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Ilo, toivo ja luottamus
Uudessa toimintalinjauksessa korostu vat 
Punaisen Ristin perustehtävät. Mitä linjaus 
tarkoittaa sinun osastossasi?

Punaisen Ristin yleiskokous päätti syyskuun 
alussa, että keskitymme seuraavien kolmen vuo
den ajan auttamisvalmiuden vahvistamiseen, 
yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen ja inhi
millisten arvojen puolustamiseen. 

Tämä päätös kertoo siitä, että olemme yhä vah
vasti perustehtävämme äärellä: tarjoa massa 
vapaa ehtoista apua hädän hetkellä ja puhu
massa niiden ihmisten puolesta, jotka eniten 
tukea tarvitsevat. 

Emme kuitenkaan elä samassa maailmassa kuin 
Punaisen Ristin alkumetreillä. Meitä haastavat 
muutosten nopeus ja ilmastokriisi, joka vaikut
taa sekä globaaleihin katastrofeihin että arki
siin toimintatapoihin. Jotta pystymme toimimaan 
muuttuvassa maailmassa, vahvistamme vapaa
ehtoisten johtamista ja osaamista, kehi tä mme 
digitaalisia toimintatapoja ja tuemme uusien aut
tajien pääsyä joukkoomme.

Toimintalinjaus toteutuu osastossa
Toimintalinjauksen ydinasiat – ilo, toivo ja luot
tamus – välittyvät sekä meillä että maailmalla 
vapaaehtoisten kautta. 

Siksi juuri sinä olet vapaaehtoisena Punaisen 
Ristin työn ytimessä. Vapaaehtoisena annat toi
voa vaikeassa tilanteessa elävälle ihmiselle ja 
vah vistat ihmisten luottamusta toisiinsa. Tärkeää 
on, että saat auttamisesta ja yhdessä tekemi
sestä myös iloa.

Uusi toimintalinjauskausi onkin jokaiselle osas
tolle hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, mitä toi
mia omalla paikkakunnalla tarvitaan seuraavien 
kolmen vuoden ajan, jotta ilo, toivo ja luottamus 
vahvistuvat. Kuka apuamme tarvitsee ja miten 
vastaamme avun tarpeeseen? Miten vapaaehtoi
set voivat ja miten kannustamme uusia ihmisiä 
joukkoomme?

Tärkeimmät päätökset tehdään yhdessä
Punaisen Ristin toimintalinjauksesta päätet
tiin tänä vuonna aivan uudella tavalla. Kokoon
nuimme yleiskokoukseen yhteensä kah delle toista 
alueelliselle kokouspaikalle, joiden välillä oli 
etäyhteys. 

Osallistujat sopeutuivat uuteen tilanteeseen hie
nosti: puheenvuorot pidettiin kameroiden väli
tyksellä, äänestykset hoidettiin kännykällä. 
Vaikka olimme kaukana toisistamme, tekemi
sestä huokui yhteisöllisyys. 

Poikkeukselliset järjestelyt kertovat siitä, että 
pystymme toimimaan yhdessä joustavasti silloin, 
kun uusia ratkaisuja tarvitaan. Valmius on kaik
kien yhteinen asia ja ennen kaikkea asenne. 

Samaa asennetta tarvitaan nyt, kun olemme 
muuttamassa toimintalinjauksen päätöksiä  
todeksi. Toiminnan suunnittelu vaatii nyt monelta 
osastolta tavallista enemmän joustavuutta ja 
kykyä nähdä uusia ratkaisuja. 

Kiitos sinulle, että olet vapaaehtoisena mukana 
etsimässä näitä ratkaisuja ja rakentamassa iloa, 
toivoa ja luottamusta ympärillesi.

 
   Kristiina Kumpula  
   Pääsihteeri 
   Suomen  
   Punainen Risti

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 040 664 7779, mari.makinen@punainenristi.fi Kuvat: Suomen Punaisen Ristin  
kuvaarkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Marja Keränen, aineistot@punainenristi.fi 
Piiritiedotteen toimitus: Lähteentie 10 96400 Rovaaniemi Taitto: VeliMatti Ahtiainen Paino: Garno Rovaniemi

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osasto materiaalit. 
Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

M
ari Vehkalahti
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Hyvä joulumieli lapsiperheille, soppatykki nälkäisille ja Joulukahvila 
seuraa kaipaaville!

PÄÄKIRJOITUS 30.10.2020

Vaikka jouluun on vielä aikaa,  on  hyvä jo  
herätellä auttamishalua ja keinoja, joilla 
voimme auttaa niitä, joilla asiat eivät yhtä 
hyvin kuin itsellä.   Auttamisen kohteita on 
lukuisia. Muutama  konkreettinen keino, 
joilla me Punaisen Ristin edustajat voimme 
kantaa kortemme kekoon ovat Hyvä joulu
mieli keräys, ruokaapu ja Joulukahvilan 
järjestäminen.

Tänä vuonna Hyvä joulumieli -keräys käyn
nistyy 24. kerran. Sen kohteena ovat vä
hävaraiset lapsiperheet. Lapissa Jaamme 
Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa 
yhteensä 1123 kpl 50 € arvoisia lahjakort
teja joulun ruokaostoksiin.  Tavoitteena on 
tukea vanhempia, jotka voivat ruokaan va
ratuilla rahoilla hankkia lapsille joululahjoja. 
Vuoden 2020 alussa Suomessa asui jo yli 
100 000 lasta köyhässä perheessä. Loppu
vuoden määrän voisi olettaa olevan vielä 
suuremman. Vastavalmistuneen tutkimuk
sen mukaan köyhien perheiden lapset koke
vat muita enemmän stressiä ja kiusaamista. 
Yksi stressiä tuottava asia on joululahjojen 
määrän vertaileminen luokkakavereiden 
kesken. Hyvä joulumieli- keräyksen järjes
tämisellä ja/tai itse lahjoittamalla voimme 
osaltamme auttaa. Sydäntä lämmittävää on 
tietää, että moni paikallisosastoistamme aut
taa  oman alueensa vähävaraisia, muitakin 
kuin lapsiperheitä, jakamalla lahjakortteja 
paikallisiin liikkeisiin. 

Kevään aikana ja syksyn mittaan on ruo
kaapua tarvitsevien määrä kasvanut ta
saisesti. Lapin piiri osastoineen  on yksi 
ruokaapua tarjoavista tahoista.  Yhdellä 
paikkakunnalla on päätetty ottaa soppatyk
ki käyttöön joulun alla ja jakaa lämmintä 
valmisruokaa kotiin vietäväksi.  Vaikka yksi 
lämmin keittoastia ei nälkää kauaa pidä, se 
on osoitus siitä, että haluamme pitää huol
ta toisistamme. Piiritoimiston soppatykki on 
lainattavissa, mikäli haluatte toteuttaa vas
taavan omalla paikkakunnallanne.

Kaupungistuminen ja yksinasuminen ovat 
lisääntynyt, mutta ihmisten tarve olla yh
dessä ei ole poistunut. Joulukahvila antaa 
mahdollisuuden yksin joulua viettävälle ta
vata muita ihmisiä. Punainen Risti on to
teuttanut joulukahviloita vuodesta 2016 
alkaen.  Joulukahvila on vahva viesti siitä, 
ettei kenenkään tarvitse olla yksin. 

