta. Hyväksytyn koulutusko-
konaisuuden suorittanut saa Punaisen Ristin 
ensiapukurssitodistuksen, joka on voimassa 
kolme vuotta.

Jatkossa myös koulutuspätevyyksien hallin-
ta siirtyy sähköiseksi niin ensiapukurssisuo-
ritusten kuin ensiavun kouluttajien osalta. 
Ensiaputodistuskortit ja/tai mobiilikortti tu-
levat kurssin suorittaneelle automaattises-
ti järjestelmän kautta. Järjestelmäuudistus 
otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta alkaen.

Lisätietoja ensiavun verkkokoulutuksista saa 
Punainen Risti Ensiavun kotisivuilta osoit-
teesta ensiapukoulutus.fi.

Osastoille tarjolla olevat koulutusedut löyty-
vät Rednetin Punainen Risti Ensiapu -sivulta. 
Käy tutustumassa!

Lisätietoja: Punainen Risti Ensiavun  
viestintäpäällikkö Altti Näsi, p. 040 541 7410

Ensiavun verkkokurssit on aloitettu

Valtakunnallista Tapaturmapäivää vie-
tetään perjantaina 13. syyskuuta.

Valtakunnallisen Tapaturmapäivä-kampan-
jan tavoitteena on tänä vuonna herätellä eri-
tyisesti miehet pohtimaan, miten riskinotto 
altistaa tapaturmille kotona, töissä ja liiken-
teessä. Punainen Risti vastaa päivän toteu-
tuksesta yhteistyössä muiden tapaturmien 
ehkäisyverkoston toimijoiden kanssa.

Osastosi voi osallistua kampanjaan 
esimerkiksi näin:

1. Järjestäkää tapahtuma kaatumistapatur-
mien ehkäisemiseksi. Ohjeet kaatumis-
riskin kartoittamiseen löydät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/55140. 

2. Jakakaa kodin turvallisuuden tarkistuslis-
toja. Listojen avulla jokainen voi nopeasti 
kartoittaa oman kotinsa turvallisuusriskit.

3. Viestikää arjen turvallisuudesta ja tapa-
turmien ehkäisemisestä somessa hash-
tagilla #tapaturmapäivä. Löydät muun 
muassa kampanjavideon, jakomateriaa- 
lit ja verkkotestin osoitteesta  
tapaturmapaiva.fi. 

Älä kikkaile!
Tilaa osastollesi myös tapaturmien ehkäisy-
materiaali Punaisen Ristin verkkokaupasta: 
punaisenristinkauppa.fi.

Lisätietoja:  
Suunnittelija Saara Aakko,  
p. 040 480 6973

tapaturm
apaiva.fi
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HYVÄ JOULUMIELI

Viime vuonna Hyvä Joulumieli -lahja-
kortit tilattiin ensimmäistä kertaa säh-
köisesti ja ne toimitettiin suoraan 
kortteja jakaville kumppaneille, kuten 
sosiaalitoimistoihin. Malli osoittautui 
erittäin toimivaksi. 

Ne osastot, joissa malli otettiin käyttöön, 
kiittelivät tilaamisen helppoutta. Osastot 
välttyivät luovutuslomakkeiden täyttämiseltä 
ja palauttamiselta. 

Jatkamme tänä vuonna samalla mallilla ja 
tavoitteena on, että mahdollisimman mo-
ni osasto tilaa kortit suoraan kumppaniensa 
osoitteisiin. Osasto voi liittää kortteihin oman 
tervehdyksensä välittämällä tiedon hyvissä 
ajoin yhteistyökumppanilleen.

Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyy-
den ja syrjäytymisen vastaista päivää 
vietetään Asunnottomien yön merkeis-
sä 17.10. Punaisen Ristin osastot osal-
listuvat teemapäivän tapahtumiin eri 
puolilla Suomea.

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jo-
kaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, 
omaan kotiin. Osallistuminen on oiva keino 
osoittaa tukea kaikista heikoimmassa ase-
massa oleville ihmisille. Asunnottomuus on 

Osaston kannattaa tehdä yhteistyötä MLL:n 
yhdistysten kanssa ja sopia korttien tilaami-
sesta kumppaneille. Näin mahdollisimman 
moni kumppani saa kortteja ja mahdollisim-
man moni perhe apua. 

