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Toiminnanjohtaja
Pertti Saarela
040 577 2417

Järjestösihteeri
Teemu Alapeteri
040 483 4332

Terveydenhuollon suunnittelija
Pirkko-Liisa Laitinen
020 701 2616, 040 577 2371

Sosiaalipalvelusuunnittelija
Pauliina Rasinkangas
020 701 2618, 040 486 2885

Järjestötyönsuunnittelija
Päivä Jurvakainen
020 701 2614, 040 158 7198

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Marika Parkkila
040 156 0060

Järjestökehittäjä
Kristiina Kangas
040 748 4305

Valmiuspäällikkö
Ari Haaranen
040 727 6691

Suunnittelija
Tiina Parkkinen
Ruokaa & Kohtaamisia -hanke 2018-2020
040 1637 622

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahasto
Nordea  221918-68000
Sampo  800019-225005
Okopankki 578007-111649
Aktia  405511-11397

Soita lahjoituspuhelimeen
0600 412 777 (10e/puhelu+pvm)   
0600 411 777 (5,05 e/puhelu+pvm)
 
Lahjoita internetin kautta
www.punainenristi.fi/lahjoita

Punaisen Ristin kauppa
punaisenristinkauppa.fi
Puhelinmyynti 020 701 2211

Omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelija
Suvi Kervinen
040 147 9350

Hallintosihteeri, henkilöstöhallinto
Turvapaikanhakijoiden työelämään tutustuminen
Jenni Moilanen
040 140 7848

Aluepäällikkö
Punainen Risti Ensiapu Oy
Sari Anttila
040 546 0341

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Punainen Risti Ensiapu Oy
Jukka Tuuri
040 672 6985

Hallintosihteeri
Punainen Risti Ensiapu Oy
Riku Halttu
020 701 2613, 040 535 5954

Taloushallinto (Helsinki)
Tuija Hulkkonen
020 701 2276

Konttipäällikkö 
Vuokko Ryytty
020 701 2912, 0400 418 718 

Ruukin vastaanottokeskus, johtaja
Sirpa Kallio
040 592 8432
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PÄÄKIRJOITUS 18.1.2019Pauliina Rasinkangas

Viime vuoden aikana Punainen Risti aloitti siir-
tymisen digiaikaan, kun vapaaehtoisten tieto-
järjestelmä Oma Punainen Risti otettiin käyt-
töön. Oulun piirissä vuoden 2018 aikana 24 
osastoa sai koulutuksen tietojärjestelmän käyt-
töön. Kiitos, että olette aktiivisia Oman eteen-
päinviemisessä! Osastoista koulutuksen saivat 
ensimmäisenä ne, joissa on kahdenvälistä ystä-
vätoimintaa, sillä ensimmäisenä moduulina jär-
jestelmään on tehty sähköinen ystävävälitys-
järjestelmä. Sen käyttöönottoa vauhditti myös 
EU:n tietosuoja-asetus, joka tiukentui viime 
toukokuussa. Ystävätoiminnan vapaaehtoiset, 
te olette edelläkävijöitä tässä suuressa digiloi-
kassa. 

Harmittavasti ystävätoiminnan vapaaehtoiset 
jäävät useasti osaston muun toiminnan ulko-
puolelle. Tämä näkyi muun muassa viime syk-
syn koulutuskiertueella. Paikalla oli ystävävä-
littäjiä, mutta ystävätoiminnan vapaaehtoiset 
puuttuivat lähes jokaisen osaston koulutukses-
ta. Mikähän tähän on syynä? Unohtuvatko ys-
tävät osaston hallituksilta vai eivätkö ystävät 
koe olevansa osa paikallisosaston auttamisen 
ketjua? Voisiko ystävätoiminnan vapaaehtois-
ten ulkopuolelle jääminen johtua toiminnan hil-
jaisesta luonteesta? 

Itse toiminta ei vapaaehtoisten määrissä las-
kettuna ole suinkaan hiljaista. Tällä hetkellä Ou-
lun piirin alueella lähes 500 vapaaehtoista on 
mukana ystävätoiminnassa, ja tähän määrään 
ei ole edes laskettu monikulttuurista ystävätoi-
mintaa tekeviä vapaaehtoisia. Ehkä toiminnan 
hiljaisen luonteen vuoksi ei myöskään huoma-
ta, miten tärkeästä ja vaikuttavasta toiminnasta 
on kyse. Ystävätoiminnan vaikutus hyvinvoin-
tiin on valtava. Vierailu oman ystävän luona, 
palvelukodin asiakkaiden ulkoiluttaminen tai 
ryhmätoiminnassa mukana oleminen tuo hyvää 
mieltä sekä vapaaehtoiselle että ystävää tarvit-
sevalle, mutta myös ystävän tarvitsijan läheisil-
le. Kerrannaisvaikutus on suuri, kun lasketaan 
yhteen ihmiset, joille tästä toiminnasta kertyy 
sosiaalista pääomaa. 

