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Näytä, että välität.
Ole ystävä.
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Pertti Saarela

PÄÄKIRJOITUS 23.1.2014

Uusi uljas ihminen
Vuoden vaihtuminen saa monet meistä suunnittelemaan tulevaisuuttaan toivoen siitä entistä parempaa, omien lupausten siivittämänä. Pyritään elämään terveellisemmin eli länsimaiseen tapaan kiinnittämään huomiota lähinnä fyysiseen terveyteen ja olemukseen. Usein
terveellisen elämäntavan palettiin liittyy meillä
liikunnan lisääminen, ruokavalion keventäminen ja päihteiden käytön vähentäminen tai siitä kokonaan pidättäytyminen. Ja tottahan toki
onkin, että edellisillä keinoilla voi merkittävästi
parantaa elämänlaatua ja kohentaa fyysistä –
ja toki myös samalla psyykkistäkin – terveyttä.
Terveempi elämä ja muut itsensä kehittämisen tavoitteet voidaan katsoa liittyvän suuressa kuvassa paremman ihmisyyden tavoitteluun.
Mitä parempi tai ihanteellinen ihmisyys sitten
tarkoittaa? Monissa uskonnoissa henkisyyden
– tässä tapauksessa paremman ihmisyyden –
tavoittaminen ja siinä kehittyminen todennäköisimmin voidaan saavuttaa hieman samoilla
keinoilla, kuin suorittamamme uuden vuoden
lupauksetkin eli tietynlaisen fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja tasapainon kautta, jossa maallinen materia koetaan toisarvoiseksi ja
jopa henkisyyden estäväksi elementiksi. Ja toden totta, tuhansien vuosien aikana kehittyneisiin uskontojen universaaleihin näkemyksiin
voikin tässä tapauksessa nojautua. Parempi ihmisyys tai elämän onnelliseksi kokeminen harvoin perustuu omistamiseen. Sen sijaan onnellisuuden kokemisessa, heti fyysisten perustarpeiden jälkeen, esiin nousevat ihmissuhteet.

Sinänsä ilmiö on sangen mielenkiintoinen: vaikka videoyhteydessä voidaan nähdä toisen kasvot ilmeineen ja eleineen sekä kuulla ääni äänenpainoineen kaikkineen, niin silti kokemus
ei korvaa tapaamista kahden kesken. Ihmisten
välisessä vuorovaikutuksessa ja kohtaamisessa on siis kyse muustakin, kuin vain ajatusten –
tai tässä tapauksessa, puheenvuorojen – vaihtamisesta.
Ystävätoimijoiden tarve uusista viestintäkanavista huolimatta on jatkuva ja edelleen kasvava.
Toki tulee muistaa, että uutta teknologiaa kannattaa kehittää ja käyttää rohkeasti yksinäisyyden lievittämisessä perinteisen ystävätoiminnan rinnalla, mutta toisen ihmisen aitoa läsnäoloa se ei voi korvata. Tästä hyvänä esimerkkinä käy Siikajoella pakolaisia vastaanottamassa
olleet vapaaehtoisemme, jotka ovat jättäneet
syyrialaisten maahanmuuttajaperheiden muistiin lähtemättömän jäljen ystävyydestä, auttamisesta ja välittämisestä. Aiheesta kannattaa
lukea lisää tämän lehden sivuilta.

Yksinäisyys ilman omaa halua syrjäyttää ja vähentää onnellisuuden kokemusta. Vaikka nykyyhteiskunnassa erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia on lukematon määrä, niin
pelkät virtuaaliset kanssakäymiset harvoin pitkässä juoksussa kuitenkaan ovat riittäviä ja korvaavat sataprosenttisesti aidot ihmisten väliset
kohtaamiset.

Toivotan kaikille parempaa tätä vuotta ja sinnikkyyttä paremman ihmisyyden tavoittelussa,
Pertti Saarela
Toiminnanjohtaja
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Missä niitä nuoria on?
Kuulen monesti, että ”ei nuoria kuitenkaan
kiinnosta järjestötoiminta”. Tietenkään kaikkia
nuoria ei kiinnosta järjestömme toiminta samalla tavalla, kun ei kaikkia aikuisiakaan kiinnosta. Monet tutkimukset kuitenkin kertovat, että
nuoret ovat kiinnostuneita vapaaehtoistoiminnasta. Nuorisojäsenistä monet olisivat halukkaita osallistumaan toimintaan, jos heitä vain
kutsuttaisiin mukaan.

• Onko osastonne määritellyt, mikä on
hälytysryhmä ja mitä tehtäviä sillä on?
Ottakaa yli 18-vuotiaat mukaan esimerkiksi
osaston hälytysryhmään ja etsintöihin.
• Onko nuorista ystävistä pulaa? Kannustakaa nuoria ystävätoimintaan ja kutsukaa
heitä mukaan muun muassa ystävänpäivän
tempauksiin sekä järjestämään laulu- tai
satutuokioita ja viettämään aikaa vanhusten kanssa.

Nuorilla on vahva auttamisen halu. Se voi olla
maailman pelastamisen halua kansainvälisen
toiminnan ja keräysten kautta, yhden ihmisen
ystävänä olemista tai oman koulukaverin auttamista ensiaputaidoilla. Nuorilla on myös halua
kuulua joukkoon ja sitä kautta löytää itselleen
tukiverkosto sekä kavereita.

Uskallan veikata, että teidänkin osastossanne on ensiapuryhmä, osallistutte Nälkäpäiväkeräykseen, löytyy ystävätoimintaa ja teitä on
mahtava joukko, jolla on hauskaa yhdessä?
Koska tätä kaikkea jo on, voimmeko kaikki luvata itsellemme, että emme koskaan enää vastaa
innokkaalle nuorelle vapaaehtoiselle: ”Meillä ei
ole nuorisotoimintaa osastossamme eli sinulle
ei ole mitään paikkaa toimia”.

Järjestömme uusi toimintalinjaus ja nuorisolinjaus suuntaavat nuorisotoiminnan vahvasti auttamistyöhön. ”Aktiiviset nuoret nuorten apuna”
(toimintalinjaus) ja ”Kasvatamme uutta auttajien sukupolvea” (nuorisolinjaus) ovat hienoja
lauseita, mutta varmasti monet teistä miettivät,
mitä ne tarkoittavat. Nuoret haluavat auttaa.
Tarjoamme siis tulevaisuudessa entistä enemmän toiminnan paikkoja, missä nuoret saavat
kanavoida auttamishaluaan. Mitkä ovat toiminnan paikat osastossa?

Mikäli te lupaatte sen, minä lupaan auttaa niitä osastoja, jotka haluavat käynnistää nuorille suunnattua toimintaa. Yhdessä tuplaamme
nuorten vapaaehtoisten määrän järjestössämme ja kasvatamme Suomeen uutta auttajien sukupolvea.
Johanna Andersson
Nuoriso- ja järjestötoiminnan suunnittelija

Tässä muutamia vaihtoehtoja:
• Onko teidän osastossanne EA-ryhmä, joka
tarvitsee uusia nuoria jäseniä tai voisiko
osasto perustaa nuorille suunnatun EAryhmän? Näin saisimme enemmän
13–18-vuotiaita nuoria ensiapuryhmätoimintaan.

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

Niko Kylmäoja

• Osallistuvatko alueenne nuoret keräyksiin?
Järjestäkää esimerkiksi vaatekeräys osastossa tai kutsukaa Nälkäpäiväkeräykseen
osastonne nuorisojäsenet.

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!

twitter.com/punainenristi

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

TIEDÄ TAPAHTUMISTA

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN

Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa

SOITA JA LAHJOITA

KESKUSTELE Twitterissä

youtube.com/suomenpunainenristi

0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm
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Tuo uusia jäseniä mukaan!

Täytä toimintatilastot nyt

Vapaaehtoisten rekrytointi on alkavan vuoden tärkeimpiä tehtäviä ja kiinnitämme huomiota etenkin
nuorten saamiseksi mukaan toimintaamme. Haluamme myös kasvattaa nuorisojäsenten ja samaan perheeseen kuuluvien jäsenten määrää.

Toimintatilastojen kerääminen yli 500 osastolta on
urakka, johon tarvitaan tuhansien vapaaehtoisten
tietämystä ja panosta. Tietoja tarvitaan suunnitteluun ja budjetointiin sekä erilaisiin hakemuksiin ja raportteihin. Ilman osastojen tärkeää työtä voisi olla
esimerkiksi vaikeaa arvioida, kuinka monta esitettä
painetaan tai mikä toiminta tarvitsee erikoispanostusta tulevina vuosina.

Jäsenhankintaa ja jäsenien pysyvyyttä järjestömme
toiminnassa kannustamme arvonnalla. Mitä aikaisemmin jäsenmaksunsa maksaa, sitä useampaan arvontaan osallistuu. Kun tuo uusia jäseniä Punaiseen
Ristiin, voittomahdollisuudet paranevat. Tarkempia
tietoja arvonnasta löytyy jäsenkorttikirjeistä, jotka
postitetaan tammikuussa.

Koska osastojen toiminta on monimuotoista, on kysymyksiäkin paljon. Suurin osa osastoista vastaa vain
pariinkymmeneen kysymykseen, mikä on ihan luonnollista, sillä yli puolet osastoista on alle sadan jäsenen osastoja. Kaikki tilastotieto ei kuitenkaan tule
pelkästään toiminta- ja koulutuskyselyistä, vaan tietoja saadaan niin jäsenrekisteristä kuin ohjelmien
omista lähteistäkin.

Jäsenmaksujen jakoperusteet
Vanhojen jäsenten maksut jakautuvat osaston, piirin
ja keskustoimiston kesken. Uutta sen sijaan on, että
osastot saavat tänä vuonna 50 prosenttia jäsenmaksuista, kun taas keskustoimiston saamaa osuutta on
laskettu. Lisäksi kaikkien alle 18-vuotiaiden jäsenmaksut tilitetään kokonaan osastoille. Näin osastoja kannustetaan saamaan etenkin nuoret pysymään
jäseninä.

Muista nimetä vastuuhenkilöt
Osastojen luottamus- ja avainhenkilöiden ilmoittamiseen tarkoitetut J-kortit ovat muuttuneet hiukan.
Korteista löytyy uusia nimikkeitä ja värejä, muuten
ne ovat samanlaisia kuin ennen. J1-kortti on nimenkirjoittajien rekisteröintiä varten. J2-kortissa osaston
toimintakyvyn kannalta välttämättömät yhteyshenkilöt on merkitty punaisella. On tärkeää, että kaikki osastot nimeävät vastuuhenkilöt näihin tehtäviin.

Uusien jäsenten liittymisvuoden maksu tilitetään tänä
vuonna kokonaan osastolle. Ainaisjäsenten maksu jakautuu aina osaston, piirin ja keskustoimiston kesken.
Osaston osuus maksusta on 120 euroa. Jäseniltä perittävät maksut pysyvät ennallaan.

J2-korttiin täytetään myös vapaaehtoistoiminnan
yhteyshenkilöt jo olemassa oleviin tai suunnitelmissa
oleviin osaston toimintamuotoihin. Tieto ohjaa myös
viestintää oikeille henkilöille. Mikäli paikkakunnallanne on jokin Punaisen Ristin laitos tai haluatte yhteistyötä jonkun lähellä olevan laitoksen kanssa, nimetkää yhteyshenkilöt myös sinisiin kohtiin.