Hyvä Joulumieli -tapahtumalla 
näkyvyyttä

Osastot ja yhdistykset voivat järjestää omal-
la paikkakunnallaan Hyvä Joulumieli -ta-
pahtuman. Tapahtumalla saa keräykselle ja 
auttamistyölle hyvää näkyvyyttä ja lisävaro-
ja lahjakortteihin.

Tarkemmat ohjeet ja vinkit tapahtuman jär-
jestämiseen toimitetaan osastoille syyskuus-
sa. Tiedotepohja ja muut viestintämateriaalit 
tulevat jakoon myöhemmin syksyllä. Kaikki 
materiaali lisätään RedNetin Hyvä Joulumie-
li -ryhmään.

Hyvä Joulumieli -kampanjassa kerätään va-
roja, joiden turvin Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto ja Punainen Risti jakavat 70 euron 
ruokalahjakortteja vähävaraisille lapsiper-
heille. Kampanjan kumppanina toimii Ylen 
aamu-tv.

Lisätietoja: 
• Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 

Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
• Varainhankinnan koordinaattori  

Regina Laurén, p. 040 719 3158

Hyvä Joulumieli -lahjakortit tilataan  
verkosta suoraan kumppanille

Asunnottomien yö 17.10.
köyhyyden ja huono-osaisuuden äärimmäi-
simpiä muotoja ja heikentää asunnottoman 
ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista  
elämää. 

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: 
• RedNet > ystävätoiminta > tapahtumamallit 
• asunnottomienyo.fi

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Jari-Pekka Hietsilta, p. 040 191 2697

Katja Lösönen
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AJANKOHTAISTA PIIRIN JÄSENHANKINNASTA

Piirin jäsenhankintakilpailu 2019
Piirin hallitus julisti tälle vuodelle jäsenhankintakilpailun. Kilpailussa on kaksi 
vaihetta.Ensimmäinen vaihe päättyi 30.6.2019. Siinä katsotaan mikä osasto saa 
hankittua eniten uusia jäseniä kesäkuun loppuun mennessä osaston jäsenmää-
rään 31.2.2018 suhteutettuna. Toinen vaihe päättyy 31.12.2019 jolloin palkitaan 
kaikkein eniten jäseniä tänä vuonna hankkinut osasto. 

Piiri palkitsee kolme parhainta osastoa. Voittajalle maksetaan jokaisesta uudesta jäsenestä 
20€/ jäsen. Toiseksi tulleelle 10€/ uusi jäsen ja kolmannelle 5€/ uusi jäsen. Lisäksi palki-
taan toisen vaiheen voittaja osasto. 

Osastot ovat ottaneet jäsenhankinnan tosissaan ja olemmekin melkein saaneet piirin jäsen-
määrän laskun pysähtymään. Kaiken kaikkiaan uusia jäseniä on hankittu 116. Viisi osastoa 
on onnistunut kasvattamaan jäsenmääräänsä, mikä on tosi upea tulos! Ja 17 osastoa on 
hankkinut vähintään yhden uuden jäsenen tänä vuonna.

Haasteena meillä on edelleen maksamattomien jäsen määrä, mikä heikentää kokonaistu-
losta. Yhteensä piirissä on edelleen 119 maksamatonta jäsentä ja kun uusia on tullut 116, 
nettotappiota on tällä hetkellä kolmen jäsenen verran.

Jäsenkilpailu jatkuu siis vielä vuoden loppuun.  Eli kannattaa jatkaa uusien jäsenten rek-
rytointia sekä patistaa maksamattomia maksamaan. Keskustoimisto lähettää vielä yhden 
muistutuskirjeen heti tässä alkusyksystä niille, jotka eivät ole jäsenmaksua maksaneet.