Helmikuun alussa tarjoamme ystäville seminaa-
rin. ”Toinen toiselle”- monimuotoisen ystävä-
toiminnan seminaarin järjestämisen mahdollis-
taa Oulun piirin Veijo Åhlbergin muistorahasto. 

Koolle on kutsuttu kaikki monimuotoisen ys-
tävätoiminnan vapaaehtoiset sekä Ruokaa & 
Kohtaamisia -hankkeen vapaaehtoiset. Omais-
hoidon tukitoiminta on meidän piirissämme uut-
ta ystävätoimintaa kuten myös Ruokaa & Koh-
taamisia- hanke. Hankkeessa kehitetään uutta 
ystävätoiminnan muotoa, jossa vapaaehtoisia 
koulutetaan kanssakulkijoiksi niiden Punaisen 
Ristin ruoka-apuun turvautuvien ihmisten tuek-
si, jotka kokevat tarvitsevansa ruoka-avun li-
säksi muutakin tukea arjessa selviytymiseen. 
Toivottavasti näillä yhteisillä tapaamisilla ystä-
vätoiminnan vapaaehtoiset saisivat uutta voi-
maa ja kokisivat paremmin olevansa merkittävä 
osa Punaisen Ristin auttamisen ketjua. 

Ystävätoiminta elää ja voi hyvin. Se osaa uu-
distua yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Uskon 
vahvasti, että Oma Punainen Risti tuo uutta nä-
kyvyyttä ja uusia toimijoita erityisesti nuorista. 
Punaisen Ristin ystävätoiminta täyttää tänä 
vuonna 60 vuotta. Valtakunnallista juhlaa vie-
tetään 25.5.2019 Jyväskylässä. Varaathan päi-
vän jo kalenteristasi. 

Pauliina Rasinkangas
Sosiaalipalvelusuunnittelija

Ystävät osana Punaisen Ristin auttamisen ketjua
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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 osastomateriaalit. Tar-
vitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

AJANKOHTAISTA

Ystävätoimintaa jo 60 vuotta 
- yhä ystävää tarvitaan

Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminta  
täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Toiminta sai 
alkunsa, kun sotien jälkeen alettiin kiinnittää 
huomiota ikääntyneisiin, joiden oloissa oli pa-
rannettavaa. Ensimmäiset ystävätoiminnan va-
paaehtoiset vierailivat sairaaloissa ilahdutta-
massa pitkäaikaishoidossa olevia potilaita. Kun 
ihmiset myöhemmin muuttivat joukolla maalta 
kaupunkeihin, huomattiin, ettei elintason nou-
su suojannut ihmisiä sosiaalisilta ongelmilta – 
esimerkiksi yksinäisyydeltä. 

Ystävätoimintaa on aina laajennettu sinne, mis-
sä on tunnistettu yksinäisyyttä. Niinpä viime 
vuosina ikääntyneiden rinnalle ovat nousseet 
muun muassa omaishoitajat, maahan muutta-
neet ja yksinäiset nuoret. Vuonna 2017 ystävä-
toiminnassamme oli mukana 8200 vapaaehtois-
ta, jotka kohtasivat 31 000 ystävää kaipaavaa. 

Ystävätoiminnan perustehtävät ovat säilyneet 
samoina vuosikymmenestä toiseen: tavoittee-
na on kohdata toinen ihminen, auttaa yksinäis-
tä ja torjua yksinäisyyttä. Työtä riittää, sillä joka 
viides suomalainen kokee ajoittain olevansa yk-
sinäinen. 

Punaisen Ristin ystävätoiminnan juhlavuonna 
puhumme toisen ihmisen huomaamisen tärke-
ydestä. Ystävänpäivänä johtoajatuksemme on-
kin ”Nähdään – toisemme”. Huomaaminen ja 
pienet, tavalliset teot tekevät yksinäisen läsnä-
olevaksi ja näkyväksi.

Tämän vuoden ystävänpäiväkampanjassa ta-
voittelemme erityisesti uusia vapaaehtoisia ys-
tävien ketjuun. Tehokkain tapa saada uusi ih-
minen innostumaan vapaaehtoisuudesta on 
pyytää häntä mukaan henkilökohtaisesti. Po-
tentiaalia löytyy, sillä viimevuotisen kyselyn 
mukaan yli puolet vastaajista haluaisi osallis-
tua vapaaehtoistoimintaan, jos joku pyytäisi 
mukaan. Nähdään siis myös tulevat ystävät!

Kiitos jokaiselle ystävätoiminnan  
vapaaehtoiselle arvokkaasta työstä  
yksinäisyyden vähentämiseksi.