Kahvittelun lisäksi kahviloissa on mahdolli
suus tutustua uusiin ihmisiin, pelata lauta
pelejä, järjestää kevyttä ohjelmaa tai olla 
vain. Joulukahvilan järjestäminen on herät
tänyt kovasti kiinnostusta vapaaehtoisis
samme. Joulun pyhien yksin viettämiselle 
halutaan tarjota yhteisöllinen vaihtoehto. 

Keräyksen, ruokaavun tai Joulukahvilan 
järjestäminen vaatii koronan aikana erityis
tä huolellisuutta. Tämän lehden painosta 
tullessa on ohjeistuksen mukaan sisätiloissa 
käytettävä kasvomaskia tai visiiriä, nouda
tettava huolellista käsihygieniaa ja huoleh
dittava ilmanvaihdosta esimerkiksi tuulet
tamalla tilaa riittävästi. Ulkona tapahtuvaa 
toimintaa varten on omat ohjeensa.  Päivit
tyvät turvallisuusohjeet löytyvät Rednetin 
Tieto ja Taito osasta Korona2020 kansiosta.

Tähän lopuksi kiteytys siitä mitä toisten 
auttaminen tuo mukanaan:

”Jos haluat muiden olevan onnellinen, har
joita myötätuntoa. Jos haluat itse olla on
nellinen, harjoita myötätuntoa.” Dalai Lama

Hyvää loppusyksyä ja hyvää joulumieltä 
toivottaen 

Sirkka Kellokumpu

hankesuunnittelija

Kohdataan kylillä ja keskuksissa hanke
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Punaisen Ristin yleiskokous pidettiin 5. syys
kuuta koronatilanteen vuoksi täysin uudella 
tavalla: osallistujat kokoontuivat 12 eri koko
uspaikkakunnalle, joiden välillä oli etäyhteys. 
Kokousta johdettiin Vaasasta käsin.

Yleiskokous valitsi Punaisen Ristin uudeksi 
puheenjohtajaksi työelämäprofessori Elli 
Aaltosen. Järjestön hallituksen uusiksi 
vara puheenjohtajiksi valittiin Ann-Mari 
Audas-Willman Vaasasta, Laura Musta 
Helsingistä ja Harri Virta Kaarinasta.

Hallituksen jäsenet vuosina 2021–2023  
ovat Outi Forsblom Tikkalasta, Harri  
Joki ranta Seinäjoelta, Katja Kuusela 
Espoosta, Marju Pihlajamaa Punka  laitu
melta, Jarno Rasinkangas Oulusta ja 
Ruut Rissanen Tampereelta. Valtuuston 

YLEISKOKOUS 5.9.2020

Yleiskokouksessa valittiin luottamusjohto ja 
hyväksyttiin toimintalinjaus

puheen johtajaksi valittiin Otto Kari 
Helsingistä. 

Uusi toimintalinjaus: Punainen Risti 
tuo iloa, ylläpitää toivoa ja vahvistaa 
luottamusta
Syyskuisessa yleiskokouksessa päätettiin, että 
järjestö keskittyy auttamisvalmiuden kehittä
miseen, inhimillisten arvojen vahvistamiseen 
ja yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen vuosina 
2021–2023. Kokouksessa päätetty toimintalin
jaus ohjaa Punaisen Ristin vapaaehtoisten ja 
työntekijöiden yhteistä työtä seuraavien kol
men vuoden ajan.

Tutustu toimintalinjaukseen ja  
henkilö valintoihin RedNetissä > 
Yleiskokous 2020 > Luottamushenkilövalinnat

Punainen R
isti VarsinaisS

uom
en piiri

K
atja Tähjä

Linus Lindholm
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YLEISKOKOUS 5.9.2020

Yleiskokous Lapin piirin vinkkelistä

Lapin piirin osalta yleiskokous järjestettiin Rovaniemellä, hotelli Santa Claus: ssa. Mukana  ko-
kouksessa oli 9 osastoa ja 12 edustajaa.

Kokousjärjestelyt onnistuivat hyvin ja etäyhteydet toimivat. Yleiskokous tässä muodossa oli 
jokaiselle ainutlaatuinen kokemus ja muistetaan varmaan pitkään. Opimme myös paljon etä-
järjestelyistä ja niitä tulemme hyödyntämään varmasti myös jatkossa.
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KIITOS KAIKILLE NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!

Kiitos kaikille, jotka olitte toteutta-
massa Nälkäpäivän turvallisesti ja  
luovasti koronaepidemian keskellä!  
40. Nälkäpäivä-keräys tullaan muista-
maan nenä-suusuojiin pukeutuneista 
lipaskerääjistä ja aiempaa selvästi 
aktiivisemmasta digitaalisesta kerää-
misestä.

Lipaskeräyksen järjestelyissä kiinnitettiin 
koronan vuoksi erityistä huomiota turvalli
suuteen ja hygieniaan. Keräyksen turvalli
suuteen panostaminen näkyi konkreettisesti 
keräyksen kohdanneille suomalaisille ja 
nousi myös positiivisella tavalla esille medi
assa. On tärkeää, että Punainen Risti on 

Nälkäpäivä muistetaan poikkeusoloista

näkyvästi esillä vaikeina aikoina ja näyttää 
mallia turvallisista toimintatavoista epide
mian keskellä.

Lipaskeräyksen tulos tulee jäämään aiempia 
vuosia alhaisemmaksi, tulosarvion ollessa 
670 000 euroa. Tuloksen lasku johtuu luon
nollisesti lipaskerääjien ja keräystapah
tumien vähäisemmästä määrästä. Lisäksi 
ihmisiä liikkui erityisesti kaupungeissa 
vähemmän ja käteisen käyttö on vähenty
nyt koronan vuoksi selvästi. Nälkäpäivä on 
kuitenkin edelleen rakastettu keräys, jolla 
on lämmin paikka monen suomalaisen sydä
messä. Pidetään se yhdessä sellaisena myös 
seuraavat 40 vuotta.

S
irpa Lehtim

äki

Em
ilia A

nundi

Joonas B
randt
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NÄLKÄPÄIVÄ 2020 LAPISSA

Nälkäpäivä Lapissa

Keräys onnistui näissä oloissa hyvin, mistä 
suuret kiitokset jokaiselle keräykseen osal
listuneelle ja sen mahdollistaneelle. Ihan 
joka osastossa ei lipaskeräystä toteutettu, 
mutta jokaisessa osastossa oli vähintään 
kylmät lippaat kaupoissa. Myös nettilippai
den määrä kasvoi hienosti. 

Meillä Lapissa jo muutaman vuoden ajan 
keräystulos pienentynyt uhkaavan nopeasti. 
Siihen on moniakin syitä, mitä meidän pitää 

pohtia tulevia vuosia ajatellen.

Keräystulos näyttää tällä hetkellä jäävän 
reilusti alle 20 000 euron, mikä huolestuttaa 
aika paljon.

Eri puoliolla Lappia oli kuitenkin hyviä ke
räystapahtumia iloisella mielellä ja myös 
onnistumisia, mistä tässä alla olevat kuvat 
kertovat puolestaan.