Hyödynnä jäsenhankinnan materiaalit
• Jäsenflyer sopii mm. rekrytointiin ja
tapahtumiin jaettavaksi.
• Jäsenesitteen voi antaa uusille jäsenille tai
jäsenyydestä ja toiminnasta kiinnostuneille.
• Jäsenpostikortilla on kätevä toivottaa uudet
jäsenet tervetulleiksi.
• Käteiskuittivihko
• Jäsenjuliste (A3)

Uudet nimikkeet
Yhdyshenkilöt on muutettu yhteyshenkilöiksi kielenhuollollisista syistä. Uusia nimikkeitä ovat humanitaarisen oikeuden yhteyshenkilö, terveystoiminnan
yhteyshenkilö ja laitoksissa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt (Kontit, Nuorten turvatalot ja vastaanottokeskukset).

Materiaalit voi tilata maksutta verkkokaupasta
punaisenristinkauppa.fi
Lisätietoa jäsenyydestä
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta
Lisätietoja:
Varainhankintapäällikkö
Anna Laurinsilta, 020, 701 2196,
anna.laurinsilta@punainenristi.fi

VASTAA

CRM-avustaja
Kirsi Lehtinen, 020 701 2197,
kirsi.lehtinen@punainenristi.fi

(RedNet/Osastotoimisto)

toimintatilastokyselyyn
viimeistään 31.1.2015
Lisätiedot ja
pikaperehdytyspaketit
yhteyshenkilöiden tehtävistä:
RedNet/Osastotoimisto

Kampanjasuunnittelija
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi
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Toteuta alueesi koulussa menestyksekäs
varainhankintakampanja
na. Päivän työn palkka (suositushinta 12 euroa)
lahjoitetaan katastrofirahastoon tai Nuorten
turvatalojen kriisityöhön. Keräystuoton voi
myös jakaa kohteiden kesken. Koulu voi valita
kampanjan ajankohdan.

Sovi tapaaminen osastosi alueella työskentelevän opettajan kanssa hyvissä ajoin ennen varainhankintakampanjaa. Kerro hänelle Suomen
Punaisen Ristin kampanjoista, joihin oppilailla
on mahdollisuus osallistua.
Lukukuussa alakoululaiset lukevat yhden kuukauden aikana mahdollisimman monta kirjaa. Oppilaat hankkivat lähipiiristään tukijoita
eli niin sanottuja sponsoreita, jotka maksavat
haluamansa summan jokaisesta vapaa-aikana
luetusta teoksesta. Koulu voi valita lukukuun
ajankohdan ja siihen voi osallistua myös ilman
sponsoreita. Lukemalla ansaitut rahat lahjoitetaan katastrofirahastoon.

• Tutustu Lukukuu-, Punainen rasti - ja
Päivätyökeräys-materiaaleihin ennen
koulukäyntiä ja vie niitä malliksi koululle.
• Materiaalit saat ilmaiseksi
verkkokaupasta:
http://www.punaisenristinkauppa.fi/
tuotteet/Ajankohtaiset tuotteet/
Koulumateriaalit

Punainen rasti on alakouluille sopiva rata, jonka toiminnallisten tehtävien avulla lapset oppivat tärkeitä asioita auttamisesta. Lähipiiristä
hankitut sponsorit maksavat haluamansa summan jokaisesta suoritetusta rastista. Tehtäväradan voi toteuttaa mihin vuodenaikaan tahansa
ja siihen voi osallistua myös ilman sponsoreita.
Suoritetuista tehtävistä ansaitut rahat lahjoitetaan katastrofirahastoon.

Lisätiedot:
Varainhankinnan suunnittelija
Eeva Arrajoki, 020 701 2274,
eeva.arrajoki@punainenristi.fi

Päivätyökeräyksessä yläkoululainen tai lukiolainen hankkii itselleen työpaikan paikallisesta yrityksestä tai sopii työskentelevänsä koto-

Tärkeä viikonloppu osastojen vetäjille
Helsingissä järjestetään valtakunnalliset osastojen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien
päivät 21.–22.3.2015. Viikonlopun aikana
vaihdetaan ajatuksia ja kokemuksia osastojen
arjesta, juhlasta sekä Suomen Punaisen Ristin
tulevaisuudesta. Luvassa on sekä innostusta
että keinoja osaston johtamiseen.

Lisätiedot käytännön järjestelyistä ja tarkemmasta ohjelmasta lähetetään suoraan puheenjohtajille.
Lisätietoja:
Vapaaehtois- ja nuorisotoiminnan päällikkö
Erja Reinikainen, 020 701 2145,
erja.reinikainen@punainenristi.fi

Järjestötoiminnan loistavista mahdollisuuksista tilaisuudessa puhuu valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry:n asiantuntija
Juha Heikkala. Teologian tohtori Juhana Torkki antaa vinkkejä ja työkaluja onnistuneeseen
puhumiseen.

Järjestökehityksen suunnittelija
Ulla Rantanen, 020 701 2146,
ulla.rantanen@punainenristi.fi
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KOKO SUOMI LEIKKII -HANKE

Koko Suomi leikkii -hanke on
hienossa alkukiidossa – hyppää kyytiin!
Terhokerhoja on perustettu runsaassa puolessa vuodessa jo yli 90
ja niitä löytyy sadasta kunnasta. Tänä vuonna tavoitteena on
perustaa Terhokerho 120 uuteen kuntaan.

Ota yhteyttä alueesi leikkilähettiin:

Leikille ja sukupolvien kohtaamiselle on ajassamme tilausta. Järjestöille hanke on erinomainen tilaisuus saada mukaan uusia vapaaehtoisia ja osallistujia sekä lisätä sukupolvien välistä
vuorovaikutusta ja tuottaa uutta sisältöä toimintaan.
Terhokerhot ovat matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo tulla mukaan ja pyytää
uusia vapaaehtoisia sekä osallistujia joukkoon.
Henkilökohtainen kysyminen kannattaa aina.
Tärkeää on päivittää piirien ja osastojen omille
nettisivuille tiedot alueen Terhokerhoista, jotta
tieto kulkee kiinnostuneille.
Kolme vuotta kestävän Koko Suomi leikkii
-hankkeen tavoite on perustaa jokaiseen Manner-Suomen kuntaan sukupolvien kohtaamispaikka. Mikäli osastonne ei ole vielä mukana
toiminnassa, teillä on mahdollisuus hypätä alkukiitoon ottamalla yhteyttä alueenne leikkilähettiin. Lisätietoa hankkeesta löytyy sivulta
www.kokosuomileikkii.fi.

Terhokerhot numeroin
• Ensimmäisissä kerhoissa on ollut
mukana yli 1 600 lasta, joista lähes
yhtä paljon tyttöjä ja poikia. Kerhot
ovat houkutelleet mukaan myös
miehiä, joita aikuisosallistujista on
ollut noin viidennes.

•

ETELÄ-SAVO JA KYMI
Piia Kleimola, 040 1587 122,
piia.kleimola@mll.fi

•

HÄME-PIRKANMAA
Noora Pajari, 040 6477 473,
noora.pajari@punainenristi.fi

•

LAPPI
Raili Pokka-Mattanen, 040 545 1566,
raili.pokka-mattanen@punainenristi.fi

•

KAINUU JA POHJOIS-POHJANMAA
Piia Tuhkanen, 044 0205 142,
piia.tuhkanen@mll.fi

•

KESKI-SUOMI
Taija Savolainen, 044 975 8696,
taija.savolainen@punainenristi.fi

•

POHJANMAA
Anna Granlund, 044 591 9941,
anna.granlund@mll.fi

•

SATAKUNTA
Eeva-Liisa Koskinen, 044 3566 500,
eeva-liisa.koskinen@mll.fi

•

SAVO-KARJALA
Inkeri Tiitinen, 0400 225 192,
inkeri.tiitinen@punainenristi.fi

•

UUSIMAA
Maija Pokkinen, 040 661 2254,
maija.pokkinen@punainenristi.fi

•

VARSINAIS-SUOMI
Hanne Mustiala, 044 723 5552,
hanne.mustiala@mll.fi

• Terhokerhoja on ollut pyörittämässä
noin 400 vapaaehtoista ja heistä
100 on ollut uusia.

Piia Kleimola

• Kerhot kokoontuvat keskimäärin
joka toinen viikko ja kunnasta
riippuen muun muassa järjestöjen
omissa tiloissa, kirjastoissa, nuorisotaloissa, kouluissa ja palvelutaloissa.
Lapset istuttivat Terhokerhon kunniaksi tammen Jaalan Liikasenmäelle 14. elokuuta 2014.
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SUOMEN PUNAISEN RISTIN FEISSAUS

Mitä tarkoittaa Suomen Punaisen Ristin feissaus?
Feissaus on isojen järjestöjen ylivoimaisesti tuottoisin yksittäinen varainhankintamuoto.
Feissarit hankkivat kuukausilahjoittajia, jotka ovat järjestöille säännöllinen tulonlähde ja
turvaavat niiden tulevaisuuden.
Suomen Punaisen Ristin oma feissaus eli niin sanottu In House -feissaus käynnistyi huhtikuussa 2014. F2F-koordinaattorit Ruut Karhunen
ja Vesa-Matti Salomäki saivat järjestön pääsihteeriltä Kristiina Kumpulalta feissareiden
työsopimusten solmimisoikeuden ja ensimmäiset katuvarainhankintatiimit perustettiin Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Ouluun. Kaikkiaan viime vuoden aikana perustettiin katu- ja
ovitiimejä 19 kaupunkiin ja tiimeistä 10 toimii
edelleen.

Feissarit perehdytetään järjestön toimintaan

Järjestön omien feissareiden palkkaaminen perustuu taloudellisiin näkökohtiin. On laskettu,
että viime vuonna Suomen Punaisen Ristin oma
feissaus tuli selvästi edullisemmaksi kuin useimpien yritysten tarjoamat vaihtoehdot. Jokainen
työssään onnistuva feissari onkin järjestölle ehdoton kultakimpale. Järjestön työntekijöiden ja
vapaaehtoisten on ilman muuta järkevää kannustaa feissareitamme onnistumaan työssään.

Käteinen raha ei liiku feissauksessa

Keskustoimistolla työskentelevät F2F-koordinaattorit kouluttavat uudet feissarit. Koulutuksessa perehdytään järjestön historiaan,
periaatteisiin, merkin käyttöön ja kuukausilahjoittamisen kohteisiin. Lisäksi feissarit saavat
opastusta työturvallisuudesta ja vinkit muun
muassa hyödyllisistä lähestymistavoista. Usein
koulutus jatkuu käytännön harjoittelulla samana tai seuraavana päivänä.

Kuukausilahjoittaja ei milloinkaan lahjoita feissaajalle käteistä rahaa, eivätkä feissarit ota sitä
vastaan. Feissarit eivät myöskään myy tavaraa
tai esineitä. Mikäli ihminen innostuu kadulla tai
kotiovellaan Suomen Punaisen Ristin kuukausilahjoituksesta, hänen kanssaan täytetään kuukausilahjoitusvaltakirja. Suomen Punaisen Ristin kuukausilahjoittaja voi päättää, lahjoittaako
kuukausittain katastrofirahastoon tai kotimaan
toimintaan vai tasapuolisesti molempiin.

Työ vaatii erinomaisia taitoja
ihmisten kohtaamiseen
Suomessa järjestöille on ollut tyypillistä katufeissaus, jossa ihminen pyritään pysäyttämään
kadulla ja innostamaan hänet järjestön kuukausilahjoittajaksi.
Ovifeissarit sen sijaan kiertävät ovelta ovelle
isommissa ja vähän pienemmissäkin kaupungeissa. Punaisen Ristin ovifeissarit eivät mene
sisälle ihmisten koteihin, sillä keräyslupa ulottuu vain ei-yksityisiin alueisiin, kuten katuihin,
puistoihin, pihoihin ja kerrostalojen käytäviin.