Maaret Alaranta  
Sosiaalisen  
hyvinvoinnin  
koordinaattori

M
ari Veh

kalah
ti
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AJANKOHTAISTA

Vuoden 2019 valtakunnalliset 
kampanjat

• Jäsenhankintakampanja tammikuussa. Jä-
senhankintaa kannattaa tehdä myös pitkin 
vuotta esim. tapahtumien, kurssien ja kampan-
joiden yhteydessä.
• Ystävänpäivä 14.2. Keskustelemme  
yksinäisyydestä ja kerromme ystävä- 
toiminnasta.
• Vain ihmisiä -kampanja inhimillisem-
män ja moniäänisemmän Suomen puo-
lesta Kirkon Ulkomaanavun ja Amnestyn  
kanssa keväällä.
• Rasismin vastainen viikko 18. – 24.3. 
• Punaisen Ristin viikko 6. – 12.5. Teemana on 
arjen turvallisuus ja ensiaputaidot.
• Nälkäpäivä-keräys 26. – 28.9. 
• Pisara 2019 -valmiusharjoitus 26.10. Tee-
mana on puhtaan veden puute.

Kampanjoiden avulla saamme toiminnallemme 
näkyvyyttä niin valtakunnallisesti kuin paikalli-
sesti. Näkymällä ympäri maata innostamme ih-
misiä mukaan vapaaehtoisiksi,  
jäseniksi ja lipaskerääjiksi. 

Kampanjoihin voi osallistua eri tavoin. Jo pie-
nillä teoilla saa mukavasti näkyvyyttä omalla 
paikkakunnalla ja sosiaalisessa mediassa, mil-
lä on merkitystä myös valtakunnallisen kam-
panjan onnistumiseen. Tule mukaan!

Valtakunnalliset arvonnat päätty-
vät

Jäsenemme ovat osallistuneet automaattises-
ti valtakunnallisiin arvontoihin. Lisäksi arvon-
takortteja (ICE- ja arvonta/yhteydenottokortti) 
on voinut käyttää paikallisissa tapahtumissa. 
Kortit eivät ole enää käytössä vuonna 2019, 
eikä valtakunnallisia arvontoja enää suoriteta. 
Osastot voivat järjestää omia arvontojaan, joi-
ta varten tullaan tuottamaan arvontalomake-
pohja RedNetiin. 

Vuoden 2018 viimeinen arvonta suoritettiin 
14.12.2018.

Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhla 

Ystävätoimintamme täyttää tänä vuonna  
60 vuotta. Juhlimme merkkivuotta valtakunnalli-
sella juhlalla Jyväskylässä lauantaina 25.5.2019. 
Juhlalla haluamme kiittää ystävätoiminnan va-
paaehtoisia vuosikymmeniä jatkuneesta arvok-
kaasta työstä yksinäisyyden vähentämiseksi.

Juhlaan ovat tervetulleita erityisesti kaikki ystä-
vätoiminnan vapaaehtoiset. Ilmoittautuminen 
tapahtuu oman piirin kautta. Piirit järjestävät 
juhlaan yhteiskuljetuksia. Juhlan osallistumis-
maksu on 25 euroa /henkilö. Toivomme, että 
osastot kustantavat mahdollisuuksiensa mu-
kaan ystävien osallistumisen.

Lisätietoja:
Sosiaalipalvelusuunnittelija Pauliinalta Rasin-
kangas

Katastrofirahaston	keräyskulut	
20 prosenttiin

Suomen Punaisen Ristin hallitus on päättänyt 
nostaa	katastrofirahaston	keräyskulujen	enim-
mäismäärän vuoden 2019 alusta lähtien 20 pro-
senttiin. Aiempi määrä oli 15 prosenttia.
 
Päätöksellä halutaan taata tehokas varainhan-
kinta avustustyöhön sekä mahdollisuus hyö-
dyntää uusia keräystapoja käteisen rahan vä-
hetessä.
 
Lahjoittajien varoista kilpaillaan entistä tiukem-
min ja yhä useampi järjestö on riippuvainen lah-
joituksista. Siksi varainhankintaan tarvitaan en-
tistä enemmän ammattityötä. Se on johtanut 
keräyskulujen nousuun. Toisaalta toimintaan 
jäävän rahan määrä on myös noussut merkit-
tävästi.
 
Katastrofirahastoon	 on	 viime	 vuosina	 pyritty	
saamaan erityisesti säännöllisiä, kohteisiin si-
tomattomia lahjoituksia. Tavoitteena on, että 
avustustyö ei nojaisi liikaa hätäapukeräyksiin, 
vaan sitä voitaisiin tehdä suunnitelmallisesti.
 