Vielä kerran suuret kiitokset kaikille yhdessä 
ja erikseen.

Lipaskerääjät Sodanakylässä. Kuva Elina Me
lamies Kerääjät Kemijärvellä. Kuva Sirkka Kellokumpu

Keräyspaikkojen jakoa Pyhätunturilla. 
Kuva Sirkka Kellokumpu

Kittilässä keitettiin henrnekeittoa. Kuva Birgitta 
Brusila.
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 19.11.-24.12.2020

Hyvä Joulumieli -keräyksellä hanki-
taan vähävaraisille lapsiperheille 
ruoka lahjakortteja, joilla voi ostaa 
syömistä joulupöytään. Keräystavoite 
tänä vuonna on 1 050 000 euroa, jolla 
voidaan jakaa 21 000 lahjakorttia. 
Tänä vuonna lahjakortin arvo on 50 
euroa. 

Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti 
yhdessä Ylen Puoli seitsemän ohjelman, 
Yle Radio Suomen ja Radio Vegan kanssa. 
Keräyksen kaupallisina partnereina ovat 
Kruokakaupat, Sryhmä ja Lidl. 

Keräys alkaa torstaina 19.11.2020 ja jatkuu 
jouluaattoon asti. Tämän vuoden keräysta
voite on 1 050 000 euroa.

Kortit hyvissä ajoin perheille
Kortit on tilattu sähköisellä lomakkeella loka
kuussa ja ne toimitetaan MLL:n keskustoi
mistolta tilauslomakkeessa ilmoitettuihin 
osoitteisiin viikoilla 45–46.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit 
yhteistyökumppaneiden eli kunnan sosiaali
toimen, maahanmuuttopalveluiden, neuvo
loiden, seurakuntien diakoniatyön tai muun 
yhteistyökumppanin kautta. Jos osasto tilasi 
kortit itselleen on tärkeää, että kortit toi
mitetaan hyvissä ajoin kumppaneille, jotta 
kortti ei jää matkan tai muiden joulukiireiden 
vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on voimassa 
7.–31.12.2020.  

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  

www.hyvajoulumieli.fi 

• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 

• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli 

• RedNet (Hyvä Joulumieli) 

• Lisätietoja piiritoimistosta ja  
joulumieli@punainenristi.fi 

 
HUOM.!  
Käykää tarkkaan läpi korttien jakoohjeet.

Hyvä Joulumieli -keräys on  
ajankohtaisempi kuin koskaan

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla 
näkyvyyttä paikkakunnilla 
koronatilanteen salliessa
Kannustamme osastoja ja yhdistyksiä järjes
tämään yhteisen Hyvä Joulumieli -tapahtu
man, jos koronatilanne sen sallii. Tapahtuma 
tuo näkyvyyttä ja lipaskeräys varoja. 
Tapahtuman voi järjestää keräysaikana ja 
myös media kannattaa kutsua paikalle. 

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen 
ja materiaalia löytyy RedNetistä (Hyvä 
Joulumieli).

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

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158

Viestinnän asiantuntija  
Mari Mäkinen, p. 040 664 7779
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PUNAISEN RISTIN JOULUKAHVILAT JA VOIMAVARAKAHVILAT

Jos koronatilanne sallii, Punaisen Ristin jou
lukahvilat tuovat jälleen iloa seuraa kaipaa
ville. Tunnelmasta nauttivat myös kahviloita 
pyörittävät vapaaehtoiset.

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestä
mät joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle 
toivottu valonpilkahdus loputtoman pitkiltä 
tuntuvien joulun juhlapyhien keskellä. 

Joulukahvilat tarjoavat yksin eläjille tai muu
ten jouluna seuraa kaipaaville mukavan 
tilaisuuden viettää aikaa muiden seurassa. 
Vapaaehtoisille joulutunnelman luovat lämpi
mät kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa.

Vapaaehtoiset kehuvat 
joulukahviloiden tunnelmaa
Joulukahviloissa on aiempina vuosina ollut 
järjestäjien mukaan leppoisa meininki. 
Kahvilat ovat olleet sekä järjestäjille että 
vieraille mukava tapa olla yhdessä jouluna. 
Tänä vuonna ystävätoiminnan yhteistyö
kumppani tavarataloketju Tokmanni tukee 
joulukahviloita taloudellisen tuen muodossa.

Saadakseen avustusta osaston tulee 
ilmoittaa kahvilasta ennakkoon ja rapor

Poikkeuksellisena aikana monessa osas
tossa kaivataan palauttavaa ja innostavaa 
vertaistoimintaa. 

Voimavarakahvila kannattaa ottaa osaksi 
jo suunniteltuja toimintaryhmäkohtaisia 
tapaamisia. Kahvila kestää 2–3 tuntia, mutta 
materiaalista voi myös valita vain yhden tai 
kaksi harjoitusta. Kerran järjestettävän kah
vilan ja harjoitusten vetäjäksi sopii henkisen 
tuen vapaaehtoinen, vastuuvapaaehtoinen 
tai aiheesta muuten innostunut. 

Avustusta (300 euroa / osasto) voi 
hakea osastoittain Hyväpäivä-avustusten 
kautta. Avustuksia tullaan myöntämään vuo
den 2020 loppuun saakka, mutta kahvilan 
toteutus voi olla kevättalvella 2021.  

Jouluna ei tarvitse olla yksin

Hae tukea ja pidä osastossa voimavarakahvila

toida tapahtuman jälkeen. Tuki makse
taan kuluja vastaan ja se voi olla enintään 
200 euroa. Kahvilaa kannattaa mainostaa 
mm. paikallisen Tokmannin ilmoitustaululla. 
Ilmoituspohjia löytyy RedNetistä.

– Nyt on hyvä aika kutsua vapaaehtoisia 
mukaan järjestelyihin. Moni heistäkin kai
paa tekemistä pitkiin pyhiin. Myös uusia 
vapaaehtoisia voi löytyä tätä kautta, kannus
taa sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta.

Jos paikallinen koronatilanne on rauhalli
nen, kahviloita voi järjestää, kunhan huomioi 
viranomaisohjeet ja Punaisen Ristin vapaa
ehtoisten Turvallisuus ja hygieniaohjeet. 

Vinkkejä järjestämiseen ja  
ilmoitus pohjat: RedNet > Tieto ja taito > 
Ystävätoiminta > Tapahtumamallit

Koronaohjeet:  
RedNet > Tieto ja taito > Korona 2020

Lisätietoja:  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Tarkemmat ohjeet hakuprosessista sekä 
valmiiksi luotu materiaali voimavarakahvi
lan sekä etä että lähitoteutukseen löytyvät 
RedNetistä: 
 
Korona 2020 > Henkinen tuki ja vapaaehtoi
sena jaksaminen > Voimavarakahvila 

Joonas B
randt
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• 16.11.2020 Osa 3: Paperittomat –  
ihminen ihmiselle

• 14.12.2020 Osa 4: Rasismi koskettaa

Webinaari järjestetään suomeksi ja 
se on suunnattu kotoutumisen tukena 
toimiville vapaaehtoisille ja muille 
aiheesta kiinnostuneille.