Kimmo Holopainen

Joidenkin suomalaisten taloyhtiöiden ilmoitustauluilla lukee ”kerjääminen ja kaupustelu kielletty”. Tämä ei koske feissausta, koska feissarit
eivät kerjää tai kaupustele. Feissari tekee laillistettua varainhankintatyötä eikä hänellä ole laillista velvollisuutta poistua kadulta tai taloista.
Feissarin työ vaatii rohkeutta, vakuuttamistaitoa ja sinnikkyyttä sekä kykyä toipua negatiivisestakin palautteesta.
Feissaajan tunnistaa sinisestä liivistä.
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Feissauksen lyhyt historia
•
•
•
•
•
•

Feissausta on harjoitettu Suomessa vuodesta 2001 lähtien, kun ympäristöjärjestö
Greenpeace perusti ensimmäiset katuvarainhankintatiimit isoihin kaupunkeihin.
YK:n lastenjärjestö Unicef aloitti feissauksen 2000-luvun alussa.
Suomen Punainen Risti testasi feissausta ensimmäisen kerran vuonna 2006.
Feissauksen toteutti Scandinavian Fundraising Oy.
Vuonna 2010 järjestö aloitti feissauksen uudelleen ja siitä lähtien Suomen Punaisen
Ristin väreissä on feissattu tähän päivään asti.
Fundraising Aid Oy huolehti järjestön kuukausilahjoittajien rekrytoinnista kaduilta ja
ovilta vuoden 2014 alkuun saakka.
Promotion Point Oy on huolehtinut aiemmin Suomen Punaisen Ristin kuukausilahjoittajien hankkimisesta lentokentillä ja ostoskeskuksissa, mutta nyt ostoskeskusfeissausta
ollaan siirtämässä In House -feissauksen pariin.

Lisätietoja: F2F-koordinaattori Ruut Karhunen, 020 701 2195, ruut.karhunen@punainenristi.fi
F2F-koordinaattori Vesa-Matti Salomäki, 020 701 2014, vesa-matti.salomaki@punainenristi.fi

Oletko rekrytoimassa nuoria toimintaamme kouluissa,
messuilla tai koulutuksissa?
Jaa alla olevaa ilmoitusta nuorten kansainvälisestä suurleiristä, joka järjestetään ensi kesänä.
Ilmoituksen PDF löytyy aineistopankista Tässä ja Nytin aineistoista.
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PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ

Oulun piirin osastokyselyyn vastattiin aktiivisesti
Piiritoimiston henkilöstön toivottiin vierailevan
osastojen järjestämissä yleisötilaisuuksissa,
kokouksissa, sääntömääräisten asioiden muutosten yhteydessä ja uuden toimintamuodon
käynnistyessä. Yllämainittujen asioiden lisäksi toivottiin lomakkeiden siirtyvän sähköiseen
asiakirjamuotoon. Toisaalta vapaaehtoiset toivoivat tukea juuri sähköisten työkalujen, RedNetin ja sosiaalisen media käyttöön sekä koulutusta tiedottamiseen.

Oulun piiritoimisto toteutti osastokyselyn
osastojen luottamus- ja avainhenkilöille
sekä piirihallituksen ja nuorisovaliokunnan
jäsenille. Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan
vapaaehtoisten kokemuksia piiritoimiston antamasta tuesta ja palveluista, yhteydenpidosta, piirin ja osaston välisestä yhteistyöstä sekä kummitoiminnasta.
Kysely toteutettiin marraskuussa sähköisenä digium –kyselynä ja paperisena niille, joille ei ollut sähköpostiosoitetta. Kysely lähetettiin 422
henkilölle ja vastauksia saatiin 89 kpl kattavasti 40 eri osastosta. Suurin osa vastaajista toimi
osastonsa hallituksessa ja lähes puolet osastojen toimintaryhmissä.

Kummitoiminta
Kummitoimintaa pidettiin tärkeänä ja vapaaehtoiset kokivat helpottavaksi, että piiritoimistolla on yksi henkilö eli kummi johon voi ottaa
yhteyttä ja joka tuntee osaston asiat. Vapaaehtoisten mielestä kummitapaamiset toimivat
hyvinä tilaisuuksina saada osastolaiset koolle
keskustelemaan yhteisistä asioista.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvoimme Punaisen Ristin koulutus- ja virkistyskeskus Hietalinnan viikonloppuillan käyttökerran. Arpa onni
suosi tällä kertaa Aila Luotoa Pyhäjoen osastosta. Onnea vielä Ailalle ja kiitos kaikille kyselyyn
vastanneille!

Kummin rooli korostui ennen kaikkea osaston ja
piirin välisenä viestin välittäjänä. Suurin osa vapaaehtoisista piti nykyisen kummitoiminnan sisältöä hyvänä ja kummikäyntejä riittävänä. Toisaalta moni toivoi kummikäyntien lisääntyvän
ja enemmistö kyselyyn vastaajista toivoi kummikäyntien toteutuvan osastokohtaisina tapaamisina alueellisten tapaamisten sijaan.

Alla on koottu lyhyt yhteenveto kyselyn tuloksista. Kyselyn tulosten avulla pystymme piiritoimistona kehittämään osastojen tukea ja huomioimaan erityisesti kummitoiminnan tarpeet
nyt vuoden alusta käynnistyneen kolmivuotiskauden aikana.

Kysymyksen ”Millaisia asioita vapaaehtoiset
haluaisivat käsiteltävän kummitapaamisissa tai
mihin toivoisivat tukea?” vastauksissa nousi
esille kolme teemaa: vapaaehtoisena jaksaminen, kampanjatapahtumien suunnittelu ja toteutus sekä tiedottaminen.

Yhteydenpito
Kyselyn tulosten perusteella vapaaehtoiset kokivat piiritoimiston henkilöstön tavoittamisen
helpoksi ja yhteydenottoihin vastattiin nopeasti. Suurin osa vastaajista hoiti yhteydenpitoa
puhelimella ja sähköpostilla. Piiritoimiston yhteydenpito koettiin riittäväksi, osa vastaajista
koki saavansa jopa liikaa postia piiritoimistosta.

Kummitoiminta toivottiin kehitettävän koko
osastoa ja kaikkia toimintaryhmiä koskevaksi toiminnaksi. Tämän lisäksi kummitoiminnan
sisällössä toivottiin huomioitavan enemmän
osastojen erilaisuutta, nykyinen kummitoiminta koettiin liian yhdenmukaiseksi. Piiritoimiston
työntekijän toivottiin kummin roolissa olevan
vinkkien, tuen ja tiedon antaja osastolle. Häneltä toivottiin asiantuntija-apua niin osaston
hallinnollisiin kuin käytännön tehtäviin.

Yhteistyö, palvelu ja tuki
Osaston ja piiritoimiston välinen yhteistyö koettiin hyödylliseksi ja määrältään riittäväksi. Suurin osa vastaajista oli tavannut jonkun piiritoimiston henkilökunnasta viimeisen vuoden aikana koulutuksissa tai piiritoimiston henkilöstön
vieraillessa osastossa. Vapaaehtoiset kaipasivat enemmän tukea piiritoimistolta käytännön
avun ja osastokohtaisten käyntien muodossa.
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Verkot vesille – ilta kutsuu uudet
jäsenet ja vapaaehtoiset mukaan
Punaisen Ristin toimintaan

6. Lähestykää lapsia ja osaston alle
18-vuotiaita nuorisojäseniä kirjeellä.
Muokattavan kirjepohjan saatte
yhteystietojen yhteydessä.
Jokaisen osaston tulee olla avoin uusille toimijoille. Jotta voimme järjestönä vastata kaikkiin asettamiimme tavoitteisiin ja tehtäviin, tulee ennen kaikkea vapaaehtoisia toimijoita olla
riittävästi. Meitä ei voi olla liikaa :-)

”Verkot vesille - mukaan toimintaan” -illan ideana on kutsua kaikki viimeisen puolen vuoden aikana osaston jäseneksi liittyneet ja netin kautta
vapaaehtoiseksi ilmoittautuneet henkilöt mukaan toimintaan. Oulun piirin osastoissa verkot
heitetään vesille viikolla seitsemän.

Ennakkoon on hyvä sopia osaston hallituksen
kanssa puhelinkorvauskäytännöistä. Mikäli tarvitsette jäsenlistan kaikista osaston jäsenistä,
voitte tilata sen meiltä piiritoimistosta.

Osastot voivat itse päättää minä viikonpäivänä
toteuttavat kampanjan. Kampanjailtana osaston aktiivitoimijat soittavat jokaiselle jäseneksi
liittyneelle henkilölle, toivottavat tervetulleeksi järjestöön ja kertovat oman osastonsa toimintamahdollisuuksista. Samassa yhteydessä
on helppo varmistaa, että kaikki Punaisen Ristin nettisivujen kautta vapaaehtoistoimijoiksi ilmoittautuneet ovat päässeet mukaan osaston
toimintaan tai että heihin ollaan oltu yhteydessä.

Jäsenlistoja ei enää lähetetä automaattisesti
osastoille, vaan ne toimitetaan aina pyydettäessä. Listat ja osoitetarrat voi tilata piiritoimistosta Päivi Jurvakaiselta.

Koulutusta osaston
luottamushenkilöille

Yhteydenottoa varten osastojen jäsenmestarit
ja puheenjohtajat saavat listan viimeisen puolen aikana osaston jäseneksi liittyneistä sekä
netin kautta toimintaan ilmoittautuneista. Näin
vuoden alusta moni meistä etsii uutta harrastusta ja tekemistä itselleen. Kertaluonteisen tekemisen paikkoja löytyy varmasti myös monen
osaston ystävänpäivätapahtumasta.

Toimitko osastosi puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, sihteerinä tai hallituksen jäsenenä? Tämä koulutus on suunnattu juuri sinulle!
Koulutuksessa käydään läpi Punaisen Ristin luottamushenkilöiden roolia, tehtäviä ja vastuita.
Tutustutaan toiminnan suunnitteluun, vuosikelloon, päätöksentekoon ja kokouskäytäntöihin
sekä ennen kaikkea jaetaan hyviä vinkkejä ja toimintamalleja eri osastojen toimijoiden kanssa.

Näin toteutat Verkot Vesille – jäsenhuoltoillan osastossasi:
1. Kokoa osaston hallitus ja toimintaryhmät
yhteen ideoimaan soittokierrosta

Koulutus on maksuton ja sisältää aamukahvit,
lounaan, iltapäiväkahvin ja koulutusmateriaalin. Koulutus kestää kahdeksan tuntia. Toivomme mahdollisimman monen luottamushenkilön
osallistuvan koulutukseen!

2. Tehkää yhdessä koonti osaston toimintaryhmistä ja ryhmien vetäjien yhteystiedoista
3. Kootkaa lista tulevista tapahtumista ja
koulutuksista

Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille.
Järjestämme kolme saman sisältöistä koulutusta:

4. Sopikaa soittajajoukko Verkot vesille
-mukaan toimintaan illan toteuttajiksi
5. Laskekaa verkot vesille viikolla 7,
osastolle parhaiten sopivana ajankohtana
soittamalla kaikille viimeisen puolen vuoden
aikana osastonne jäseniksi liittyneille.
Kertokaa uusille vapaaehtoisille osaston
toiminnasta, pyytäkää heitä mukaan
toimintaan ja esimerksi ystävänpäivään.