Punaisen Ristin keräyskulut koostuvat keräys-
välineistä, lahjoittajahankinnasta, markkinoin-
nista, lahjoituskanavien kuluista (kuten pank-
kikulut ja teleoperaattorikulut), ohjelmisto- ja 
IT-kuluista sekä varainhankintaa tekevien työn-
tekijöiden palkkakustannuksista.
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YSTÄVÄTOIMINTA

Suomen Punaisessa Ristin isoimpia toimin-
tamuotoja on ystävätoiminta, jossa noin 
8500 vapaaehtoista kohtaa vuosittain yli 
30 000 avun tarvitsijaa. Toiminnan selkä-
rankana ovat vapaaehtoisten ylläpitämät 
välityspisteet, joissa osastojen ystävävälit-
täjät yhdistävät ystävätoiminnan vapaaeh-
toiset ystävää kaipaaviin henkilöihin.
 
Ystävävälittäjiä tukemaan on vuonna 2018 
otettu käyttöön sähköinen ystävävälitystyöka-
lu, jolla pyritään helpottamaan välittäjien työ-
tä ja lisäämään tietoturvaa. Järjestelmä löytyy 
Oma Punainen Rististä ja on kaikkien välitysten 
saatavilla. Käyttöönoton etenemistä voi seura-
ta	nettisivulla	spr.fi/yvkartalla.	Sivulla	on	kartta,	
josta näkee millä alueilla uusi välitystyökalu on 
otettu käyttöön.

Tukea ja tietoa ystävävälittäjille
Vuonna 2019 järjestelmää kehitetään edelleen 
välittäjiltä tulleen palautteen perusteella ja 
käyttöönotto etenee uusiin osastoihin. Jos väli-

tyksessänne on kiinnostusta uutta järjestelmää 
kohtaan, kysy rohkeasti lisätietoja piirinne ys-
tävätoiminnasta vastaavalta työntekijältä!

Ystävävälittäjien yhteisöä pyritään myös tiivis-
tämään ja tukea lisäämään. Marraskuun vapaa-
ehtoisristeilyllä sovittiin, että Oma Punainen 
Ristiin avataan ryhmä, jonne välittäjät voivat 
käydä liittymässä. Ryhmän avulla välittäjille voi-
daan viestiä uudistuksista, tapahtumista, mate-
riaaleista ja muista välittäjiä koskevista asioista. 
Ryhmään pääsee liittymään kirjautumalla Oma 
Punainen Ristiin ja hakemalla jäsenyyttä toimin-
taryhmään ”Ystävävälittäjien ryhmä”.

Lisätietoa:
Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Matti Hetemäki, p. 020 701 2189

 

Sähköisen ystävävälitysjärjestelmän käyttöönotto 
etenee

Ystävätoiminta helpommin saavutettavaksi

Punainen Risti on käynnistänyt ystävätoi-
minnan Kohdataan kylillä ja keskuksissa 
-kehittämishankkeen. Hankkeessa pyritään 
tavoittamaan erityisesti ikäihmisiä, joille 
kynnys osallistua perinteiseen ystävätoi-
mintaan on syystä tai toisesta liian korkea.
 
Hankkeen tavoitteena on vähentää ikääntynei-
den yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja sosiaa-
lista hyvinvointia sekä vahvistaa heidän selviy-
tymiskykyään arjessa ja arjen häiriötilanteissa:

• kehittämällä vapaaehtoista etsivää ja löytä-
vää ystävätoimintaa
• luomalla vapaaehtoisten organisoimia kyn-
nyksettömiä kohtaamispaikkoja
• kehittämällä malleja kertaluonteiseen ja ly-
hytkestoiseen ystävätoimintaan (esimerkiksi 
asiointiapuun) sekä verkostotyöhön sekä
• kehittämällä vapaaehtoisten tukea ja ystä-
vävälitystä.

Hanke on valtakunnallinen, Punaisen Ristin 
keskustoimiston koordinoima kolmevuotinen 
kehittämishanke. Hanke toteutetaan Lapin, Tu-
runmaan ja Länsi-Suomen piirien alueella. Li-
säksi mallia testataan ja levitetään myöhem-
mässä vaiheessa myös muiden piirien alueelle.

Hanke on Ikäinstituutin ja Vallin koordinoiman 
Elämänote -ohjelman osahanke.

Lisätietoja:
Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke:
rednet.punainenristi.fi/
kohdataankylillajakeskuksissa 
Elämänote-ohjelma:
www.ikainstituutti.fi/elamanote/
Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija Elina 
Vesterinen, p. 020 701 2133
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Ystävänpäivää vietetään helmikuussa pe-
rinteisissä merkeissä. Hyvin läpi mennyt 
Nähdään-kampanja kantaa edelleen. Kam-
panjan tavoitteena on keskustella yksi-
näisyyden kokemuksista ja vaikutuksista, 
kutsua mukaan uusia vapaaehtoisia sekä 
kertoa toiminnastamme ystävää kaipaavil-
le.

Tukea osastojen Nähdään-tapahtumille
Ystävänpäivänä osastot järjestävät tapahtumia, 
joissa esitellään ystävätoimintaa ja houkutel-
laan mukaan uusia ystäviä. Erityisen suosittu-
ja ovat viime vuosina olleet Nähdään-kahvilat, 
joita kannattaa järjestää edelleen. Keskustoi-
misto tukee osaston tapahtumaa enintään 150 
eurolla.