VERKKORYHMÄTOIMINTA JA WEBINAARI OMA PUNAINEN RISTISSÄ

Keskustoimisto ja LänsiSuomen piiri pilo
toivat kesällä 2020 yksinäisille suunnattuja 
valta kunnallisia verkkoryhmiä ja kokemusten 
pohjalta on tehty ohjeistukset verkkoryhmä
toimintaan. Pilotteihin osallistui 28 vapaa-
ehtoista ja 60 osallistujaa ympäri Suomea. 

Webinaarisarjassa ”Ihmisiä ja perheitä 
– meillä ja maailmalla” sarja pureutuu 
loppuvuoden aikana teemoihin, jotka liit
tyvät läheisesti Punaisen Ristin toimintaan. 
Ilmoittautuminen avautuu Oma Punaisessa 
Ristissä lähellä webinaarin päivämäärää. 
Kannattaa siis käydä Omassa katsomassa 
lisätietoja ja tulevia tapahtumia. 

Marraskuun puolivälissä puhutaan paperit
tomuudesta ja joulukuussa syvennytään sii
hen, miksi rasisminvastainen toiminta on 
tärkeää. 

Näin järjestät yksinäiselle suunnattuja 
verkkoryhmiä

Tule seuraamaan mielenkiintoista 
webinaarisarjaa – merkitse kalenteriin

Ryhmiä perustettiin yhteensä neljä: alle 
18-vuotiaille, 18-29-vuotiaille, työ ikäisille ja 
yli 70 vuotiaille. Kesän kokemukset ovat kan
nustavia: mukaan lähdettiin innostuneesti 
ja vapaaehtoisista tehtävä oli mielekäs. 
Haasteena puolestaan koettiin se, kuinka 
pitää osallistujat aktiivisina. 

RedNetiin on koottu ohjeita ja vinkkejä 
ryhmä toiminnan järjestämiseksi verkossa. 
Apua saa teknisten alustojen eli Discordin ja 
Microsoft Teamsin käyttöön sekä sisältöjen 
suunnitteluun. Sivuilta löytyy myös materi
aalia mm. ryhmien mainostamiseen sosiaali
sessa mediassa. 

Verkkoryhmätoiminnan ohjeet:  
RedNet > SPR Ystävätoiminta  
> Ystävät verkkoryhmissä

Lisätietoja:  
Hankekoordinaattori  
Anja Saksola,  
Länsi-Suomen piiri, p. 040 702 9706 

Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Varpu Salmenrinne, p. 040 352 0772

Joonas B
randt
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Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto 
etsii pääkaupunkiseudulta uusia vapaa -
ehtoisia kiintiöpakolaisten vastaan-
ottoon Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 

Punainen Risti huolehtii Suomeen saapuvien 
kiintiöpakolaisten vastaanotosta lento kentällä 
ja osallistuu siihen liittyviin järjestelyihin. 
Järjestö seuraa Maahanmuuttoviraston  
käynnistämien ja IOM:n toteuttamien matka
järjestelyiden etenemistä, informoi kuntia ja  
Helsinki-Vantaa rajavartiostoa saapuvista 
pako laisista sekä varmistaa, että lento
kentällä on käytettävissä riittävät tulkki ja 
vastaanottoresurssit.

Lentokentällä tapahtuvassa vastaanotossa 
Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on merkit
tävä rooli. Vapaaehtoiset avustavat pako
laisia lentokenttämuodollisuuksien aikana 
(rekisteröinti), järjestävät ruokailun tar
peen vaatiessa ja saattavat pakolaiset jatko
yhteyksille. Vapaaehtoiset ovat tulijoille 
ensimmäinen kosketus suomalaiseen yhteis
kuntaan. Lentokenttävapaaehtoiset tekevät 
uuteen kotimaahan saapumisen inhimilliseksi 
ja ihmisarvoiseksi, mikä on hyvä ensi askel 
kotoutumiselle. Lentokenttävapaaehtoiset 
ovat kokeneet työn antoisaksi ja 
merkittäväksi.

Kiintiöpakolaiset tulevat usein perhekunnit
tain ja perheissä on usein eriikäisiä jäseniä 
sylivauvoista isovanhempiin. Kiintiöpakolaisia 
tulee pääsääntöisesti isommissa ryhmis sä, 
jolloin vastassa on useampi kuin yksi 
vapaaehtoinen.

Wanted: Lentokenttävapaaehtoisia  
Helsinki-Vantaalle

Mitä hyvää sinä voisit tehdä 1.12?

VINKKAA YSTÄVILLESI TAI TULE ITSE MUKAAN

Ketä etsimme? 
Etsimme joustavia ja myös viikolla päiväs
aikaan mukaan ehtiviä henkilöitä. Työskentely 
tapahtuu usein arkipäivänä ja saattaa kestää  
usean tunnin ajan. Vapaaehtoistyö vaatii 
aikataulullista joustavuutta, sillä lennot saat
tavat olla useita tunteja myöhässä ja henkilöt 
voivat esimerkiksi myöhästyä jatkolennoilta. 
Lentokentällä tapahtuva vapaaehtoistyö sopii 
hyvin esimerkiksi eläkeläisille ja opiskeli
joille, joilla on opintojensa puolesta joustava 
aikataulu.

Ensiapu, henkisen tuen osaaminen ja eri kie
lien taitaminen ovat tehtävässä hyödyllisiä. 
Vapaaehtoistehtävästä suoriutuminen edellyt
tää vähintään tyydyttävää suomen kielen tai
toa, sillä kommunikoinnissa on mukana tulkit, 
jotka puhuvat suomea ja tulkattavaa kieltä.

Haemme lisää vapaaehtoista, jotka ovat val
miita sitoutumaan tehtävään mielellään kah
deksi vuodeksi. Lentokentälle tarvittava 
kulku lupa on voimassa viisi vuotta, joten 
toivomme, että vapaaehtoinen olisi käy
tettävissä myös pidemmän aikaa. Vapaa
ehtois työstä korvataan matkat lentokentälle 
halvimman kulkuneuvon mukaan sekä tarjo
taan ruokailumahdollisuus kentällä. Koulu
tamme henkilöt tehtävään. 

Jos kiinnostuit tehtävästä, laita viesti osoit
teeseen refugees@redcross.fi. Kerro 
itsestäsi ja miksi kiintiöpakolaisten vastaan
otto kiinnostaa sinua. Lisäkysymykset 
vapaaehtoistehtävästä voi laittaa samaan 
osoitteeseen.

Punainen Risti on mukana #TekojenTiistai
kampanjassa 1.12. Päivä kannustaa ihmisiä  
hyviin tekoihin ja toimintaan. Sinutkin on 
haastettu  tule mukaan! Teot voivat olla 
kiittämistä, lupauksia, pieniä tekoja, suuria 
kampanjoita, lahjoittamista, vapaaehtois
työtä tai vaikkapa tavaran lahjoittamista. 
TekojenTiistai on osa kansainvälistä 
#GivingTuesdaykampanjaa. Lue lisää: 
www.tekojentiistai.org.
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Ystävänpäivänä meillä on jälleen 
ainutlaatuinen tilaisuus yhdistää  
voimamme ja nostaa esiin ratkaisuja 
vakavaan yhteiskunnalliseen  
ongelmaan: yksinäisyyteen. 