Ensimmäisen vaiheen voittajaksi kiri Ranuan osasto, joka on hankkinut 7 uutta jäsentä. Se 
on 24% lisää vuoden lopun jäsenmäärään. Toiseksi tuli Ylitornion osasto ja kolmanneksi 
Sodankylän osasto. Määrällisesti eniten jäseniä on hankkinut Rovaniemen osasto peräti 
41 uutta jäsentä, mikä on tosi huikea saavutus. Rovaniemen osasto pääsi jälleen yli 400 
jäsenen.

Osasto Jäsenmäärä 
31.12.2018

Jäsenmäärä 
30.6.2019 

Uudet 
jäsenet 
2019

Kasvu %

1 SPR Ranuan osasto 29 36 7 24,14

2 SPR Ylitornion osasto 73 81 10 13,70

3 SPR Sodankylän osasto 79 86 9 11,39

4 SPR Keminmaan osasto 83 87 9 10,84

5 SPR Rovaniemen osasto 392 401 41 10,46

6 SPR Kemin osasto 108 99 11 10,19

7 SPR Utsjoen osasto 23 23 2 8,70

8 SPR Karungin osasto 14 13 1 7,14

9 SPR Napapiirin osasto 120 103 5 4,17

10 SPR Pellon osasto 105 104 4 3,81

11 SPR Kittilän osasto 140 132 5 3,57

12 SPR Kolarin osasto 62 57 2 3,23

13 SPR Tervolan osasto 33 31 1 3,03

14 SPR Tornion osasto 171 164 5 2,92

15 SPR Muonion osasto 92 91 2 2,17

16 SPR Sallan osasto 65 60 1 1,54

17 SPR Inarin osasto 88 84 1 1,14

18 SPR Enontekiön osasto 38 34 0,00

19 SPR Kemijärven osasto 96 93 0,00

20 SPR Pelkosenniemen-Savukosken osasto 82 77 0,00

21 SPR Posion osasto 88 83 0,00

22 SPR Simon osasto 39 38 0,00
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SOSIAALINEN HYVINVOINTI 

Toimintaan mukaan!
Ystävätoimintaan on saatu ilahduttavan paljon uusia vapaaehtoisia useilla paikkakunnilla. Nyt 
onkin hyvä tarjota 3 tunnin peruskurssia uusille ja jo mukana oleville 6 tunnin jatkokurssia. 
Ystävävälittäjiä/vetäjiäkin on mukavasti ja myös tähän tehtävään koulutetaan.

Järjestämme myös tarpeen mukaan muita koulutuksia:

• Ystävänä palvelutalossa tai sairaalassa 
(3h)

• Ystävätoiminnan ryhmänohjaajakoulutus 
(5h + lounas)

• Ystävävälittäjäkoulutus (4-5h)

Ystävätoiminnan juhlavuoden koru
Lapin piirin kaikki ystävätoiminnan vapaaehtoiset saavat tänä vuonna 
ystävätoiminnan upean 60-vuotis juhlakorun. Osan ystävistä olen jo 
tavannutkin mutta toivoisin pääseväni tapaamaan kaikki mukana ole-
vat. Olen tulossa käymään ystävätoiminnan ryhmissä syksyn aikana 
ja ne jotka eivät ole korujaan vielä saaneet saavat ne viimeistään sil-
loin. Myös ystävävälittäjänne/-vetäjänne voi toimittaa korut teille so-
pivassa tilaisuudessa. Ystäväjuhlaan osallistuneet saivat omat korunsa 
Jyväskylässä.  

Ystäväkursseja on sovittu jo seuraavasti:

• Sodankylä 29.8. 
• Hetta 10.9. 

• Kolari 12.9. 
• Rovaniemi 7.11.

• Muistisairaan kohtaaminen (3-4h)
• Ulkoiluystäväkoulutus (3-4h)
• Verkkoystävätoiminnan koulutus ja netti-

perehdytys (4h +lounas)
• Ystävänä omaishoitoperheelle (3-4h)
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Lapin piirin ystävät lähdössä juhlaan. Mukana oli Keminmaan, Kittilän, Napapiirin, Pellon, Rovaniemen, Sallan,  
Tornion ja Ylitornion osastojen vapaaehtoisia. 