Kampanjaan voivat hyvin osallistua myös osas-
tot, joilla ei ole ystävätoimintaa. Yksinäisyyden 
vähentämisen viestiä voi välittää esimerkiksi 
somessa keskustoimiston tuottaman valmiin 
materiaalin avulla.

Valtakunnallisesta näkyvyydestä pontta 
paikkakunnan ystävänpäivään
Valtakunnallinen kampanja tuo laajasti näky-
vyyttä ystävätoiminnalle. Viime vuonna saim-
me 1200 uutta ystävätoiminnasta kiinnostunut-
ta henkilöä jättämään meille yhteystietonsa. 

Uusille innostuneille on tärkeää päästä heti mu-
kaan toimintaan ja siksi osaston kannattaakin 

 YSTÄVÄTOIMINTA

Nähdään jälleen ystävänpäivänä

järjestää ystäväkurssi heti ystävänpäivän jäl-
keen. Kurssia voi markkinoida ystävänpäiväta-
pahtumassa.

Nähdään-tapahtuman järjestämisessä voi 
hyödyntää valmiita materiaaleja ja ideoita:
• Nähdään-kampanjamateriaalit: julisteet, roll 
upit, muistilaput, esitteet
• Viestintämateriaalit: videot, kuvat, tiedote-
pohjat, somemateriaalit
• Nähdään-tapahtumamallit ja -ideat

Varmistetaan mukaanpääsy
Uusi sähköinen ystävävälitys on jo hyvin käy-
tössä. Sen avulla uudet ystävät pääsevät heti 
mukaan toimintaan. On hyvä, jos kurssilla on 
paikalla	 ystävävälittäjä,	 joka	 auttaa	 profiilin	
luomisessa Oma Punainen Risti -järjestelmään. 
Samalla voi sopia vapaaehtoisen haastattelun. 
Tämän jälkeen sähköinen järjestelmä ehdottaa 
vapaaehtoiselle sopivaa ystävää.

Lue lisää:
RedNet / Ystävänpäivä ja ystävänpäivän 
sähköinen kampanjakirje 

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,
p. 020 701 2201
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MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

Yhdessä inhimillisemmän Suomen puolesta - järjestö-
jen yhteiskampanja käynnistyy

Kohtaamiskortteja voi hyödyntää osaston 
tapahtumissa

Jokainen voi osallistua kampanjaan ja sen koh-
taamishaasteeseen itsenäisesti. Kohtaamis-
korttien avulla osaston on myös mahdollista 
toteuttaa vaikka kokonainen kohtaamistapah-
tuma tai hyödyntää kortteja esimerkiksi osa-
na ystävänpäivää, rasisminvastaista viikkoa tai 
muuta tapahtumaa. 

Mukaan kampanjaan kannattaa kutsua oman 
osaston väen lisäksi muita tuttuja ja tuntemat-
tomia aina ystävistä ja naapureista harrastus-
ryhmiin ja paikallisiin päättäjiin.
 
Kampanjan osallistujien toivotaan vievän mui-
den kunnioittamisen viestiä eteenpäin sekä 
arkeen että yhteiskunnalliseen keskusteluun, 
joka käy erityisen kiivaana eduskuntavaalien 
alla keväällä 2019. Yhdessä aloitamme muu-
toksen kohti inhimillisempää, kaikkia kunnioit-
tavaa Suomea.

Lisätietoja:  
Kampanjapäällikkö Mirva Helenius,  
mirva.helenius@punainenristi.fi	

Suomen Punaisen Ristin, Amnesty  
Internationalin Suomen osaston ja Kirkon 
Ulkomaanavun yhteinen Vain ihmisiä -kam-
panja kutsuu kaikki mukaan muutokseen 
kohti moniäänisempää ja inhimillisempää 
Suomea, joka kunnioittaa jokaisen ihmis-
arvoa ja -oikeuksia sekä kotimaassa että 
globaalisti.  

Keväällä 2019 Suomen Punainen Risti, Amnesty 
Internationalin Suomen osasto ja Kirkon Ulko-
maanapu yhdistävät voimansa ja kutsuvat kaik-
ki mukaan muutokseen inhimillisemmän Suo-
men puolesta.

Vain ihmisiä -kampanjassa kutsutaan eri taus-
toista tulevia ihmisiä kohtaamaan toisiaan ta-
savertaisina ja arvokkaina yksilöinä, joilla kaikil-
la on muistoja, tunteita ja tulevaisuus. Kaikille 
avoimen kampanjan kautta kohdataan sekä 
kasvotusten että verkossa, jaetaan tarinoita ja 
käydään kunnioittavia keskusteluja.