Ystävänpäivän kampanjan myötä keskuste
lemme yksinäisyyden kokemuksista ja vai
kutuksista, kannustamme ihmisiä näkemään 
ihmiset ympärillään sekä kutsumme kaikkia 
mukaan Punaisen Ristin toimintaan.

Loppukiri viestintään 
Kampanja toteutetaan viime vuonna uusi
tuilla kampanjamateriaaleilla. Materiaaleja 
voi tilata Punaisen Ristin verkkokaupasta,  
ja niitä kannattaa hyödyntää monipuolisesti 
erilaisissa tapahtumissa.

Paikallismedia haluaa tarinoita ihmisistä,  
ja ne kiinnostavat myös suurta yleisöä. 
Löytyisikö paikkakunnaltanne vielä joku 
avoin ja innokas ystävätoiminnan vapaa
ehtoinen ystävineen paikallismedian 
haastateltavaksi? 

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voivat 
osallistua kaikki eli myös osastot, joilla ei ole 
ystävätoimintaa. Verkkoystävän voi saada 
paikasta riippumatta, joten toiminnasta kan
nattaa kertoa kaikkialla. Someviestinnässä 
auttavat keskustoimiston tuottamat valmiit 
materiaalit.

Tapahtumissa esitellään ystävä toimintaa 
ja houkutellaan mukaan uusia ystäviä 
Viime vuosina suosittuja ovat olleet Ystävän
päiväkahvilat ja Tutustu tuntemattomaan
tapahtumat. Koronatilanne voi rajoittaa 
tapahtumien järjestämistä, mutta valmiste
lemme parhaillaan vaihtoehtoisia toteutuk
sia. Keskustoimisto tukee erilaisia malleja 
150 eurolla.

Uudet heti mukaan toimintaan 
Vuonna 2020 saimme kampanjan myötä yli 
3 000 uutta yksinäisyyden lievittämisestä ja 
Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostunutta 
jättämään meille yhteystietonsa. Siksi tie
don ja kurssien tarjoaminen on erityisen tär
keää heti ystävänpäivän jälkeen. Kursseja 
voi markkinoida ystävänpäivätapahtumissa. 
Koronan myötä ystävätoiminnassa on pidetty 
paljon etäkursseja, joille voi osallistua mistä
päin tahansa. Verkkoystävätoimintaan pää
see mukaan vaikka omassa osastossa ei 
olisikaan ystävätoimintaa. 

Muistakaa tehdä kursseista tapahtumat 
myös Omaan! 

Lue lisää:  
RedNet > Tieto ja taito > Ystävänpäivä. 

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

Viestinnän asiantuntija  
Senni Puustinen, p. 040 589 3414

YSTÄVÄNPÄIVÄ – EI JÄTETÄ KETÄÄN YKSIN

Miltä näyttää ystävänpäivä vuonna 2021?

Joonas B
randt
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LÄHTÖLASKENTA JOULUUN VOI ALKAA  

Punaisen Ristin joulukalenteri on 
perinteinen osa joulun odotusta. Tämän 
vuoden kalentereissa näkyy Raimo 
Partasen ja Martta Wendelinin kuvitus. 
Kalentereita on lähetetty noin 100 000 
kotiin. Kalenterin suositus hinta on 12 € ja 
sen voi voi ostaa myös verkkokaupasta 
punaisenristinkauppa.fi tai  
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
myynti@punainenristi.fi.

Lahjavinkki: Punaisen Ristin  
Vaikuttava lahja
Ostamalla Vaikuttavan lahjan annat 
konkreettista apua vaikeassa tilanteessa 
olevalle. Lahjalla viestit välittämisestä ja 
halustasi auttaa. Suosituimmat Vaikuttavat 
lahjamme ovat Puhdasta vettä lapselle 
vuodeksi (15 €) ja Ystävä yksinäiselle (25 €).  
Verkkokaupasta löytyy lisää Vaikuttavia 
lahjoja ja myös joulukortit, joilla ilahdutat 
sukulaisia, ystäviä ja naapureita.

Lisätietoja: Punaisen Ristin myyntipalvelu, 
p. 020 701 2211

Kalenteri tuo joulun odotuksen
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Rasisminvastainen viikko on 
jokaisen Punaisen Ristin va-
paaehtoisen viikko / Rasismin-
vastainen viikko on myös sinun 
viikkosi
On osuva sattuma, että syntymäpäivänäni 
vietetään maailman pakolaispäivää. Pikku
tytöstä asti olen potenut maailmanparanta
misen kuumetta, joka on elämäntilanteesta 
ja ympäröivästä yhteiskunnasta riippuen 
vaivannut välillä kiivaammin, välillä piilevä
nä. Kauan sitten 1980luvulla näin uutisku
vissa nälänhädän keskellä elämästään tais
televia afrikkalaisia ikätovereitani, samaan 
aikaan kun itse elin huoletonta, turvallis
ta lapsuutta lappilaisessa kirkonkylässä. 
Ymmärsin ehkä ensimmäistä kertaa, ettei 
maailma ole reilu. Pieni lapsi ei voinut epä
kohdalle mitään. Asia vaivasi kuitenkin niin 
paljon, että päätin myötäelää tuntematto
mien lasten kärsimyksiä nukkumalla latti
alla pelkän räsymaton päällä. Vanhempia 
pikkuvanhan ipanan nukkumisjärjestely hu
vitti ja ehkä liikuttikin  heiltä olin varmasti 
empatian ja tasaarvon tärkeyden oppinut. 

Vasta nelikymppisenä löysin Punaisen Ris
tin, järjestön, jonka periaatteet näen äärim
mäisen tärkeänä ja jonka toiminnassa voin 
toteuttaa omia arvojani. Aloitin Punaisen 
Ristin vapaaehtoisena Rovaniemen vastaan
ottokeskuksessa syksyllä 2015, jolloin Tor
nionjoen siltojen yli vaeltavat turvapaikan
hakijat toivat maailman pakolaistilanteen 
osaksi meidän pohjoisen ihmisten arkea. 
Seuraavat kolme vuotta tärkein tehtäväni 
vapaaehtoisena oli olla ihminen ihmisille, 
jotka olivat kaukana kodeistaan ja rakkais
taan. Käytännössä se tarkoitti pieniä asioita 
kuten lapasten neulomisen opettelua, suo
men kielen harjoituksia ja kulttuurieroista 
juttelemista. Oleellista monikulttuurisessa 
vapaaehtoistyössä on nähdä yhteinen ih
misyys pinnallisten eroavaisuuksien takana 
sekä yrittää ymmärtää ja kommunikoida 
silloinkin, kun yhteistä kieltä ei ole. Turva
paikanhakijan ja maahanmuuttajan kohtaa
misessa ei ole tärkeää etukäteen tuntea hä
nen kulttuuriaan tai osata hänen kieltään. 

Tärkeintä on kohdata hänet tasaar
voisena ihmisenä ja olla avoin oppi
maan uutta  eli aivan samat asiat kuin 
aina uuteen ihmiseen tutustuessa!