S
uom

en Punainen R
isti Lapin piiri  

SOSIAALINEN HYVINVOINTI 

Ystävätoiminnan 60 -vuotisjuhla Jyväskylässä 25.5.

Matkaan Jyväskylään lähdimme yhteiskuljetuksella bussilla jo perjantaina 24.5. Kuskiksi 
saimme houkuteltua Palovaaran Eskon, joka myöskin on toiminut pitkään Lapin alueella 
vapaaehtoisena. Lapista juhlaan lähti 27 iloista ystävätoiminnan vapaaehtoista. Perjantai-
na illalla pääsimme majoittumaan Scandic hotel Laajavuoreen, jossa osa kävi jo illan ai-
kana nauttimassa kylpylästä.

Juhla alkoi Jyväskylän opastetulla kiertoajelulla omalla bussillamme. Vuosien saatossa Jy-
väskylä on kasvanut ja muuttunut paljon, mutta paljon oli säilynyt myös upeita vanhoja 
rakennuksia mm. Alvar Aallolta ja Wivi Lönniltä. Kiertoajelun jälkeen pääsimme heti juh-
lapaikalle Jyväskylän paviljongille ja aloitimme juhlan juhlaruokailulla. Ruoka oli maistu-
vaa ja palvelu toimivaa. 

Paviljongille oli rakennettu ystävätoiminnan eri muotojen esittelypisteistä, valokuvanäytte-
lyistä, pakolaisteltasta ja myyntikojusta messualue, jossa juhlavieraat saivat vapaasti käy-
dä tutustumassa. Lapista näyttelyyn pääsi myös Lapin yliopiston opiskelijan Elli Alasaaren 
gradu, valokuvanäyttely ”Itsekseen”. Valokuvien yhteydessä olevat murteella kerrotut ta-
rinat miellyttivät katsojia ja herättivät vilkasta keskustelua. Myyntikojulla oli myynnis-
sä ensimmäistä kertaa uutta Vapaaehtoinen ystävä -kaulanauhaa, jota voi jatkossa tilata 
verkkokaupasta.

Juhla alkoi näyttävästi valtiovallan tervehdyksellä, kun eduskunnan puhemies Paula Risik-
ko piti puheen Punaisen Ristin ystävätoiminnasta. Tärkein sanoma oli ”minä olen hyvä ys-
tävä”. Juhlaan ei valitettavasti päässyt osallistumaan Suomen tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö, mutta hän oli kirjoittanut tervehdyksen ja kiitoksen Punaisen Ristin ystävätoimin-
nalle. Onhan sillä aivan erityinen rooli yhteiskunnassa. 



15

Eduskunnan puhemiehelle ja kansanedustajalle,  Paula 
Risikolle, lahjoitettiin ystävätoiminnan 60-vuotisjuhla-
korun. Korun luovutti pääsihteeri Kristiina Kumpula.  

S
uom

en Punainen R
isti Länsi-S

uom
en piiri 

SOSIAALINEN HYVINVOINTI

Puheiden jälkeen nähtiin ystävätoiminnan moninaisuudesta kertova video. Videon jälkeen 
meille oman tarinansa tuli jakamaan neliraajahalvaantunut kirjailija Marja Korhonen, joka 
kommunikoi avustajien välityksellä. Tarinaa kuunnellessa kyyneliltä ei vältytty. Korhosen 
asenne maailmaa kohtaa oli uskomaton.                                                                                                               
Seuraavaksi saimme kuunnella kansainvälis-
tä musiikkiesitystä, kun duo Road Ensemble 
saapui erikoisine soittimineen lavalle. Musii-
kin tunnelmat veivät kuulian persialaisen ja 
kurdilaisen kansanmusiikin saloihin. Musiik-
kiesityksen jälkeen juhlavieraille oli tarjolla 
kakkukahvit.

Viimeisenä puheena kuultiin pääsihteeri 
Kristiina Kumpulan Kiitos ystäville. Tämän 
jälkeen päästiin nauttimaan päivän pääesiin-
tyjästä Club For Fivesta. Juhlakonsertti oli 
huikea ja vieraat nauttivat.