Osallistu kohtaamishaasteeseen

Vain ihmisiä -kampanjassa kaikki Punaisen Ris-
tin osastot ja tukijat kutsutaan mukaan osallis-
tumaan kohtaamishaasteeseen, jossa osallistu-
jat jakavat keskenään kokemuksia ja tarinoita. 
Kohtaamishaastetta helpottamaan tuotetaan 
kunnioittavaa kohtaamista ja tarinoiden jaka-
mista ohjeistavat kortit. Kampanjan viestejä voi 
myös jakaa eteenpäin omille verkostoilleen niin 
verkossa kuin kasvotustenkin.

Kampanja alku sijoittuu eduskuntavaalien alle 
keväällä 2019. Lisätietoa ja kampanjan materi-
aalit, kuten kohtaamiskortit ja sosiaalisen me-
dian jako-ohjeet julkaistaan viimeistään helmi-
kuun alussa. Alkuvuodesta 2019 toteutamme 
myös yhdessä Amnestyn ja Kirkon Ulkomaa-
navun kanssa muutamilla paikkakunnilla ympä-
ri Suomen vierailevan Vain ihmisiä -kiertueen. 
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MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

Suomen Punainen Risti koordinoi valtakun-
nallista rasisminvastaista kampanjaa Suo-
messa.

Vuoden 2019 kampanja kohdistuu erityisesti 
yhteisöihin, kasvattajiin, työpaikkoihin, kuntiin 
ja päättäjiin. 

Rasisminvastainen viikko 18.-24.3.

  
Toteutusideoita rasisminvastaiselle viikolle:
• Rasisminvastainen tempaus kadulla tai os-
toskeskuksessa. Jaetaan lämpöistä mehua, rin-
tanappeja ja tarroja ja kerätään ennakkoluulot 
roskikseen.
• Leffailta nuorten kanssa teemaviikon  
aiheista.
• Vierailu vanhusten tai vammaisten palve-
lutaloon. Yhteinen ulkoiluhetki, tarinointia ja 
muistelua, lehden lukemista ääneen. 
• Vierailu päiväkodissa. Piirustus- tai  
askartelutuokio viikon teemoista, yhteinen 
pulkkaretki.
• Vierailu koulussa. Visailu tai Kahoot- 
peli, aamunavaus, tietoa Punaisen Ristin rasis-
minvastaisesta toiminnasta.

Rasisminvastaisen viikon materiaalit löytyvät 
sähköisessä muodossa RedNetistä. Lisäksi ma-
teriaaleja voi tilata maksutta Punaisen Ristin 
verkkokaupasta viikosta 5 lähtien.

Lisätietoja: 
Marika Parkkila, monikulttuurisuustoiminnan 
kehittäjä
Rasisminvastaisen työn asiantuntija  
Janette Grönfors, p. 020 701 2156.

M
aria San

to

Jokaisella on oltava tasa-arvoiset mahdollisuu-
det olla osana suomalaista yhteiskuntaa yksi-
lönä ja erilaisissa yhteisöissä. Siksi haastam-
me mukaan kampanjaan yksittäisten ihmisten 
lisäksi järjestöjä, viranomaisia, kouluja, oppi-
laitoksia, urheiluseuroja ja muita yhteisöjä. 
Näytämme osastoina muille mallia siitä, miten 
toimitaan syrjimättä ketään.

Syrjimättömät valinnat ja toimenpiteet paranta-
vat kaikkien elämän laatua.
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KONTTI

Konttikaupalla hyviä uutisia!

Oulun Kontti muutti kesäkuussa 2018 uusiin ti-
loihin Limingantullissa. Niin tutut kuin uudetkin 
asiakkaat ovat löytäneet uuden, paremman si-
jainnin hyvin.
 
”Haluamme kiittää aivan kaikkia lahjoittajiam-
me ja asiakkaitamme – teimme yhdessä pal-
jon hyvää vuonna 2018. Jatketaan tänä vuonna 
– tervetuloa Konttiin!” toteaa Kontti-päällikkö 
Vuokko Ryytty. 
 
Kontista muistutetaan, että lahjoittaa voi vain 
hyväkuntoista, puhdasta ja ehjää tavaraa – sel-
laista, jonka itsekin voisi myydä vielä eteen-
päin. Konteissa ei ole mahdollisuutta esim. 
pestä vaatelahjoituksia. Lahjoitukset kannattaa 
myös pakata niin, etteivät ne hajoa – ja esimer-
kiksi kengät kannattaa kiinnittää toisiinsa, ett-
eivät ne eksy toisistaan. Lisää lahjoittamisesta 
voit lukea osoitteesta: https://kontti.punainen-
risti.fi/lahjoita-konttiin/mita-voi-lahjoittaa
 
”Oulun Kontissa on hyvä tekemisen meininki, 
mikä näkyy asiakkaillekin – olemme saaneet 

         Maija-Leena Ala-Aho somistustehtävän parissa Oulun Kontissa. 

hyvää palautetta erityisesti siitä, että Kontis-
sa on mukava käydä ja palvelu on hyvää”, ker-
too Kontin henkilöstökoordinaattori Aija Saari. 
 