Siinä vaiheessa kun turvapaikanhakijoi
den määrä Rovaniemellä pieneni ja mei
dän vapaaehtoisten viikoittainen vastaan
ottokeskuksen Suomen kerho päättyi, olin 
lähtenyt mukaan Rovaniemen rasisminvas
taisen viikon kampanjatyöhön. Valtakun
nallista Rasisminvastaista viikkoa vietetään 
samalla viikolla kuin YK:n kansainvälistä 
päivää rotusyrjinnän poistamiseksi. Rasis
tinen ajattelu ja toiminta ovat ristiriidassa 
Punaisen Ristin periaatteiden kanssa, jot
ka korostavat inhimillisyyttä ja tasapuo
lisuutta. Siksi Punainen Risti on aktiivinen 
ja näkyvä toimija rasisminvastaisessa ja 
syrjintää ehkäisevässä työssä. Minulle ra
sisminvastaisen viikon kampanja on yksi 
vuoden tärkeimpiä juttuja, Punaisen Ristin 
vapaaehtoisena ehkä se tärkein. Rasismi 
ja syrjintä aiheuttavat kärsimystä yksit
täisille ihmisille, ja ne ovat yhteiskuntaa 
hajottava tekijä. Digitaalisen median an
siosta kuka tahansa ja missä tahansa voi 
vahvistaa kielteisiä ilmiöitä, ja siksi rasis
mia ehkäisevä työ on tärkeää myös alueilla, 
joilla vähemmistöjä ei juuri esiinny ja joilla 
siksi ei välttämättä näe syrjivää kohtelua. 

Punaisen Ristin suurin voima ei ole tehok
kaassa kansainvälisessä organisaatiossa 
vaan vapaaehtoisissa, joita löytyy maail
man jokaisesta kolkasta. Jokainen meis
tä edistää vapaaehtoistyöllään yhteisiä 
periaatteita: inhimillisyys, tasapuolisuus, 
puolueettomuus, riippumattomuus, vapaa
ehtoisuus, yleismaailmallisuus ja ykseys. 
Emme ole täydellisiä tai supersankareita 
vaan vain ihmisiä, joilla on omat elämän
sä, haasteensa ja vahvuutensa. Yksittäi
sestä vapaaehtoisesta, joka jo osallistuu 
aktiivisesti ensiapu tai ystävätoimintaan, 
voi tuntua, ettei aikaa ja energiaa riitä ra
sisminvastaisen viikon kampanjaankin. Sik
si haluan muistuttaa meitä jokaista, ett
emme ole yksin. Yhdessä monista pienistä 
kädenojennuksista kasvaa suuri voima. 
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Rasisminvastainen viikko Rovaniemi ver
kostossa on Punaisen Ristin lisäksi mukana 
joukko monenlaisia toimijoita sekä järjes
töpuolelta, kuntaorganisaatiosta että kau
palliselta sektorilta. Meitä paikallisosaston 
vapaaehtoisia on mukana vain muutamia, 
mutta yhdessä kaupungin työntekijöiden, 
paikallisten yrittäjien, taiteilijoiden ja urhei
lijoiden kanssa olemme jo useana vuonna 
saaneet aikaan näkyvän ja kuuluvan kam
panjan tasaarvoisen ja inhimillisen yh
teiskunnan puolesta. Verkoston osana ole
minen on ollut yksinkertaisesti mahtavaa. 
Uskon sydämestäni, että kotikyläni Pellon ja 
muiden Lapin paikkakuntien Punaisen Ris
tin osastot voivat saada liikkeelle vastaavan 
yhteisöllisen voiman rasismia vastaan ja 
inhimillisyyden puolesta riippumatta siitä, 
onko osastossa monikulttuurista toimintaa. 

Viimeistelen parhaillaan työn ohessa yhtei
söpedagogin opintoja Humanistisessa kor
keakoulussa HUMAKissa. Opintoihin kuuluu 
opinnäytetyö, jonka tulee olla kehittämis
tehtävä omalla koulutusalallani nuoriso ja 
järjestötyössä. Teen opinnäytetyön Punai
sen Ristin Lapin piirille ja apuna on mo
nikulttuurisen toiminnan kehittäjä Mervi 
Hyötylä. Kehittämistehtävä on tehdä osas
tojen käyttöön selkeä ja käytännönläheinen 
opas siitä, miten laittaa alulle omalla paik
kakunnalla rasisminvastaisen viikon kam
panjaverkosto ja saada sen kautta mukaan 
muiden toimijoiden energiaa ja osaamista. 

Monenlaista yhteistyötä tehdään jo eri puo
lilla Lappia. Olisi hyödyllistä saada tietoa ja 
näkemystä kentältä, ja siksi kutsun Lapin 
osastojen vapaaehtoisia kertomaan mie
lipiteensä ja ideansa työni tueksi! Välitän 
lähiaikoina piiritoimiston kautta yksinker
taisen kyselyn, johon toivon lappilaisten 
vapaaehtoisten vastauksia. Olisi hienoa, 
jos jokin osasto haluaisi myös nähdä te
kemäni oppaan ennen sen valmistumis
ta ja antaa siitä palautetta, jotta loppu
tulos olisi mahdollisimman hyödyllinen. 

Jos haluat      
olla mukana,      
laita sähköpostiviestiä    
tulemaan: nina.ekonoja@humak.fi. 

”Suomen Punaisen Ristin koordinoimaa 
valtakunnallista Rasisminvastaisen vii
kon kampanjaa vietetään ensi vuonna 
15.3.21.3.2021.  YK:n Rasisminvastai
nen päivä on sunnuntaina 21.3.2021, jo
ten kampanjaviikko sijoittuu sen mukai
sesti siis poikkeuksellisesti viikolle 11. ”

MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA
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Henkan Enkelit kotouttaa Torni-
ossa

Torniossa toimii monikulttuurisena ryh
mänä naisten vertaistukiryhmä Henry´s 
Angels, tuttavallisemmin Henkan enkelit.  
Ryhmä aloitti noin kymmenen vuotta sitten 
käsityökerhona, kun osaston tiloille suun
niteltiin lisätoimintaa. Aluksi Henkat olivat 
osaston omia käsitöitä harrastavia vapaa
ehtoisia, jotka halusivat kerhoilla omana 
ryhmänään ja samalla olla yksi varainhan
kinnan toimintamuoto. Myyntiin valmistui 
monenlaista tuotetta maalatuista katuhar
joista huovuttamalla tehtyihin kaulahuivei
hin.  

 
Sitten toimintaa mainostettiin laajemmal
ti ja mukaan saatiin uusia vapaaehtoisia 
ja myyntituotteita syntyi kätevistä käsistä 
niin, että Hyvän Mielen Myymälässämme oli 
valikoimaa ja tietenkin myös edulliset hin
nat. 