Tärkeimpänä päivästä kuitenkin haluan kir-
joittaa suuren suuret kiitokset kaikille juh-
laan osallistujille, juhlia piiriltä seuranneille 
sekä kaikille niille ystävätoiminnan vapaaeh-
toisille, jotka tekevät mahtavaa ja tärkeää 
vapaaehtoistyötä ikäihmisten, nuorten, tur-
vapaikanhakijoiden tai muiden apua ja tukea 
tarvitsevien kanssa.

Avoimet kohtaamispaikat käynnistyvät
Sallassa Vallovaarassa Kairalan kievarissa on 
4.9. on kunnanjohtaja vieraana  ja Naruskalla 
Eräleirinnän tiloissa 17.9. aloitetaan hyvinvoin-
titeemalla. Uutena aloitetaan kirkonkylällä Pir-
tissä 9.9. ja siellä teemana on turvallisuus  ja   
asiantuntijavieraana on poliisi.    Syksyllä py-
ritään käynnistämään toiminta Hautajärvellä. 

Posiolla kirkonkylällä Hyvän mielen paikassa 
toiminta käynnistyy 13.9. jolloin saadaan tie-
toa mm. verkkopankkiuudistuksesta. 

Kemijärvellä kirjastoauto Kyläluuta tarjoaa 
kiertävää kohtaamispaikkaa kahdella reitillä  
ja syksyn mittaan aloitellaan toimintaa Tapi-
onniemen kyläyhdistyksen kanssa. 

Kohtaamispaikoissa esitellään syksyllä Vallin 
Ikätekonlogiakeskuksen 

Konstikoppa® on matkalaukun muodossa 
kiertävä teknologianäyttely. Sen avulla voi-

daan tutustua ja tutustuttaa ikäihmisiä pieniin 
laitteisiin, jotka voivat tehdä heidän arjestaan 
turvallisemman ja helpomman. Konstikopas-
sa on 17 eri laitetta. 

Konstikoppaan voi käydä tutustumassa

Sallassa 7.10. Pirtti, 8.10. Naruska, 9.10. Val-
lovaara ja  14.10. Ruuhenrannan kerhohuone. 
Kemijärvellä:
12.9. kirjastoauto reitillä Vuostimo-Tapion-
niemi, 12.10. Tapionniemi Kyläkartano, 15.10. 
Kulttuurikämppä ja 20.11. kirjastoauto reitillä 
Luusua-Juujärvi. 
Posiolla
11.10.  Kirkonkylä, Hyvän mielen paikka

Konstikopan esittelyä voi kysyä piiritoimistol-
ta Sirkalta. Se on lainassa piiritoimistolla  vkot 
37, 41-42 ja 47 ja joitakin vapaita päiviä vie-
lä löytyy. 

Nähdään ystävät!
t. Satu Sirviö
vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
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13-18-vuotiaille nuorille järjestettiin 
Rovaniemen Nivankylässä Ala-Ounas-
joen Erästäjien majalla 30 tunnin sel-
viytymishaaste 5.-6.6. Haasteeseen 
osallistui 11 nuorta, joista yksi osallis-
tuja oli tullut Muhokselta saakka. Muut 
nuoret olivat Rovaniemen alueelta.

Haasteen aikana osallistujat pääsivät har-
joittelemaan ensiaputaitoja, lähietsintää 
Vapepan johdolla, trangia ruokailua ja al-
kusammutusta Rovaniemen keskustan 
VPK:n kanssa. Ensiaputaidot tuntuivat ole-
van nuorille pääosin tuttuja, mikä tietysti 
on hyvä asia. Vapepan etsintäharjoitus oli 
nuorista parasta koko haasteen aikana ja 
voi olla, että osa nuorista sai kipinän tulla 
mukaan SPR:n ja Vapepan toimintaan.