Joko olet käynyt?
Limingantulli | Tyrnäväntie 14, 90400 Oulu 
Avoinna: ma–pe klo 9–18, la 9–16

Asiakaspalvelu (tilaa mm. ilmainen nouto huo-
nekaluille): puh. 040 1390 731

https://kontti.punainenristi.fi/oulu
https://www.facebook.com/SPRKonttiOulu

K
aisa R

autiain
en
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KOULUTUKSET

Suomen Punaisen Ristin koulutusjärjestel-
män kehittäminen on hyvässä vauhdissa.  

Tavoitteenamme on, että 
• Koulutustoiminnalle on selkeät raamit ja 
standardit.
• Punaisen Ristin antama koulutus tukee hy-
vin vapaaehtoisia tehtävissään.
• Toteutusohjeet ovat selkeät ja kaikki koulu-
tusta toteuttavat tahot sitoutuvat niihin.
• Koulutustoiminta on selkeä osa auttamis-
valmiutta. Koulutusta kehitetään ketterästi ja 
kokeillaan uutta.
• Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen 
prosessit on määritelty ja niitä käytetään kes-
keisten vapaaehtoistehtävien osalta.

Mitä juuri nyt tehdään?
• Päivitetään vapaaehtoistehtävien rooli- ja 
tehtäväkuvauksia, erityisesti tehtävissä tarvit-
tavien taitojen ja osaamisten näkökulmasta.
• Rakennetaan tiiviitä koulutusmalleja ja -si-
sältöjä eli moduuleja kaikille vapaaehtoisille 
yhteisistä osaamisalueista. Sellaisia ovat esi-

Koulutukset uudistuvat
merkiksi Punaisen Ristin perustietous, arvot ja 
periaatteet toiminnassa, vuorovaikutusosaami-
nen, viestintä, ryhmien ohjaaminen, autettavi-
en ja avunsaajien kohtaaminen sekä moninai-
suuden edistäminen vapaaehtoistoiminnassa.
• Ensimmäisiä valmistuneita moduuleja tes-
tattiin tammikuussa 2019 toteutetuilla koulut-
tajapäivillä Tampereella.
• Kehitetään verkkokoulutusjärjestelmää ja 
kartoitetaan erilaisia meille sopivia oppimis-
alustoja sekä yhteistyön mahdollisuuksia mui-
den organisaatioiden kanssa.
• Muokataan kouluttajien koulutus- ja tukijär-
jestelmää. 
• Kehitetään ja testataan digitaalisia osaa-
mismerkkejä yhtenä osana vapaaehtoisten 
osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.
• Kevään 2019 aikana määritellään keskeisiä 
valtakunnallisia toteutusmalleja ja minimistan-
dardeja koulutusten toteutukseen ja hallinnoin-
tiin.

Lisätietoja:
sole.noranta@punainenristi.fi

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 1.-3.3. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 6.-8.9. Nynäs

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

12.-14.4. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:
 ”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki

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

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Nuoriso 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, 
ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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JÄSENIÄ JA VAPAAEHTOISIA

Kesällä 2018 teimme laajat kyselyt sekä 
uusille Punaisen Ristin jäsenille että osas-
tojen jäsenmestareille. Tulosten mukaan 
jäsenmestarit kokevat, että jäsenten saa-
minen edellyttää työtä. Vastaavasti uudet 
jäsenet kertovat liittyneensä, kun heitä on 
pyydetty. Jäseniä ei siis saada, vaan jäseniä 
hankitaan!
 
Jäsenyys riittää

Vuoden 2019 alussa käynnistyy valtakunnalli-
nen jäsenhankintakampanja. Sen ydinviestinä 
on, että jäsenyys on itsessään iso apu. Vapaa-
ehtoisuus on tärkeää, mutta jo osaston toimin-
nan tukeminen jäsenmaksun muodossa on ar-
vokas teko.

Mukaan kampanjaan pääset helpoimmin jaka-
malla jäsenkampanjan julkaisuja omilla some-
kanavillasi. Myös osaston uusille vapaaehtoi-
sille jäsenyys kannattaa kaupata heti alusta 
alkaen. ”Meillä Punaisessa Ristissä on tapana, 
että kaikki liittyvät jäseniksi” on koulutuksissa 
ja ryhmätoiminnassa hyväksi havaittu lause.

Jäseneksi voi liittyä kännykällä

Jäseneksi liittyminen verkossa siirretään 
vuoden alussa Oma Punainen Risti -tieto-
järjestelmään. Jäseneksi liittyminen hel-
pottuu ja uusi liittymislomake toimii myös äly- 
puhelimella.