• 21.2.2015 Kajaani
• 7.3.2015 Kalajoki
• 11.4.2015 Taivalkoski
Ilmoittautuminen koulutuksiin rednet.punainenristi.fi/tapahtumakalenteri. Löydät kunkin
koulutuksen ilmoittautumislinkin paikkakunnan
mukaan. Lisätietoja koulutuksesta saat piiritoimistosta Päivi Jurvakaiselta.
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Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin vuosikokous 2015
Lauantai 25.4.2015 klo 14.00
Break Sokos Hotel Eden,
Holstinsalmentie 29, 90510 Oulu
TYÖJÄRJESTYS
14. VALITAAN PIIRIN PUHEENJOHTAJA JA
VARAPUHEENJOHTJA KAHDEN VUODEN
TOIMIKAUDEKSI

1. KOKOUKSEN AVAUS
Oulun piirin hallituksen edustaja
2. PIIRITOIMISTON TERVEHDYS
Toiminnanjohtaja Pertti Saarela

15. PÄÄTETÄÄN PIIRIN HALLITUKSEN MUIDEN
JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

3. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA
16. VALITAAN PIIRIN HALLITUKSEN JÄSENET
EROVUOROISTEN TILALLE KAHDEN VUODEN
TOIMIKAUDEKSI
		
17. VALITAAN KAKSI VARSINAISTA JA KAKSI
VARATILINTARKASTAJAA TARKASTAMAAN
PIIRIN KULUVAN TILIKAUDEN TILIT

4. VALITAAN KOKOUKSELLE SIHTEERI
5. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA
6. VALITAAN KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA
7. TODETAAN KOKOUKSESSA OSASTOJEN
ÄÄNIVALTAISET EDUSTAJAT JA VAHVISTETAAN
HEIDÄN VALTUUTENSA

18. ASETETAAN VAALITOIMIKUNTA
VALMISTELEMAAN SEURAAVASSA
VUOSIKOKOUKSESSA SUORITETTAVIA
VAALEJA

8. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

19. MUUT ASIAT, JOTKA VUOSIKOKOUS
MAHDOLLISESTI PÄÄTTÄÄ OTTAA
KÄSITELTÄVÄKSI

9. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
10. HUOMIONOSOITUKSET
Merkitään tiedoksi pe 24.4.2015 iltatilaisuudessa jaetut Tasavallan presidentin
myöntämät pronssiset, hopeiset ja
kultaiset ansiomitalit sekä piirihallituksen
myöntämät ansiomerkit.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PUNAISEN RISTIN OULUN PIIRIN HALLITUS
Tervetuloa Ouluun Break Sokos Hotel Edeniin
Punaisen Ristin Oulun piirin järjestöseminaariin
ja vuosikokoukseen 24.-25.4.2015!

11. ESITETÄÄN PIIRIN HALLITUKSEN ANTAMA
- toimintakertomus vuodelta 2014 ja
tilinpäätös 1.1. – 31.12.2014
sekä tilintarkastuskertomus

Viikonlopun aikana virkistyt, voimaannut ja vaikutat. Tarkempi viikonlopun ohjelma ja ilmoittautumislinkki lähetetään osastoille sähköpostitse lähempänä ajankohtaa. Samassa yhteydessä osastot saavat ohjeet ja lomakkeet piirihallituksen ehdokasasetteluun.

12. HYVÄKSYTÄÄN TOIMINTAKERTOMUS,
VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄN
TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ
TILIVELVOLLISILLE

Nähdään sankoin joukoin vuosikokouksessa!

13. VAHVISTETAAN PIIRIN HALLITUKSEN
HYVÄKSYMÄT PIIRIN TYÖSUUNNITELMA JA
TALOUSARVIO KULUVALLE VUODELLE

Anna-Kaisa Oja
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Osastokummien aluejako 2015-17

Piirin hallituksen päätöksiä
7/2014 1.11.2014
100§

REKLAMAATIO TALOUSHALLINNON
TOIMINNASTA
Suomen Punainen Risti Oulun piiri reklamoi keskustoimiston taloushallinnon toimintaa laskutuksen osalta. Koska puutteellisesta toiminnasta olisi lopulta saattanut olla merkittävää vahinkoa piirin taloudelle, on kohtuullista vaatia taloushallintomaksun alennusta 33 % koko vuosimaksusta.

97§

KIINTEISTÖYHTIÖ UUSIKATU 22 OY:N
KORJAUSTARVESELVITYS
Kiinteistöön, jossa piiritoimisto sijaitsee, on
tehty korjaustarveselvitys. Taloyhtiön hallitus
on toivonut osakkailta alustavaa kannanottoa,
minkä tasoista korjausta taloon aletaan tehdä.
Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin
mielestä olemassa oleva tilanne pyritään säilyttämään ja suuremmat korjaustarpeet siirretään
noin 3-5 vuoden päähän, jolloin tasoa korottavaa korjaamista voidaan uudelleen käsitellä.

105§

OULUNTULLIN OSASTON
LAINA-ANOMUS
Suomen Punaisen Ristin Oulun piiri myöntää
Ouluntullin osastolle 3900 euron korottoman
lainan siten, että laina tulee olla takaisin maksettuna 31.12.2015 mennessä ja siten, että tasalyhennys (975 €) tulee suorittaa neljännesvuosittain kunnes koko lainasumma on takaisin maksettu.

98§

NUORTEN KANSAINVÄLINEN SUURLEIRI KESÄLLÄ HÄMEENLINNASSA
Suomen Punaisen Ristin Oulun piiri varaa vuoden 2015 talousarvioon nuorten kansainväliselle leirille 1000 euroa piirin alueen nuorten matka- ja osallistumis- yms. kulujen kattamiseen.
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Valmiuden tapahtumia
kevään aikana

Onhan osastoillamme
valmiutta...?

Vapepa-johtajien kertauskoulutus Heinolassa (Nynäs) la 7.2. Koulutus on tarkoitettu Vapepa-johtajakurssin suorittaneille.

Valmiussuunnitelmat 2015 pyydettiin palauttamaan täytettynä piiriin/Kippi viimeistään tammikuun 15. päivänä alkanutta vuotta. Tähän
mennessä vasta kahdeksan osaston tälle vuodelle päivitetty suunnitelma on saapunut piiriin
– kiitokset näistä!

11.2. valtakunnallinen 112-päivä - osastot ja
Vapepa mukana tapahtumissa.
Vapepa-johtajakurssi 20.–22.3. Heinolassa
(Nynäs) ja toinen vastaava Lapissa 8.–10.5.
Kurssit ovat valtakunnallisia ja edellyttävät hakijalta Vapepan peruskurssien suorittamista
(Perus-, Etsintä-, Viesti- ja Ensihuoltokurssit) ja
kokemusta Vapepan toiminnasta.

Suunnitelmalomake löytyy RedNetistä piirin sivuilta osoitteesta http://rednet.punainenristi.
fi/node/5959 (sivun alareuna).
HÄTI-hälytystiedosto 2015 on painettu ja saadaan jakeluun tammi-helmikuun vaihteessa.
Osastokappale lähetetään puheenjohtajille ja
osaston hälytysyksiköiden yhdyshenkilöille.

Vapepan paikallistoimikuntien kokoukset tulee pitää helmi–maaliskuun aikana ennen maakuntatoimikunnan kokousta. Maakuntatoimikunnan kokous pidetään 19.3.2015.

Osastojen kotimaan avun henkilöt on listattu
tähän kirjaseen ja sinne lisätään jatkossa kaikki uudenmuotoisen valmiussuunnitelman (malli
2015) käyttöön ottaneet osastot vaikka pelkästään kotimaan avun valmiuden nimissä.

Valmiuskouluttajakurssin sisältöosa pidetään Heinolassa (Nynäs) 10.–12.4.
Piirin valmiuskouluttajien tapaaminen järjestetään 29.–30.5. Paikka on vielä haussa. Erillinen kutsu lähetetään valmiuskouluttajille.

Monella osastolla on toimiva ensiapuryhmä,
joista hälytystason ryhmät ovat jo aiemmin olleet kirjattuina HÄTIin. Tavoitteena on saada
kaikki osastomme tämän uuden valmiussuunnitelman myötä kirjatuiksi hälytystiedostoon.

Vapepan Peruskurssi ja etsintäpäivä pidetään Hyrynsalmella 9.5. ja samana päivänä Kalajoella. Vastaava koulutus toteutetaan
myös Oulussa kevään aikana.

Kotimaan avun uusista ohjeista kerrottiinkin jo
edellisessä Tässä ja Nyt -julkaisussa. Odottelemme edelleen keskustoimistosta vahvistettuja ohjeita.

Vapapa esillä Pohjois-Suomen Erämessuilla
14.-17.5.
Etsintäkurssi järjestetään Pulkkilassa 23.5.

Viime vuonna piirimme osastot avustivat kaikkiaan 23 tapauksessa 72 henkilöä. Katastrofirahastosta käytetyn avun määrä oli n. 20 500
€. Avustuksiin osallistuivat Haapajärven, Haukiputaan, Hyrynsalmen, Kajaanin, Kiimingin, Muhoksen, Nivalan, Oulun, Pudasjärven, Pyhäjärven, Pyhäjoen, Taivalkosken ja Tyrnävän osastot.

Ensihuoltokurssi järjestetään 25.4. Haapavedellä.
Kotimaan avun koulutukset käynnistyvät sitten, kun saadaan uudet ohjeet ja aineisto keskustoimikunnasta.
Lisätietoja Kipiltä.
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Joulunakin tarvittiin Vapepan apua
17.10. Etsintä Oulaisissa - kateissa 87-vuotias nainen - Vapepa-johtajina Pasi Palosaari ja
Eija Siniluoto - mukana mm. 55 vapaaehtoista,
rajavartioston väkeä, varusmiehiä, koirapartioita, helikopteri, moottorivarjoliidin - Vapepan ja
kyläläisten ryhmä löysi kadonneen kunnossa.
11.10. Etsintä Kalajoella - kateissa 60-vuotias mies - Vapepa-johtajana Antero Salo, avustavana Seppo Rasmus - etsintään osallistui 41
vapaaehtoista - etsintä päättyi, kun kadonnut
löysi itse talolle, josta ilmoitti olevansa kunnossa.
17.9. Etsintä Kajaanissa - kateissa 87-vuotias
nainen - Vapepa-johtajana Reino Määttä - tehtävään ehti mukaan 17 vapepalaista - ohikulkija löysi kadonneen ja toimitti hänet sairaalaan.
16.9. Etsintähälytys Ylivieskassa - kateissa
5-vuotias poika - Vapepa-johtajaksi oli lähdössä Antero Salo ja vahvuuteen ehdittiin saada 15
vapepalaista, osa jo matkalla kohteeseen, kun
poliisi ilmoitti pojan löytyneen kunnossa.
4.9. Etsintävalmius Otanmäellä - kateissa
68-vuotias mies - Vapepa-johtajavalmiuteen
ehdittiin hälyttää Pekka Korkiakoski, kun poliisi
löysi kadonneen kunnossa ja valmius purettiin.
31.8. Etsintävalmius Oulussa - kateissa
80-vuotias mies - Vapepa-johtajavalmiudessa
Saija Ijäs ja Eveliina Hintikka - poliisi tilasi 10
auto- ja 20 jalkapartiota - valmius purettiin, kun
kadonnut löydettiin kunnossa.