Pikkuhiljaa kypsyi myös tarve kotout
tamiseen, joten kerho muuttui moni 
kulttuuriseksi. Vastaanottokeskuksen 
perustamisen jälkeen kerho sai uusia 
kävijöitä ja samalla toiminta muuttui tar
vetta vastaavaksi. Kerhoilloissa nousi pää
kieleksi suomen ohella arabia ja puheen
sorina illoissa oli melkoinen. Huolimatta 
yhteisen kielen puuttumisesta, sadat kah
vipussit saivat uutta elämää erilaisina ko
reina, pannunalusina ja jopa laukkuina.  
Monikulttuurisuus näkyy kerhon toimin
nassa myös toisinpäin. Olemme saaneet 
maistaa monenlaisia herkkuja, kun naiset 
ovat tuoneet omia leivonnaisiaan kahvi ja 
teetarjoiluun. 

 
Kulunut vuosi on tuonut haasteita kerhon 
toimintaan, kun koronapandemia keväällä 
päätti kerhotoiminnan kokonaan ja loppu
vuodenkin näkymät olivat sen verran epä
varmat, että olemme laittaneet ryhmän 
tauolle. 

 

      
Toivottavasti pääsemme jatkamaan toi
mintaa uuden vuoden alkaessa koska 
kerho on osoittanut toiminnallaan sen, 
että tällainen matalan kynnyksen paik
ka on tarpeellinen ja sinne on help
po tulla, jopa lasten kanssa. Tavoittee
namme on yhdistää naisten kerho ja 
Reddie Kidsit heti, kun saamme lapsille oman  
vakituisen kerhonvetäjän.

 
Marketta Ollonen 
Punaisen Ristin Tornion osast  
tornio@punainenristi.fi



17

YSTÄVÄTOIMINTA

Ruskatapaaminen 2020

Tämän vuoden ruskatapaaminen tapahtui 
verkkoyhteyksien välityksellä etänä, joten 
päivään oli mahdollista osallistua rennoissa 
tunnelmissa vaikkapa omalta kotisohval
ta käsin. Mukana oli myös muutama meitä 
sosiaalityön opiskelijoita, jotka tehdään va
paaehtoistyöhön liittyvää harjoittelua tänä 
syksynä. Olikin mukavaa, että vapaaehtois
työhön sisältyi myös tämä tapaaminen, jos
sa pääsi näkemään muitakin vapaaehtoisia, 
vaikkakin sitten videovälityksellä.

Yhteisen fiiliskierroksen jälkeen päivä alkoi 
Mummon markan vartijat hankkeen esit
telyllä, jonka tarkoitus on lisätä tietämystä 
ikääntyneiden taloudellisesta kaltoinkohte
lusta. Tämän jälkeen päivään mahtui kes
kustelua esimerkiksi ystävätoiminnasta, 
ruokaavusta sekä siitä, miten poikkeusolot 
ovat vaikuttaneet vapaaehtoistoimintaan. 
Pohdimme myös sitä, miten esimerkiksi ys
tävätoimintaa voi toteuttaa koronaaikana, 
jolloin keskustelua käytiin vaikkapa ulkota
pahtumista ja verkkoystävätoiminnasta. 

Vaikkei paikan päälle päästykään ja alkuun 
moni meistä hiukan jännitti etänä osallistu
mista, oli päivä oikein onnistunut ja mukava 
tunnelma pysyi yllä. Hyvä mieli siis välittyi 
ihmiseltä toiselle myös etäyhteyksien kaut
ta. Käteen jäi leppoisa fiilis ja paljon uusia 
ajatuksia ja tietoa siitä, mitä kaikkea Punai
sen Ristin toiminta voi pitää sisällään myös 
poikkeusaikana. 

Iina Julkunen, sosiaalityön opiskelija, Lapin 
yliopist

Ulkoilutapahtumia ja avustusta 
ystävätoiminnan tueksi
Koronan vaikutukset näkyvät osastojen 
toiminnassa ja myös ystävätoiminnassa. 
Vapaaehtoiset ja varsinkin asiakkaat ovat 
ystävätoiminnassa pääosin melko iäkkäitä. 
Koronan vuoksi ehkä pelätään tavata muita 
ihmisiä ja ollaan kotona tai mökillä ja väl
tetään sosiaalisia kontakteja. Yksinäisyys 
on kuitenkin kevään kyselyiden perusteella 
lisääntynyt ja ystävätoiminnalle olisi suu
rempi tarve kuin koskaan aiemmin. Toivot
tavaa onkin, että turvallisuus huomioiden 
pystymme pitämään toimintaamme käyn
nissä ja autamme niitä, jotka eniten apu
amme tarvitsevat. Samalla on myös hyvä 
mahdollisuus uusien vapaaehtoisen mukaan 
saamiseen.

Ystävätoiminnan muotoja kuten verkkoys
tävätoimintaa ja ulkoiluystävätoimintaa voi 
edelleen järjestää turvallisesti ainakin tällä 
hetkellä. Ulkoilutapahtumia olemme järjes
tämässä mm. Sodankylään ja Rovaniemel
le. Lisäksi Kohdataan Kylillä ja Keskuksissa 
hankkeen osalta ulkoilutapahtuma järjes
tetään myös Ivalossa.

Järjestimme turvallisuussyistä joka vuoti
sen Ruskatapaamisen ensimmäistä kertaa 
verkossa. Normaalisti ruskatapaaminen on 
järjestetty syksyisin eri vuosina eri puolilla 
Lappia ja tänä vuonna alkuperäisen suunni
telman mukaan olisimme viettäneet viikon
loppua Saariselällä ja toisen suunnitelman 
mukaan yksipäiväisenä Luostolla. Tapahtu
man siirtäminen verkkoon tiputti osallistuja
määrää huomattavasti. Aiheet olivat kuiten
kin tärkeitä ja kävimme hyvää keskustelua 
koronan vaikutuksista toimintaan. Pohdim
me kuitenkin myös erilaisia mahdollisuuksia 
toteuttaa ystävätoimintaa. Myös Lapin yli
opiston sosiaalityön harjoittelijat osallistui
vat päivään ja Iina Julkunen kirjoitti oman 
kokemuksensa päivästä.

Ystävätoimintaan saadulla LähiTapiolan tuel
la on mahdollista marraskuun loppuun men
nessä tehdä mm. laitehankintoja esimerkik
si puhelimia, prepaidliittymiä ja tabletteja. 
Olen lähettänyt aiheesta sähköpostia osas
tojen ystävätoiminnan yhteyshenkilöille. 
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Lisäksi pystymme ainakin koronan ollessa 
rauhallinen järjestämään piiriltä myös lait
teiden käyttöopastusta ja opastusta esi
merkiksi Oma Punaisen Ristin käyttöön.

Ystävätoiminnan Joulukahviloihin on tänä
kin vuonna haettavissa avustusta keskus
toimistolta. Joillakin paikkakunnilla on tehty 
jo suunnitelmia kahviloiden järjestämiseksi. 
Toivottavasti kahvilat saadaan järjestetty.

Uusi nuorisotoimikunnan ko-
koonpano
Nuorisotoimikunnan edellinen kaksivuo
tis kausi on päättynyt ja uusi nuorisotoi
mikunta on rekrytoitu osastojen, some
markkinoinnin ja suorakirjeiden kautta. 
Hakuaikaan mennessä 8 nuorta osoitti mie
lenkiintoa toimikuntaa kohtaan. Lopulta jär
jestäytymiskokoukseen 12.9.2020 saapui 4 
nuorta. Ehdolle asettuneet nuoret valittiin 
yksimielisesti seuraavalle kaksivuotis kau
delle (2020-2022). Nuorisotoimikunta valit
si puheenjohtajaksi Viivi Karjalaisen Rova
niemen osastosta.