Lisäksi päivien aikana pohdittiin arjen tur-
vallisuutta ja varautumista. Kuinka paljon 
ihminen tarvitsee ruokaa ja vettä viikoksi, 
että pärjää? Mitä tarvikkeita kotoa pitäi-
si löytyä, että siellä on turvallista? Kartoi-

30 tunnin selviytymishaaste

NUORISOTOIMINTA

Ruokajakelu ja Eu-ruoka-apu Lapin piirissä
Punaisen Ristin organisoimaa kauppo-
jen ylijäämä ruokaa jaetaan seitsemäl-
lä paikkakunnalla yhteistyössä usean eri 
toimijan kanssa. Ruokaa jaetaan Kemis-
sä, Kemijärvellä, Kolarissa, Muoniossa, 
Rovaniemellä, Sodankylässä ja Tervo-
lassa. 

Jaettavan ruoan määrä on vähentynyt mutta 
avun tarve kasvaa. Uusia tarvitsijoita tulee ko-
ko ajan lisää etenkin isommilla paikkakunnilla.  

Eu -ruoka-apu osaltaan vastaa kasvavaan 
tarpeeseen. Ensimmäisessä jaossa keväällä 
paikallisosastot jakoivat Eu -ruokapaketteja 
seitsemällä paikkakunnalla ja toiseen jakoon  
loppuvuodesta osallistuu neljä osastoa.  Va-
paaehtoisia on mukana ilahduttavan paljon 
eikä ruoan jakaminen olisi mahdollista ilman 
heitä. 

Rovaniemellä usea toimija saa kauppo-
jen ja koulujen ylijäämäruokaa jaettavak-
si eteenpäin. Toiminnan selkeyttämiseksi ja 
yhtenäistämiseksi toimijat ovat koonneet yh-
teistyöverkoston jota Punainen Risti koordinoi  
Verkoston tavoitteena on luoda selkeä yh-
tenäinen toimintamalli, joka tuo mukanaan 
useita eri hyötyjä. 

Kemissä Punaisen Ristin Ruokaa & Kohtaami-
sia -hanke pyrkii selvittämään ja tarjoamaan 
ruoka-avun saajille apua myös muihin mah-
dollisiin avuntarpeisiin. Klubitalolla joka toinen 
torstai kokoontuvassa ystäväkerho Kotoisas-
sa jutustelun ja kohtaamisen lisäksi tehdään 
mm. ruokaa, retkiä ja tutustumiskäyntejä alu-
een palveluihin. 

Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota yhteyttä 
hankesuunnittelija Tiina Parkkiseen. Kurkkaa 
myös facebookista sivut Ruokaa & Kohtaami-
sia.

SOSIAALINEN HYVINVOINTI 

tettiin myös Erästäjien majan turvallisuus 
karttatehtävän avulla ja pelattiin SPEK:in 
72 tunnin häiriötilanteessa selviytymis- 
-peli.

Lopputehtävänä nuorilla oli selvitä ulos 
ensiaputeemaisesta pakohuoneesta. Huo-
neessa oli erilaisia tehtäviä, koodeja ja 
lukkoja, jotka nuorten piti ratkaista niiden 
tietojen pohjalta, jotka olivat aiemmin jo 
saaneet. Koodien purku onnistui hienosti ja 
nuoret tykkäsivät pakohuoneesta. Se olisi 
saanut kestää pidempään. Vielä ennen ko-
timatkalle lähtöä paistettiin kodassa tikku-
pullat omatekemissä tikuissa ja kaikki sai-
vat todistuksen haasteen selvittämisestä. 

Sää suosi haasteeseen osallistujia ja ensi 
kesälle toivottiin vastaavanlaista leiriä. 
Haasteeseen osallistujat toivoivat vielä 
rankempia ja pitkäkestoisempia tehtäviä ja 
vielä enemmän eräolosuhteita. 
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Suomen Tunturisuunnistus 
Ensiapupäivystys Kilpisjärvellä 3.-4.8.2019

Suomen Tunturisuunnistus on vuosittain 
Lapin tuntureilla järjestettävä tapahtu-
ma. Tänä vuonna kilpailu käytiin elokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna Kilpisjärven 
upeissa maisemissa. Kilpailussa oli eri-ikäi-
siä kilpailijoita n.700. 