Vuoden 2014 aikana Vapepa sai viranomaisilta kaikkiaan 42 hälytystä; valtaosaltaan kadonneen henkilön etsintään. Muutama henkisen tuen tehtävä hoidettiin myös. Syksyn aikana hälytystehtäviä oli 12, joista joulun aikaan
kaksi. Alla lyhyet raportit tilanteista:
27.12. Etsintävalmius Raahessa - kateissa
19-vuotias mies - Vapepa-johtajavalmiudessa Seppo Rasmus - sivullinen löysi kadonneen
kunnossa; ei maastotoimintaa Vapepalle.
25.12. Etsintävalmius Kajaanissa - kateissa
31-vuotias mies - poliisi peruutti Vapepan valmiuden; ryhmiä ei hälytetty liikkeelle - poliisin
apuna etsimässä oli muutama vapaaehtoinen
- poliisikoirapartio löysi kadonneen kylmettyneenä.
17.–18.11. Etsintä Alavieskassa - kateissa 82-vuotias mies - 17.11. Vapepa-johtajana
Seppo Rasmus, mukana n. 60 vapaaehtoista 18.11. Vapepa-johtajana Antero Salo ja varalla
Esa Sarpola, mukana n. 25 vapaaehtoista - lisäksi 30 Puolustusvoimain varusmiestä - poliisi
keskeytti etsinnän Vapepan osalta iltapäivällä
- muut vapaaehtoiset löysivät kadonneen myöhemmin illalla.
4.11. Etsintävalmius Oulaisissa - kateissa
75-vuotias mies - Vapepa-johtajavalmiudessa
Tero Rautiola - poliisi ilmoitti kadonneen löytyneen, kun vapepalaisia oltiin hälyttämässä valmiuteen.
2.11. Henkisen tuen ja
kotimaan avun tehtävä
Oulussa - rivitalon tulipalo, jossa 5 asuntoa tuhoutui täysin - Vapepa-johtajana Pentti Piipari, mukana 11 henkisen tuen Lyhty-ryhmän jäsentä - lyhtyläiset kuuntelivat ja ohjasivat 12 henkilöä - materiaaliapua ei tarvittu.
17.10. Etsintävalmius
Kalajoen Himangalla kateissa n. 80-vuotias
nainen - Vapepalta valmiudessa olivat Vapepajohtaja Esa Sarpola ja 15
vapaaehtoista - valmius
peruttiin, kun kadonnut
löytyi kunnossa.

Jari Huhtakallio

Vapepalaisia käskynjaolla Hailuoto-lautan evakuointiharjoituksessa.
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Vapepan toimikuntakarttaan
muutos

Koostetta
loppusyksyn
tapahtumista

Vapepan Oulun seudun ja Lakeus-Rokuan paikallistoimikunnat päättivät syksyn kokouksissaan yhdistyä 1.1.2015 alkaen. Toimikunta jatkaa toimintaansa nimellä Vapepan Oulun seudun paikallistoimikunta.

Lauantaina 18.10. järjestettiin piirin koulutuskeskus Hietalinnassa yleisötapahtuma teemalla Auttajan pikakurssi. Päivän aikana osallistujat saattoivat suorittaa Tiellä liikkujan ensiapukurssin, osallistua etsintäkoulutukseen ja -harjoitukseen ja tutustua toimintapisteissä Punaisen Ristin sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun monipuoliseen toimintaan. Toimintapisteiden teemoina olivat mm. ensiapu, terveyspiste,
monikulttuurisuus, järjestötoiminta, ystäväpalvelu, henkinen tuki, Vapepa, pelastuskoiratoiminta, meripelastus, nallesairaala. Päivän ohjelmaan osallistui järjestäjineen runsaat 50 henkeä.

Vapepan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnallinen viiri otettiin käyttöön vuoden lopulla. Ensimmäiset viirit jaettiin Vapepa-foorumissa Pikku-Syötteellä marraskuun lopussa. Numeron 00 sai viirin suunnittelija Tauno Bräysy. Numero 01 otettiin Vapepan maakuntatoimikunnan käyttöön ja numeron 02 sai Lauri Ratava
(Vaala).
Piirimme viiden toimikunnan yhteystiedot:
Jokilaaksojen paikallistoimikunta
(vapepa.jokilaaksojenptmk [at] gmail.com)
Salo Antero, p. 0400 388 386
(antero.salo [at] kotinet.com)
Kullaantie 3, 85500 NIVALA
Kainuun paikallistoimikunta
Kemppainen Katja, p. 044 386 2062
(katja.kemppainen1 [at] gmail.com)
Heinälahdentie 73, 88600 SOTKAMO
Kuusamon paikallistoimikunta
Käkelä Pekka, p. 0400 385 418
(pekka.kakela [at] pp.inet.fi)
Matosuontie 2, 93825 RUKATUNTURI
Pudasjärvi-Taivalkosken paikallistoimikunta
Jurmu Ahti, p. 0400 409 525
(ahti.jurmu [at] luukku.com)
Posiontie 208, 93400 TAIVALKOSKI
Oulun seudun paikallistoimikunta
(vapepa.oulunseudunptk [at] gmail.com)
Pohjola Leena, p. 040 749 4017
(leenapohjola7 [at] gmail.com)
OULU

Saman päivän iltana Vapepan Oulun seudun
paikallistoimikunta järjesti mittavan pimeäetsintäharjoituksen tukikohtanaan samainen Hietalinna. Harjoitukseen osallistui yli 100 vapepalaista, joilla oli monenlaista tekemistä pimeässä
syysyössä. Maastojoukot olivat tyytyväisiä harjoituksen antiin.
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Valtion pelastusopisto ja Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto järjestivät marraskuun 11.–12.
päivinä Oulu-Koillismaan aluetta koskevan OUKO14-valmiusharjoituksen. Punainen Risti ja
Vapepa olivat mukana myrskytilannetta kuvaavassa harjoituksessa, joka toteutettiin johtamisharjoituksena ilman maastotoimintaa. Hietalinna toimi Punaisen Ristin ja Vapepan johtokeskuksena. Johtokeskuksemme toimintaan
osallistui 10 vapaaehtoista ja neljä piirin työntekijää. Osastojen väki ja alueen vapepalaiset ”hoitivat” yhteensä 14 avustustehtävää 10
kunnan alueella. Harjoitus toi esiin monia kehittämiskohteita avustustoiminnassamme ja näihin paneudutaan alkaneena vuonna.

Illalla foorumissa palkittiin Vapepa-toiminnassa ansioituneita. Vapepan Ansioristin saivat Annikki Komulainen (Kuhmo) ja Erkki Aho (Oulu).
Arja Määtälle oli myös myönnetty Vapepan Ansioristi, mutta hän ei päässyt mukaan tilaisuuteen. Vapepan kultaisen ansiomitalin saivat
Tauno Bräysy (Tyrnävä) ja Lauri Ratava (Vaala). Vapepan Hopeisen ansiomitalin saivat Tanja Ruotsalainen (Kajaani) ja Erkki-Pekka Rehu
(Haukipudas). Hopeisen ansiomitalin saaneista
tilaisuuteen eivät päässeet Katja Kemppainen
(Kajaani), Marita Toikka (Kempele) ja Jari Penttilä (Kempele). Vuoden vapaaehtoisena pelastajana palkittiin ylikonstaapeli Esa Erkkilä Pudasjärveltä ansioistaan Vapepan ja viranomaisen merkittävästä yhteistyöstä. Erkkilä ei myöskään päässyt paikalle, joten tämäkin huomionosoitus toimitetaan perille myöhemmin. Vapepan valtakunnallisen viirin sai Taisto Pätsi (Ii).

Vapepan 50-vuotisjuhlavuoden päätöstapahtumana järjestettiin pohjoisen Suomen Vapepa-foorumi Oulu-Lappi yhteistyönä Pikku-Syötteellä 29.–30.11. Tapahtumassa oli mukana yli
70 osallistujaa. Ohjelmassa kuultiin esitelmät
muistisairaan kohtaamisesta ja talvi- ja pimeäetsinnästä. Työpajoissa tutustuttiin omatoimiseen varautumiseen ja Zello-radiopuhelinsovellukseen ja kehitettiin Vapepan koulutusta ja toimintaa.

Jari Huhtakallio

Pimeäetsinnän johtoryhmä työssään Hietalinnassa 18.10.2015.
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ENSIAPURYHMÄT, HENKINEN TUKI, TERVEYSPISTEET

Pirkko-Liisa Laitinen

Päivystysensiapukurssit:

Hyvää ja toimintarikasta alkanutta uutta vuotta kaikille!

21.-22.2.2015,paikka avoin, määräytyy sinne,
mistäpäin on eniten kurssilaisia. Ilmoittautumiset 13.2. mennessä: https://rednet.punainenristi.fi/node/28547

Uusi vuosi on lähtenyt vauhdilla liikkeelle. Olemme saaneet uudet ensiapuryhmät Kärsämäelle,
Raaheen, Ristijärvelle, Sieviin, Taivalkoskelle ja
Oulunsaloon. Uusia ensiapupäivystäjiä on tullut
alueellemme 74 henkilöä, joka on hurjan hieno
määrä! Laskujeni mukaan uusia ryhmäläisiäkin
on lähelle sata. Luku tarkentuu kunhan saan
ryhmien toimintatilastot.

23.-24.5.2015, paikka avoin

SPR:n ensiapuryhmänjohtajakurssi
17.-23.8.2015, Nynäs, Heinola

Voisiko vuosi paremmin alkaa! Lämmin kiitos
kaikille Teille aktiivisille vapaaehtoisillemme!

V1-lomakkeet
(=ensiapuryhmien toimintakertomus)

Oulun piirin ensiapuryhmien ensiapukilpailut 21.3.2015, Oulunsalo

Ensiapuryhmänjohtajat, odottelen pikaisesti,
että toimitatte toimintatilastolomakkeen minulle (viimeinen palautuspäivä oli 15.1.)!

Kaksi vuotta on kulunut Reisjärven kisapäivästä. Tämän vuoden kisat ja ryhmien koulutuspäivä järjestetään Oulunsalossa. Voittajajoukkueet
pääsevät edustamaan piiriämme Rovaniemelle
SM-kisoihin.

Henkisen tuen peruskurssi 27.-28.3.2015

Kilpailusarjat:

Henkisen tuen peruskurssi piiritoimistolla 27.
(klo 18-21) - 28.3. (klo. 9-16). Kurssille ilmoittautumiset RedNetin kautta.

Reddie Kids (korkeintaan 13-vuotiaat),
joukkueen koko kolme (3) jäsentä
Aikuiset (yli 18-vuotiaat),
joukkueen koko kuusi (6) jäsentä
Seniorit (yli 60v),
joukkueen koko kolme (3) jäsentä
Laitan suoraan ryhmänjohtajille kilpailukutsun
ja ilmoittautumislomakkeet viikolla 5.

Lyhty-ryhmä
(Oulun piirin henkisen tuen hälytysryhmä)
Kiitos lyhtyläisille viime vuoden auttamisesta.
Lyhtyläisiä tarvittiin viiteen eri tapahtumaan.Tälle vuodelle on tarkoitus pitää lyhtyläisille kaikki
neljä alueellista kokous-/koulutusiltaa.Olen yhteydessä aluevastaaviin lähiaikoina ja suunnittelemme tapaamiset. Lyhtyläiset ovat teettäneet
laadukkaita huppareita. Väri musta, edessä Punaisen Ristin logo ja selkäpuolella lyhdyn kuva.
Piiritoimistolla on huppareita, joita lyhtyläiset
voivat ostaa 32€/kpl. Yhteys Pirkko-Liisaan.