Nuorisotoimikunnan kokoonpano kaudelle 
20202022

Ahmad Alhamwi Kemi  

Aino Räisänen Tornio

Enni Kasvi  Rovaniemi  

Paul Utunen  Keminmaa  

Miia Keskinarkaus Rovaniemi  

Venla Särkelä  Kemijärvi  

Viivi Karjalainen Rovaniemi 

puheenjohtaja

Viivi Karjalainen 
viiviilona.karjalainen@gmail.com

YSTÄVÄTOIMINTA NUORISOTOIMINTA
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Viivi Karjalainen

Enni Kasvi

Aino Räisänen

Venla Särkelä

Miia Keskinarkaus

Paul Utunen

Ahmad Alhamwi

NUORISOTOIMINTA
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Uusi osasto syntymässä Meri-
Lappiin.

Kemin ja Kemiaan osastot ovat päättäneet 
syyskokouksissaan, että he perustavat uu
den MeriLapin osastoin. Yhdistymistä on 
valmisteltu jo yli vuoden ajan. Päätös oli mo
lemmissa osastoissa yksimielinen.

Seuraavaksi yhdistyminen menee piirin halli
tukseen, joka päättää uuden osaston synty
misestä ja sen rajoista.  

Uusi MeriLapin osasto  aloittaa toimintansa 
1.1. 2021 ja on syntyessään jäsenmääräl
tään Lapin piirin toiseksi suurin osasto Rova
niemen jälkeen.

Onnea uudelle osastolle.

Hopeinen asnisomitalli Aarre 
Salmelalle 

”Oli ilo ja kunnia saada luovuttaa Aarrelle 
hopeinen ansiomitalli kiitoksena 20 vuo
den aktiivisesta toiminnasta” totsesi Ke
minaan  osaston puheejohtaja Riitta Nah
kiaisoja
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Jäsen tilanne huolestuttaa
Viime vuonna onnistuimme loistavasti uusien jäsenten hankkimisessa ja saimme piirin jäsen
määrän pysymään 2000 paremmalla puolen. Tämän hetken tilanne näyttää siltä, että emme 
pääse viime vuoden tasolle vaan jäsenmäärä jää alle 2000 jäsenen. 

Uusia jäseniä olemme saaneet tänä vuonna 77, mikä on hyvä saavutus. Kun kuitenkin saman 
aikaan meillä on edelleen 87 maksamatonta jäsentä tekee se meille miinusmerkkisen tulok
sen.

Viisi osastoa ei ole vielä tähän mennessä saanut yhtään uutta jäsentä. Muihin osastoihin on 
tullut vähintään yksi uusi jäsen.

Piirin jäsenhankintakilpailun ensimmäinen osa päättyi 30.6.2020 ja toinen 31.12. 2020. Lo
pulliset tulokset ja palkinnot jaamme sitten piirin vuosikokouksessa huhtikuussa 2021.

Piirin hallitus asetti omassa toiminnan suunnittelupäivässään yhdeksi tavoitteeksi seuraavan 
yleiskokouskauden aikana jatkaa edelleen vahvasti uusien vapaaehtoisten ja jäsenten han
kintaa. Luulen että sama tavoite on myös jokaisella osastolla. Palaamme tähän asiaan kum
mitapaamisissa sekä piirin järjestöseminaarissa 14.11.2020.
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Koulutusta osastojen viestin-
tään
Viestinnällä ja erityisesti oikeaaikaisella 
viestinnällä, on entistä merkittävämpi rooli 
toiminnan kehittämisessä. Uusien toimijoi
den rekrytoinnissa. Sekä vaikuttamistoi
minnan kohdentamisessa.

Punainen Risti on valatakunnallisesti tehos
tanut viestintää monella eri tavalla sekä pe
rinteisillä viestintäkanavilla että sosiaalises
sa mediassa.

Myös Lapin piirissä haluamme vahvistaa 
meidän kaikkien viestinnän taitoja. Piiri on 
kouluttanut osastojen tueksi kaksi uutta 
viestinnän kouluttajaa, jotka ovat valmiina 
järjestämään viestinnän koulutuksia sekä 
ohjausta niin livetilaisuuksina kuin etäope
tuksenakin.

Uudet viestinnänkouluttajat ovat Elina Mela-
mies Sodankylästä ja Birgitta Brusila Kit
tilästä. Molemmat ovat myös viestinnän am
mattilaisia omassa leipätyössään. 

Tavoitteena oli jo tänä syksynä järjestää use
ampi viestinnän koulutus, mutta korona sotki 
tätäkin suunnitelmaa. Ensi keväästä alkaen 
tulemme panostamaan viestinnän koulutuk
siin ja tarjoamaan koulutuksia osastoille. 

Voitte myös ehdottaa koulutusajankohtia 
omiin osastoihinne olemalla yhteydessä Veli
Mattiin.

Piirin järjestöwebinaari 14.11.2020

Perinteinen järjestöseminaari järejstetään tänä vuonna webinaarina niin kuin moni muukin suu
rempi tapahtuma. Tässä webinaarissa keskitymme seuraavan yleiskokouskauden keskeisiin ta
voitteisiin kolmen puheenvuoron ja neljän työpajan kautta. Toivomme mahdollisiman usean eh
tivän mukaan webinaariimme jakamaan omia ajatuksia sekä kokemuksia siitä miten yhteisiin 
tavoittesiiin tulemme pääsemään. Sekä saamaan uusia oivalluksia toiminnan toteuttamiseen.

Ilmoittatumiset Veli-Matille 9.11. 2020 mennessä sähköpostiin 
veli-matti.ahtiainen@redcross.fi
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Suomen Punainen Risti 
Lapin piiri
Lähteentie 10
96400 Rovaniemi
puh. 020701 2560
Fax. 016 314 002

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

Laskutus:
Verkkolaskuosoite: 00370243078425 
Välittäjätunnus: BAWCFI22 

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

Vastaanottokeskus 

Vastaanottokeskuksen johtaja 
Ritva Metsälampi   0407 709 793
Kemi    0404 806 084
Rovaniemi   0405 032 732

Kontti    0207 012 970

Veripalvelu   0800 0 5801

Ensiapukoulutus

Suomen Punainen Risti Ensiapu Oy
    0400 112 113

YHTEYSTIEDOT

Tässä ja Nyt piiritiedote  ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 

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

Piiritoimisto 

Toiminnanjohtaja
Juha Nevalainen  0400 397 910

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Pulli    0400 703 287 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä 
Satu Sirviö   0400 352 770

Valmiuspäällikkö
Annikki von Pandy  0400 391 868

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Mervi Hyötylä   0401 701 955
(Katja Junnilan sijainen 31.12.2020)
             
Taloussihteeri
Eija Metsäkallio            0401 388 425

Järjestöpäällikkö
VeliMatti Ahtiainen           0400 398 217 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa
hankesuunnittelija
Sirkka Kellokumpu  0400 703 289

Ruoka-apu/hanketyöntekijä
Marianne Sarre  040 778 4541

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