Päivystyspyyntö tuli alun perin Enontekiön 
osastolle. Enontekiöltä ei ollut päivystäjiä, 
koska päivystäjät olivat jo ehtineet sopia 
muuta menoa. Enontekiö pyysi apua Muo-
niosta ja Kittilästä. Kun Muoniossakin oltiin 
hieman epävarmoja päivystäjien määräs-
tä, sovittiin, että Kittilän osasto tekee so-
pimuksen. Kittilästä oli kaksi ja Muoniosta 
kaksi päivystäjää. 

Tämä ensiapupäivystys on esimerkki sii-
tä, miten voidaan yhteistyössä eri paikal-
lisosastojen kanssa hoitaa päivystys niin, 
että päivystäjät ja järjestäjä ovat tyytyväi-
siä. Yhteistyö toimii kiitettävästi.

M
ari H

ekkala

PAIKALLISOSASTOJEN KUULUMISIA

Ensiapupäivystystä Torniossa
Vuosi alkaa kallistua syyspuolelle ja osaston 
ensiapuryhmän aktiivisin päivystystoiminta 
Torniossa alkaa hiljentyä. Kesätapahtumat 
ovat toisaalta vähentyneet ruuhkavuosis-
ta, jolloin heinäkuussa päivystettiin joka 
viikonloppu ja väliin viikollakin. Mutta vas-
taavasti varsinainen päivystyskausi alkaa 
nykyisin jo helmi-maaliskuussa erilaisissa 
talvitapahtumissa. 

Torniossa on vuositasolla parisenkymmen-
tä päivystyskertaa, joista suurin osa on ns. 
vakiotilaajia. Olemme tuttu ja turvallisuut-
ta luova näky päivystyspalveluautomme 
kanssa niin Laivakankaan raviradalla kuin 
Suurpilkeissä Torniojoen rannalla. Suurin 
osa päivystyksistämme hoidetaan päivys-
tyspalveluauton kanssa koska se helpottaa 
sekä meitä, että autettavia. Kalli-Lauta-
maa- hiihtotapahtumassa olemme ilman 
autoa koska ladun varrella on useampia 
ensiapupisteitä. 

Kuluneena kesänä olemme hoitaneet muu-
taman ensiapupäivystyksen myös Kemissä, 
jossa meille aivan uutta oli koiranäyttely. 

Uutta oli myös päivystäminen ampumaur-
heilukilpailussa.  Haastetta syyskaudelle luo 
uusien ensiapuryhmäläisten saaminen kos-
ka ryhmämme on kutistunut vuosi vuodel-
ta, kuten muuallakin ja päivystystilauksiin 
vastaaminen perustuu muutaman aktiivin 
paikallaoloon. Onneksemme vielä löytyi-
vät ne yleisimpiin päivystyksiimme laadul-
lisesti riittävät vähintään kolme päivystä-
jää, joilla riittää halua auttaa sekä apua 
tarvitsevia että osaston varainhankintaa. 
Toisaalta, positiivisesti ajatellen päivystys-
vastaavan työmäärä päivystysten hoitami-
seen on vähäistä, kun päivystävä ryhmä on 
helposti kasassa ja sen jokainen lenkki voi 
tarvittaessa toimia päivystysvastaavana. 

Päivystysterveisin Marketta Ollonen 
ea-päiystysvastaava
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AJANKOHTAISTA

Heippa!

Oli ilo ja suuri kunnia tehdä puoli vuotta töitä piiritoimis-
tolla terveydenhuollon suunnittelijana. Sinä aikana pääsin 
tapaamaan osastojen vapaaehtoisia sekä tekemään yh-
teistyötä eri tahojen kanssa. 

Vaikka työni piiritoimistolla päättyykin, jatkan tästä eteen-
päin edelleen Rovaniemen osaston aktiivisena vapaaeh-
toisena. Nyt kun kouluttajakoulutuskin on käytynä, niin 
vain taivas on rajana sille, mitä tästä eteenpäin alkaa te-
kemään.