SPR:n Oulun piirin ENSIAPU 3-kurssi
Kuusamossa, Soivion leirikeskuksessa
10.-14.6.2015
Kurssin tavoitteena on täydentää ja syventää
ensiavun perus- ja jatkokoulutuksessa opittuja
ensiaputietoja ja–taitoja, sekä motivoida ja antaa valmiuksia toimintaan ensiapuryhmässä ja
tarvittaessa yhteistyöhön viranomaisten kanssa. Opetuksen pääpaino on käytännön harjoittelussa ja ryhmätyöskentelyssä. Punaisen Ristin ideologia huomioidaan kurssin kaikessa toiminnassa. Kohderyhmänä ovat lähinnä ensiapuryhmien jäsenet ja muut asiasta kiinnostuneet, joilla on voimassa oleva SPR:n EA-2-kurssin kurssitodistus. Alaikäraja on 17 vuotta.

Terveyspisteet
Alueellamme on tällä hetkellä kuusi terveyspistettä, joiden toiminta on osoittautunut tuiki tarpeelliseksi: toimintaa ja kävijöitä on ollut
paljon (Kajaani , Kuhmo, Oulu, Oulunsalo, Pyhäjärvi ja Suomussalmi). Tälle vuodelle on tarkoitus perustaa kaksi uutta terveyspistettä. Olkaa
yhteydessä minuun, mikäli osastonne vastaisi
tällaiseen haasteeseen.

Kurssin hinta SPR:n vapaaehtoisilta 490 € ja
muilta 600 €. Hinta sisältää kurssin opetuksen, kurssimateriaalin, majoituksen ja ruokailut. Kurssille ilmoittautuminen RedNetin kautta.

Terveyspisteiden toimintakertomukset 2014 toimitetaan Pirkko-Liisalle 31.1.2015 mennessä.
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Pertti Saarela

NUORISOTOIMINTA

Nuorten blogi Henry Goes Live

Kuhmon lukiolaiset neuloivat
sukkia ja lapasia kylmiin maihin

Uusi nuorten blogi Henry Goes Live blogi aloitti toimintansa torstaina 15.1.2015. Blogi käsittelee monipuolisesti erilaisia Punaisen Ristin
teemoja nuoria kiinnostavalla tavalla. Pääjutut
ilmestyvät kerran viikossa torstaisin. Tavoitteena on saada mukaan uusia nuorisojäseniä ja –
aktiiveja. Blogin osoite on www.henrygoeslive.
com.
Sisällöntuotannosta vastaavat ensisijaisesti
freelancer -toimittajat eri puolilta Suomea. Jutut ovat joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Vapaaehtoisilla ja luottamuselinten jäsenillä
on myös mahdollisuus osallistua ohjatusti juttujen tekemiseen.

Antero Komulainen

Neulontakampanjan käynnistänyt lukiolainen Margareta
Kettunen lahjoitti Kuhmon yhteislukion oppilaiden ja henkilökunnan neulomat käsityöt Punaisen Ristin Kuhmon
osaston kouluyhteistyönvastaavalle Saara Aholle ja osaston puheenjohtajalle Alpo Karppiselle. Lahjoitus on toimitettu eteenpäin Oulun Konttiin.

Lisätietoja uudesta nuorten blogista Hämeen
piirin viestintäkoordinaattori Altti Näsiltä, 040
160 1957, altti.nasi@punainenristi.fi.

Lähes 20 Kuhmon yhteislukion oppilasta ja
opettajaa neuloivat lämpimiä käsitöitä lahjoitettavaksi Punaisen Ristin kautta järjestön kansainvälisiin avustuskohteisiin. Oppilaskunnan
kustantamista langoista syntyi upeita sukkia,
lapasia, pipoja ja huiveja.

Kesäleirit
Oulun piiri järjestää kesän kynnyksellä kaksi leiriä nuorille piirin koulutuskeskuksessa Hietalinnassa:

Villasukille, lapasille ja muille villavaatteille on
jatkuvasti suurta kysyntää. Punainen Risti toivoo, että neulojat tekisivät neljän kokoisia sukkia (pienten lasten, kouluikäisten, naisten ja
miesten) ja käyttäisivät perinteisiä sukkalankoja. Myös pipoja ja lapasia toivotaan eri-ikäisille.
Sukat ja lapaset kannattaa kiinnittää pareittain
yhteen, jotta lajittelijoiden ei tarvitse etsiä yksinäisille sukille ja lapasille pareja.

Reddie Kids -leiri 7-10 vuotiaille
Hietaleiri 10–14 vuotiaille
Lisää tietoa seuraavassa Tässä ja Nyt –tiedotteessa ja piirin RedNet-sivustoilla.
Punaisen Ristin Hämeen piiri järjestää kansainvälisen nuorisoleirin Hämeenlinnassa Evon
leirintäalueella 2.-7.8.2015. Tarkempia tietoja
sivulla 9 ja netissä www.thefirecamp.com.

Vaatelahjoituksia vastaanottavat Kontti-kierrätystavaratalot. Vaatelahjoituksesi voi myös
toimittaa postin tai Matkahuollon välityksellä
suoraan Punaisen Ristin logistiikkakeskukseen
Tampereen Kalkkuun, jonka osoite on: Kalkun
kehätie 4, 33330 Tampere.

Nuorisodelegaatikurssi 23.28.5.2015, Nynäs, Heinola
Nuorisodelegaatikurssin haku on auennut:
https://rednet.punainenristi.fi/node/5990.
Kurssi on tarkoitettu 18-28-vuotiaille sujuvasti
englantia puhuville, joilla on kokemusta järjestötoiminnasta, mieluiten Punaisessa Ristissä.
Hakuaika kurssille on 1.1.-28.2.2015.
Lisätietoja kurssista antavat koulutussuunnittelija Maija Salava, maija.salava@redcross.fi, p. 020
701 2072 sekä koulutusassistentti Viivi Mouhu,
viivi.mouhu@redcross.fi, p. 020 701 2070.
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Anna-Kaisa Oja

YSTÄVÄTOIMINTA

Lupa välittää Muhoksella

Tiina Parkkinen

Lukiolaiset ilahduttivat palvelukodin asukkaita hartiahieronnalla.

Joukko Muhoksen lukion oppilaita saapui opettajansa Juho Heikkilän johdolla ilahduttamaan
Helmin kodin asukkaita jouluisen tapahtuman
merkeissä.

Tapahtumat Muhoksella eivät suinkaan tähän
loppuneet; luvassa oli vielä yläkoululaisten järjestämä joulukonsertti eläkeläisille ja vanhuksille.

Heikkilä osallistui syksyllä Ylen ja Punaisen Ristin järjestämään Lupa välittää -kampanjan infotilaisuuteen Oulussa jonka innoittamana otti
yhteyttä Punaisen Ristin Muhoksen osastoon.
Osaston ystäväpalvelun kanssa järjestetty tempaus oli jo toinen laatuaan, kertoo Punaisen
Ristin ystävätoiminnassa vapaaehtoisena toimiva Sisko Kylmäoja.

Tiina Parkkinen, sosionomiharjoittelija

Ystävänpäivän tapahtumat
Ystävänpäivän kampanjakirje on tullut osastoihin jo ennen joulua, mutta löytyy myös RedNetistä rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva ->
Aineistot. Sieltä löytyvät myös ohjeet ja ehdot
LähiTapiolan tuen (150 €) hakemiselle.

Tunnelma oli lämmin kun Helmin kodin asukkaat saivat nauttia kauniista joululauluista oppilaiden kuorolauluesityksen sekä yhteislaulun muodoissa. SPR:n vapaaehtoiset lausuivat
myös runoja ja tarinoita, samalla kun oppilaat
hieroivat vanhusten hartioita. Talvisen ja lumisen iltapäivän tapahtuma päätettiin yhteislaululla kappaleeseen Maa on niin kaunis.

Ilmoitattehan osastonne ystävänpäivätapahtumasta piiriin viimeistään 4.2. On tärkeää, että
laitatte tapahtumatiedot myös RedNettiin. Mikäli toivotte apua tapahtuman toteuttamisessa, olkaa toki yhteydessä minuun. Lisäksi piiritoimiston sosionomiharjoittelija Helena Ylikulju
auttaa mielellään tapahtumissa.

Oppilaat olivat lähteneet todella mielellään mukaan Lupa välittää -kampanjaan. He kertoivat pitävänsä tällaisesta toiminnasta ja saavansa itsekin hyvän mielen. Helmin kodin asukkaat olivat
iloisia ja hyvillään tapahtumasta. He toivottivat
vieraat sydämellisesti tervetulleiksi jatkossakin.

Anna-Kaisa
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Kuvan piirtäjä Emmi Kemppainen
21

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2015

Ystävänpäivän tavoitteena on
vähentää yksinäisyyttä
Ystävänpäivä on vuoden tärkeimpiä kampanjoita, jolloin puhumme
yksinäisten puolesta ja teemme näkyväksi Suomen Punaisen Ristin
ystävätoimintaa.
Hae kampanjamateriaali RedNetistä

Suomessa yhä useampi vanhus asuu yksin
omassa kodissaan, ja heidän määränsä kasvaa
tulevaisuudessa entisestään. Monilla heistä ei
ole ketään, jonka kanssa jakaa elämänsä iloja
ja suruja. Ystävänpäivänä nostamme esille yksin asuvien vanhusten oikeudet saada apua ja
herättelemme keskustelua siitä, mitä on arvokas vanhuus.

• Tuen hakemisen ohjeet, kampanjakirje,
tiedotepohjat, ilmoitusmallit ja PowerPoint
-esitys: rednet.punainenristi.fi/
ystavanpaiva
• Lisätiedot, keräyssuunnitelmapohja ja
lomakkeet: rednet.punainenristi.fi/
hyvapaiva-kerays

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset tekevät arvokasta työtä kohdatessaan alueensa yksinäisiä ihmisiä kahden kesken ja ryhmissä,
tarjotessaan heille ulkoilu-, saattamis- ja asioimisapua. Ystävänpäivänä teemme ystävätoiminnan moninaisuuden näkyväksi ja tuomme esiin
auttamisen ja ystävyyden iloa ympäri Suomen.
Samalla haastamme sukupolvet kohtaamaan
toisiaan iloisen yhdessä tekemisen merkeissä.

Lisätietoja:
Asiantuntija, sosiaalinen hyvinvointi ja
seniorityö
Anita Hartikka, 020 701 2123,
anita.hartikka@punainenristi.fi
Kampanjasuunnittelija
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

Osastoilla on nyt monia vaihtoehtoja
yhteistyöhön

Tiedottaja
Anna Vuorinen, 020 701 2224,
anna.vuorinen@punainenristi.fi

Kannustamme osastoja tekemään yhteistyötä
esimerkiksi Koko Suomi leikkii -hankkeen terhokerholaisten kanssa ja Lupa välittää -kampanjaan osallistuneiden koulujen sekä nuorten kanssa. Täyttä elämää eläkkeellä -hanke
kutsuu myös yhteistyöhön järjestämällä aloitustapahtumia pilottipiirien alueella Oulussa,
Kuopiossa, Mikkelissä ja Porissa ystävänpäivää
edeltävällä viikolla 7.2.–11.2.2015.
Ystävänpäivän tapahtumissa ja tempauksissa
kannattaa kaivaa keräyslippaat esiin ja antaa
lahjoittajille mahdollisuus kokea iloa auttamisesta.
Osallistu kyselyyn ystävänpäivän jälkeen

Harri Mäenpää

Keskustoimisto lähettää osastoille ystävänpäivän jälkeen sähköpostitse linkin kyselyyn.
Osastoilta pyydetään palautetta järjestetystä
tapahtumasta ja haetaan samalla tukea pääkumppaniltamme LähiTapiolalta, joka on tukemassa ystävätoimintaa myös ensi vuonna. Tuen
haku yksinkertaistuu.

Meeri Hämäläinen ja Pinja Malinen osallistuivat Iloa ystävyydestä -tapahtumaan Joensuussa vuosi sitten.
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Marika Parkkila

MONIKULTTUURISUUS

Syyrialaisten Housanan ja Tarekin ajatuksia Suomesta ja Punaisesta Rististä

Marita Terho

Housanan ja Tarekin perhe iloitsee, että SPR on helpottanut monin eri tavoin heidän alkutaivaltaan Suomessa.

Syyrialainen pariskunta Housana ja Tarek sekä
heidän puolivuotias Sara-tytär ovat asuneet
nyt noin kolme kuukautta Suomessa Siikajoella Ruukin kylällä. He lähtivät reilut kaksi vuotta
sitten sotaa pakoon kotimaastaan Syyriasta ja
päätyivät Jordaniaan. Sieltä heidän tiensä kulki Suomeen UNCHR:n valitsemina kiintiöpakolaisina.

- Yhteisöllisyys on Syyriassa aivan erilaista kuin
täällä Suomessa, onkin ollut välillä vaikeaa pienen Ruukin hiljaisuus ja ihmisten vähyys. Naapureitakaan ei näe, he kertovat.
- Suomessa on kuitenkin todella hyvää se, että
yhteiskunta pitää kaikista tasapuolisesti huolta ja kaikkialla on siistiä; huoltoasemien vessat,
julkiset tilat yleisestikin ja ympäristö kaikkialla on todella siivottua. Suomi on hygieeninen
maa, Housana sanoo.

- Suomi on hyvin erilainen maa kuin kotimaamme Syyria. Täällä kaikki on niin erilaista; kulttuuri, uskonto, kieli, ympäristö, ihmiset, tavat...
Kaikki, miettii Housana.

Elämä pienessä hiljaisessa suomalaisessa kylässä ei aluksi ollut kovin helppoa. Ruukissa on juna-asema, mutta junia pysähtyy vain
harvakseltaan, joten oli haasteellista päästä n.
60 km:n päähän Ouluun ruokaostoksille. Ruukin kaupoista ei löydy heidän uskontoonsa ja
tottumuksiinsa sopivia raaka-aineita, joten Ou-

- Kotimaassamme naapurit olivat tavallaan
osa perhettä, ihmiset auttoivat toisiaan ja pitivät huolta toinen toisistaan. Kun tehtiin ruokaa, sitä vietiin naapureillekin ja heitä kutsuttiin
syömään yhdessä, Tarek jatkaa.
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lussa sijaitsevat arabialaiset ruokakaupat ovat
saaneet Ruukin syyrialaisista vakioasiakkaita.

He myös kokevat tärkeäksi tuoda tietoa omasta
kulttuuristaan ja tavoistaan suomalaisille. Välillä on ollut vaikeitakin tilanteita, joissa tavat
ja tottumukset poikkeavat suuresti toisistaan,
etenkin suomalaisten kättelykulttuuri on hyvin
erilainen syyrialaiseen verrattuna.

Nyt Housanan ja Tarekin perheessäkin on auto,
joten sen puolesta elämä on helpottunut. Myös
suomenkielen opiskelun alkaminen on tuonut
elämään sisältöä ja helpottaa arjen sujumista.

- Suomessa ihmiset eivät tiedä paljoakaan muslimien tavoista ja tottumuksista. Meidän uskonnossa naiset eivät kättele miehiä eivätkä miehet naisia, se on osa meidän uskontoa ja haluaisimme toteuttaa omaa uskontoamme. Suomalaiset eivät tiedä tästä ja saattavat loukkaantua, jos en naisena kättele miestä. En halua aiheuttaa kenellekään pahaa mieltä, mutta
se ei vain kuulu meidän tapoihin ja suomalaisten olisi hyvä tietää siitä, Housana pohtii.

- Alkuajan elämä Suomessa olisi ollut todella
hankalaa ilman Punaisen Ristin apua, Housana
ja Tarek kertovat.
- Ihan ensimmäisenä saapuessamme Helsingin
lentoasemalle, näimme Punaisen Ristin liiveihin pukeutuneet vastaanottajat, jotka auttoivat
meitä eteenpäin. Se toi paljon turvallisuuden
tunnetta, sillä tunsimme Punaisen Ristin merkin
jo entuudestaan. Tiesimme, että näihin ihmisiin
voimme luottaa, Housana sanoo.

- Kuitenkin minulla on oikeus pitää myös omia
tapojani, vaikka Suomessa asunkin ja suomalaiset helposti ajattelevat, että maassa maan
tavalla. Se ei kuitenkaan tunnu omassa sydämessäni oikealle ja siksi haluaisin toimia omalla
tavallani. Kun olen kertonut suomalaisille muslimien tavoista, he ovat ymmärtäneet asian ja
mitään ongelmia ei ole ollut, hän jatkaa.

- Ruukissa heti toisena päivänä paikalliset Punaisen Ristin ihmiset tulivat kotiimme, toivottivat tervetulleiksi Suomeen ja Ruukkiin, kyselivät kuulumisia ja tekivät kartoituksen, mitä tarvitsemme kotiimme, pariskunta kertoo.
- Punaisen Ristin ihmiset olivat keränneet paljon astioita ja vaatteita, joita kävimme keräysvarastolta hakemassa useasti. Nämä ihmiset
kävivät myös meillä kylässä ja kertoivat Suomesta ja tavoista täällä. Punaisen Ristin ihmiset
käyttivät meitä Oulussa ruokaostoksilla ja kirpputoreilla, että saimme kotiimme tarvittavia tavaroita. Olemme todella iloisia Punaisen Ristin
ihmisistä, he toivat meille tunteen, että olemme
tervetulleita Suomeen ja että meistä välitetään,
Housana ja Tarek iloitsevat.

Ruukissa asuu kuusi syyrialaista perhettä. Kaikki perheet pitävät tiiviisti yhtä ja ovat paljon tekemisissä keskenään, se luo heille tuttua yhteisöllisyyttä.
- Olemme kaikki perheet puhuneet siitä, miten
tärkeä asia Punaisen Ristin ihmisten antama apu
on ollut. Kunnan sosiaalityöntekijät auttavat kyllä päivisin, mutta se on erilaista. Punaisen Risti
on auttanut paljon antamalla vaatteita ja muita
tavaroita, mutta ennen kaikkea Punaisen Ristin
ihmiset ovat ystävällisyydellään ja välittämisellään tuoneet iloa ja sisältöä elämään. Siitä olemme kaikki hyvin kiitollisia, Housana hymyilee.

- Ilman Punaisen Ristin ihmisiä olisi elämä ollut
paljon vaikeampaa, nyt olemme saaneet heistä
ystäviä ja tiedämme aina, kenelle voimme soittaa, jos on jokin ongelma, he jatkavat.

- Haluamme ehdottomasti olla osana paikallista Punaista Ristiä, haluamme lähteä kaikkeen
toimintaan mukaan. Punaisessa Ristissä toimii
ihmisiä, joilla on hyvä sydän ja jotka pitävät toisistaan huolta. Ihmisten ystävällisyys on aitoa
ja tiedämme, että meistä välitetään. Haluamme
olla osa sellaista järjestöä, Housana ja Tarek sanovat yhdestä suusta.

- Punainen Risti on auttanut meitä tosi paljon.
Nyt kun koulumme alkoi ja päivät opiskelemme suomenkieltä, on ihana, kun meille on järjestetty harrastustoimintaa, liikuntakerhoissa
ja kansainvälisessä kerhossa saamme rentoutua ja viettää mukavaa aikaa yhdessä ja nauttia ihmisten läsnäolosta. Toivomme vielä enemmän suomalaisia ihmisiä kerhoihin mukaan, jotta saisimme tutustua vielä enemmän suomalaisiin, heidän kautta saamme parhaiten tietoa
tästä uudesta maasta, tavoista ja kulttuurista
sekä opimme kieltä, Housana ja Tarek sanovat.

Haastattelu tehtiin englanninkielellä ja on siitä
suomennettu. Tekstissä mainitaan usein Punaisen Ristin ihmiset, joilla tarkoitetaan Siikajoen
osaston vapaaehtoisia.
Marita Terho
Monikulttuurisuusyhdyshenkilö
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Rasisminvastainen roadtrip valloittaa Suomen
Rasisminvastainen kampanja eli Asennetalkoot ottaa Suomen haltuun
rekkakiertueella. Rasisminvastaisen viikon roadtrip alkaa Rovaniemeltä
rasisminvastaisen viikon alussa. Kiertue kulkee viikon aikana halki Suomen
ja pysähtyy seitsemällä paikkakunnalla.
Rasisminvastainen roadtrip haastaa suomalaiset mukaan rasisminvastaiseen talkootyöhön. Kiertueeseen osallistuu muusikoita, kirjailijoita ja muita julkisuuden henkilöitä. Ryhmä tekee rasisminvastaisia tempauksia ja
osallistuu rasisminvastaisen viikon tapahtumiin. Roadtripiä voi seurata Ei rasismille! -hankkeen nettisivuilla, Facebookissa ja
Twitterissä.

amme kouluille aamunavauksia ja oppituntimateriaaleja sekä ideoita kampanjan toteuttamiseksi kouluissa.
Myönnämme myös Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia järjestömme ulkopuolisille ihmisille tai yhteisöille, jotka toimivat etnisen
yhdenvertaisuuden puolesta.

Osastoissa, kouluissa ja Konteissa tapahtuu

Roadtripin reitti

Teemme ja kierrätämme hyviä rasisminvastaisia tekoja talkoohengessä. Rasisminvastaisella
viikolla peluutamme Rasismivisalla nettikansaa,
koululaisia, opiskelijoita ja ohikulkijoita. Tarjo-

• Rovaniemi 16.3.
• Kemi 17.3.
• Vaasa 18.3.

• Iisalmi 19.3.
• Joensuu 20.3.
• Kouvola ja Helsinki 21.3.

Nappaa vinkit osastojen Asennetalkoisiin:
• Pysähtyykö roadtrip paikkakunnallasi?
Tule mukaan osallistumaan ja järjestämään tempausta julkisuuden henkilöiden
kanssa.

• Kontit ovat mukana talkoissa ja niiden
tiloissa voi järjestää kampanjatapahtumia. Vie Asennetalkoot sinne tai paikkakuntasi kouluun tai oppilaitokseen.

• Rasisminvastaisia hyviä tekoja voi tehdä
ja kerätä omassa toimintaryhmässä,
kadulla tai ostoskeskuksessa. Mukaan voi
napata Rasismivisan keskustelun herättäjäksi. Samalla on hyvä hetki järjestää
tapahtuma tai esimerkiksi flashmobtempaus.

Osastojen ja toimintaryhmien on mahdollista
hakea rahallista tukea Rasisminvastaisen
viikon tapahtumiin Ei rasismille! -hankkeelta.
Tukea voi hakea tammikuun loppuun saakka.

Lisätiedot:
Koordinaattori, Ei rasismille -hanke
Janette Grönfors, 020 701 2156,
janette.gronfors@punainenristi.fi
(rahallinen tuki, kumppanuudet)

Jarkko Mikkonen

Monikulttuurisuustyön suunnittelija
Emilia Fagerlund, 020 701 2158,
emilia.fagerlund@punainenristi.fi
(materiaalit, kampanjaohjeet)

Suunnittelija
Federico Ferrara, 020 701 2185,
federico.ferrara@punainenristi.fi

Suomen Punaisen Ristin mandaattiin kuuluu avustaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Rasismi vahingoittaa
sen kohteiksi joutuneita ja koko yhteiskuntaa.