Antoisia vapaaehtoistyön hetkiä kaikille! 

t. Päivi Niininen 

Henkilöstömuutoksia piiritoimistolla
Sapattivapaan päättyminen

Olin poissa työelämästä 7 kk josta 6 kuukautta vuo-
rotteluvapaalla ja kuukauden päälle kesälomalla. Aivan 
ihana kokemus. Tänä aikana keskityin itseeni ja nimen-
omaan asioihin, joista nautin. Luontoelämyksiä, ystä-
vien ja sukulaisten tapaamisia, matkustelua, joogaa, 
erilaisia vapaaehtoistehtäviä, hyviä lukuhetkiä kirjojen 
parissa jne.  Loputon lista, johon kuuluu lisäksi kiireet-
tömyys. Olen kiitollinen, että sain kokea tämän mahdol-
lisuuden ja suosittelen sitä lämpimästi kaikille, joille se 
on mahdollista. 

Oli mukava tulla töihin. Kiitän sijaistani Päiviä hyvästä 
työotteesta niin, että minun oli helppo tulla takaisin.  
Tästä on hyvä aloittaa arjen työt.

t. Tiia Inget (ent. Karppinen)  

Hei! 

Olen Hanna-Leena Martin ja aloitan pian työskentelyn 
SPR Lapin piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjänä. 
Tulen sijaistamaan Katja Junnilaa vuoden loppuun saak-
ka. 

Olen aikaisemmin toiminut SPR Rovaniemen vastaanot-
tokeskuksessa ohjaajana erilaisissa tehtävissä. Voinkin 
olla monille vapaaehtoisille jo ennestään tuttu vastaanot-
tokeskuksen kautta ja minut tunnetaan ehkä paremmin 
lempinimelläni Hansku. 

Nähdään syksyllä! 

t. Hansku

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

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

Laskutus:
Verkkolaskuosoite: 00370243078425 
Välittäjätunnus: BAWCFI22 

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

Vastaanottokeskus 

Kemi    0404 806 084
Rovaniemi   016 365 701

Kontti    0207 012 970

Veripalvelu   0800 0 5801

Ensiapukoulutus

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

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

Ensiapukouluttaja
Pia Nousiainen  0405 268 662

YHTEYSTIEDOT

Tässä ja Nyt piiritiedote  ilmestyy 4 kertaa vuodessa

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

Piiritiedotteen seuraava aineistopäivä on 18.10.2019. Osastot voivat lähettää omat piiritiedo-
tejuttunsa aineistopäivään mennessä osoitteeseen sprlappi@punainenristi.fi  Seuraava Tässä ja Nyt  
ilmestyy viikolla 45. 

Piiritoimisto 

Toiminnanjohtaja
Juha Nevalainen  0400 397 910

Terveydenhuollon suunnittelija 
Tiia Inget (os. Karppinen)  0400 703 287

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
Satu Sirviö   0400 352 770

Valmiuspäällikkö
Annikki von Pandy  0400 391 868

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Hanna-Leena Martin   0401 701 955
(Katja Junnilan sijainen 31.12. saakka)  
           
Taloussihteeri
Eija Metsäkallio            0401 388 425

Pärjätään yhdessä  
hankekoordinaattori
Veli-Matti Ahtiainen           0400 398 217 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa
hankesuunnittelija
Sirkka Kellokumpu  0400 703 289

Ruoka-apu
projektityöntekijä
Niina Pulli   1.2. - 31.12. 040 778 4541 

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



20

  .äämäle no ässim älleiS
  

no ässämäle ätniekrät ellinoM  
nuK .ämäle uttavrut netsiehäl  

aatlaksu ,iskutavrut asnolo eetnut  
 .nimmedyät ,nämmene ääle

  
nediakkaisa emmelo eM  

eS .öithyavrutnämäle amatsimo  
emmelo ätte ,aattiokrat  
nädieh aj emmediakkaisa  

aj nedyevret ,neduolat äsnetsiehäl  
 .allaisa neduusillavrut

  
ääsil euL  

 avrutnamale/fi.aloipatihal

 

Mitä sinä tekisit
100 000 €:lla?
Omistajien toiveesta tuemme 
lasten ja nuorten toimintaa.

Arina.fi/kannustajat