(hakulomakkeet tapahtumien rahoitukselle)
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KOULUTTAJAKOULUTUS 2015
Hakeudu kouluttajakoulutukseen piiritoimistosi kautta ja ilmoittaudu kuukausi ennen koulutusta.
Kouluttajapäivät: Kouluttajien valtakunnallinen
täydennys- ja jatkokoulutus

31.1.–1.2.

Oulu

Valmiuskouluttajien sisältöosa

10.–12.4.

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

5.10.–8.11.

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 1
Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 2

31.10.–1.11.
7.–8.11.

Helsinki

21.–22.11.

Helsinki

Sisältöosat:
• Henkinen tuki
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö
• Monikulttuurisuus
• Sosiaalipalvelu
• Nuoriso
• Henkinen tuki
• Päihdetyö
• Resurssikouluttajat
Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus

30.10.–1.11.

Nynäs
Verkkokoulutus

Nynäs

Varmista promokoulutuksen ajankohdat piiritoimistostasi tai RedNetin promosivuilta.
PROMOKOULUTUS 2015 / PROMOUTBILDNING 2015
KEVÄT / VÅREN
Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille /
Riksomfattande promodagar för alla promor
31.1.–1.2.
		
Yhteiset osat / Gemensamma moduler:		
Promo: yhteinen osa
28.2.–1.3.
Promo: yhteinen osa
7.–8.3.
Promo: yhteinen osa lauantaina ja
eri sisältöosia sunnuntaina
28.–29.3.
		
Sisältöosat / Innehållsmoduler:		
Terveys- ja hyvinvointi
21.–22.2.
Ensiapu
21.–22.3.
Monikulttuurinen toiminta
21.–22.3.
Sosiaalipalvelu
21.–22.3.
Monikulttuurinen toiminta
huhtikuu
Sosiaalipalvelu (ystävävälittäjä)
5.5. ja 12.5.
		
SYKSY 2015 / HÖSTEN 2015		
		
Yhteiset osat / Gemensamma moduler:		
Promo: yhteinen osa
3.–4.10.
Promo: yhteinen osa
24.–25.10.
Promo: yhteinen osa
loka-marraskuu
		
Sisältöosat / Innehållsmoduler:		
Sosiaalipalvelu (ryhmänohjaaja)
26.9.
Sosiaalipalvelu
marraskuu
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Oulu
HUP
Varsinais-Suomi
Savo-Karjala
Kuopio
HUP
Oulu
Oulu
Jyväskylä
HUP

Kaakkois-Suomi (Mikkeli)
Häme
Lappi
HUP
Satakunta

KOULUTUSTA

PROMO-koulutuksen sosiaalipalveluiden sisältöosa Oulun piirin toimistolla 21.-22.3.2015.

Sunnuntaina tarjolla myös ystävävälityskoulutus sekä ensi kertaa Oulun piirissä asiakasryhmänohjaajakoulutus, joihin voivat osallistua
myös muut ystävätoimijat promojen lisäksi.

ohjelma lähetetään osallistujille.
Kurssimaksu on 40 € (vain
sunnuntaina osallistuvat
20 €). Hinta sisältää ruoan, koulutuksen ja materiaalit. Peruutus tulee tehdä viimeistään 1 viikko ennen kurssia, sen jälkeen
veloitetaan puolet kurssimaksusta. Ilmoittamatta
poisjäämisestä veloitetaan
kurssin todelliset kustannukset täysimääräisinä.

Sosiaalipalveluiden sisältöosa järjestetään viime syksynä ilmoitetusta poiketen maaliskuussa. Sosiaalipalveluiden sisältöosassa koulutuksen ensimmäinen päivä on kaikille yhteinen.
Osallistujat valitsevat toiselle päivälle joko:
1. Ystävävälityskoulutuksen (Ystävävälityskoulutus on nimensä mukaisesti tehty laadukkaan ystävätoiminnan tueksi. Tarkoituksena
on, että jokaisesta osastosta, jossa ystävätoimintaa on, ainakin yksi olisi käynyt tämän koulutuksen) tai

Kurssilaiset järjestävät majoituksen itse. Edullista majoitusta piiritoimiston läheltä löytyy esimerkiksi Omenahotellista. Myös muut keskustan hotellit ovat kävelymatkan päässä piiritoimistolta.

2. Asiakasryhmänohjaajan koulutukseen
(Asiakasryhmänohjaajakoulutus on tarkoitettu
esimerkiksi seniori- tai muiden sosiaalipalveluryhmien vetäjille tai vaikkapa Terhokerhojen
ohjaajille)

Matkakulut korvataan 40 € ylittävältä osalta.
Oman auton käyttö korvataan matkahuollon
pikavuorotaulukon mukaisesti. Kurssimaksu ja
mahdollinen majoitus laskutetaan jälkikäteen.
Muistathan säästää matkaliput korvausta varten.

Jollet ole käynyt PROMO-koulutuksen yhteistä
osaa, voit siis osallistua pelkästään sunnuntaille jompaankumpaan koulutukseen. Pelkästään
sunnuntain ovat tervetulleita myös ne, jotka
ovat käyneet ”vanhanmallisen” sosiaalipalvelupromon ja haluavat lisäkoulutusta ystävävälitykseen tai asiakasryhmän ohjaamiseen.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 20.2. anna-kaisa.oja@punainenristi.fi.
Ilmoitathan samalla, kumpaan osioon osallistut
sunnuntaina.

Koulutus alkaa lauantaina kello 10 ja sunnuntaina lopettelemme noin kello 15.30. Tarkempi
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TOIMINTAKALENTERI 2014-2015

Yleisölle avoimet ensiapukurssit keväällä 2015 Oulussa

Kurssi-ilmoittautumiset: www.punainenristi.fi/ea-kurssit (Valitse paikkakunta: Oulu)
Lisätiedot Riku Halttu, p. 020 701 2613

Viestintä- ja RedNet -koulutus
• 21.2.2015 Kajaani
• 7.3.2015 Kalajoki
• 11.4.2015 Taivalkoski

Osaston tiedottaja, RedNet -käyttäjä tai ylipäätään viestinnästä kiinnostunut! Tule mukaan
koulutukseen ja laita samalla osaston tai toimintaryhmän RedNet -sivut kuntoon. Luodaan
osastolle sähköpostitili tai Facebook -sivusto,
suunnitellaan viestintää ja ratkaistaan moninaiset osaston ja jäsenviestinnän haasteet ja kysymykset.

Ilmoittautuminen koulutuksiin rednet.punainenristi.fi/tapahtumakalenteri. Löydät kunkin koulutuksen ilmoittautumislinkin
paikkakunnan mukaan.

Koulutus on maksuton ja sisältää aamukahvin,
lounaan, iltapäiväkahvin ja koulutusmateriaalin.
Koulutus kestää kahdeksan tuntia, jossa aamupäivä on yhteinen luottamushenkilökoulutuksen kanssa (sivu 11). Voit myös osallistua ainoastaan viestinnän koulutusosioon klo 13-17.

Lisätietoja: pertti.saarela@
punainenristi.fi.
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TOIMINTAKALENTERI 2015
TAMMIKUU
31.1.		
31.1.-1.2.
		
HELMIKUU		
5.2.		
7.2.		
7.2.		
11.2.		
14.2.		
14.-15.2.
18.2.		
19.2.		
21.2.		
21.2.		
21.-22.2.
helmi-maalis
		
MAALISKUU
7.3.		
7.3.		
16.-22.3.
19.3.		
20.-22.3.
21.3.		
21.3.		
21.-22.3.
28.3.		
			
HUHTIKUU
10.-12.4.
11.4.		
11.4.		
24.-25.4.
25.4.		
		
TOUKOKUU
4.-10.5.		
8.-10.5.		
9.5.		
14.-17.5.
23.5.		
23.5.		
29.-30.5.

Vapepan viestintäkoulutus Oulu-Lappi (Kemi)
Promo- ja kouluttajapäivät, Oulu *
Ensiapuryhmien pp-laatu ja lääkekoulutus, Taivalkoski (Kuusamo, Pudasjärvi)
Täyttä elämää eläkkeellä -hankkeen aloitustapahtuma, Oulu
Vapepa-johtajien kertauskoulutus, Nynäs *
112-päivä, koko piiri ja Vapepa-toimikunnat
Ystävänpäivä *
Rinnepäivystyskurssi ja -kertaus, Oulu Rusko
Ensiapuryhmien pp-laatu ja lääkekoulutus, Utajärvi (Puolanka, Tyrnävä)
Ensiapuryhmien pp-laatu ja lääkekoulutus, Kajaani (Kuhmo,Sotkamo,Ristijärvi)
Lippu korkealle! - koulutus osaston luottamushenkilöille, Kajaani
Viestintä- ja RedNet -koulutus, Kajaani
PROMO: monikulttuurisuus sisältöosa
Vapepa-toimikuntien kevätkokoukset, kaikki paikallistoimikunnat
Lippu korkealle! - koulutus osaston luottamushenkilöille, Kalajoki
Viestintä- ja RedNet -koulutus, Kalajoki
Rasisminvastainen viikko *
Vapepan maakuntatoimikunnan kokous
Vapepa-johtaja kurssi, Nynäs *
Piirin EA-kisat
Valtakunnalliset osastojen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajapäivät *
PROMO: Sosiaalipalveluiden sisältöosa, Oulu
Tulijan ystävänä ja tukena -koulutus, Oulu
Valmiuskouluttajakurssi/sisältöosa; Nynäs *
Lippu korkealle! - koulutus osaston luottamushenkilöille, Taivalkoski
Viestintä- ja RedNet -koulutus, Taivalkoski
Piirin vuosikokous ja seminaari, Oulu
Ensihuoltokurssi, Haapavesi
Punaisen Ristin viikko *
Vapepa-johtajakurssi, Lappi *
Vapepan peruskurssi ja etsintäpäivä, Hyrynsalmi ja Kalajoki
Vapepa esillä Pohjois-Suomen Erämessuilla, Oulu
Etsintäkurssi, Pulkkila
Keräysvalmennus, Oulu
Valmiuskouluttajien kertaus, Oulun seutu

KESÄKUU
5.-7.6		
Valtakunnalliset EA-kisat, Rovaniemi *
10.-14.6.
EA3, Oulu *
			
Reddie Kids-leiri, Oulu
			Hietaleiri, Oulu
		
ELOKUU
21.-22.8.
Valmiuspäivystäjäkurssi/-kertaus, Jokilaaksojen alue
		
SYYSKUU		
17.-19.9.
Nälkäpäiväkeräys *
			NälkäpäiväRock
29.9.-1.10.
Barents valmiusharjoitus, Kittilä *
syys-loka
Vapepa-toimikuntien syyskokoukset, kaikki paikallistoimikunnat
LOKAKUU
2.-4.10.		
16.-17.10.
16.-18.10.
24.-25.10
31.10.-1.11.
			

Nuorten vuosikokous *
Vapepa-seminaari Vapepan johtajille, kouluttajille ja päivystäjille (Kainuu tai Koillismaa)
Valtakunnalliset avainvapaaehtoisten koulutuspäivät, Oulu *
Promo yhteinen osa, Lappi?
Valmiuskouluttajaseminaari, Nynäs *
Vapepan maakuntatoimikunnan kokous, Oulu

MARRASKUU
20.11.		
Hyvä joulumieli -kampanja käynnistyy *
28.-29.11.
Valmiuspromo kurssi *
			Vapepa-foorumi *
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