Myös tuttu paperinen jäsenesite uudiste-
taan ja se tulee tilattavaksi Punaisen Ristin 
verkkokauppaan. Jäsenesite kannattaa jakaa 
ja tarjoutua keräämään se täytettynä takai-
sin. Tällöin haaviin jää enemmän uusia jäse-
niä kuin silloin, jos esitteet päätyvät takin  
taskuun.

Jäseniä ei saada, jäseniä hankitaan  
– uusi jäsenhankintakampanja käynnistyy!

Uudet jäsenet pysyvät mukana!
Vuonna 2017 Punaiseen Ristiin liittyi yh-
teensä 3 452 uutta jäsentä. Heistä seu-
raavana vuonna jäsenmaksun maksoi  
2 616 eli yli 75 %. Jäsenhankinta siis kannat-
taa: uudet jäsenet pysyvät mukana paljon 
paremmin kuin uskommekaan!

Uudet vapaaehtoiset tulevat suoraan Omaan

Kaikki netin kautta vapaaehtoisiksi  
ilmoittautuneet ovat ohjautuneet 15.1. jäl-
keen suoraan vapaaehtoisten sähköiseen 
tietojärjestelmään Oma Punainen Ristiin. 
Omassa uudet vapaaehtoiset näkyvät osas-
ton hallintanäkymän kontaktoimattomien 
listassa. 
 
Erityisesti isojen osastojen, joihin tulee pal-
jon uusia vapaaehtoisia netti-ilmoittautumis-
ten kautta, olisikin viimeistään tässä vaiheessa 
tärkeää ottaa Oma käyttöönsä, jotta jo ilmoit-
tautuneet vapaaehtoiset saadaan mukaan toi-
mintaan.

Myös nykyiset vapaaehtoiset mukaan
Oma kehittyy koko ajan ja myös pienempien 
osastojen kannattaa aloittaa Oman käyttö niin 
pian kuin mahdollista. Oman kautta osasto voi 
muun muassa kertoa koulutuksista ja tapahtu-

mista, ottaa ilmoittautumisia vastaan, luoda toi-
mintaryhmiä ja viestiä niissä muiden toiminta-
ryhmän jäsenten kesken. Apua ja tukea Oman 
käyttöönottoon saa piireistä sekä RedNetistä 
Oman	tukisivulta	rednet.punainenristi.fi/oma.

Myös jo toiminnassa mukana olevia vapaaeh-
toisia kannattaa osastoissa kannustaa teke-
mään	profiili	Omaan	–	mitä	enemmän	Omalla	on	
käyttäjiä osastossa, sitä enemmän Omasta on 
hyötyä ja iloa. Niiden osastojen, joissa on ystä-
vävälitys, on suositeltavaa tehdä yhteistyötä vä-
littäjien kanssa Omasta löytyvän sähköisen väli-
tysjärjestelmän hyödyntämisessä.

Omaan pääsee kirjautumaan osoitteessa  
punainenristi.fi/oma.



13

Oma Punainen Risti -järjestelmä 

Vuonna 2018 koulutimme 24 osastoa Oma Pu-
naisen Ristin käyttöön. Koulutukset ovat jatku-
neet tammikuussa 2019 ja tavoitteena on kou-
luttaa kaikki osastot ennen kesälomia. Oulun 
piirin alueella kirjautuneita vapaaehtoisia on 
tällä hetkellä 486 (tilanne 25.1.2019).

Kiitoksia kaikille vapaaehtoisille, jotka ovat jo 
kirjautuneet järjestelmään! Työ jatkuu, mutta 
kiitokseen on syytä, koska Oulun piirin alueel-
la on toiseksi eniten kirjautuneita koko Suo-
messa. Olemme ottaneet uuden järjestelmän 
haasteen positiivisesti vastaan! Varmistattehan 
osaston kokouksissa ja toimintaryhmien tapaa-
misissa, että kaikki vapaaehtoiset ovat kirjautu-
neet järjestelmään ja opastatte uusia sen käyt-
töön. Ongelmatilanteissa voitte olla yhteydessä 
Kristiinaan, Päiviin, Pauliinaan (ystävänvälitys) 
tai omaan kummiinne. 

Oma Punainen Risti kokoaa kaikki vapaaehtoi-
set yhteen järjestelmään, sinne perustetaan 
osaston toimintaryhmät ja siellä ilmoitetaan 
tapahtumista ja ilmoittaudutaan niihin. Osasto 
seuraa Omasta uusien vapaaehtoisten kirjautu-
mista ja ottaa heihin yhteyttä. Kontaktoidut va-
paaehtoiset merkitään kontaktoiduiksi. 

www.punainenristi.fi/oma

Oma Punainen Risti toimintaohjeet lyhyesti:
1) LUO PROFIILI Oma Punaiseen Ristiin. Tämä 
edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta. Valitse 
toiminta-alueesi postinumeroksi se postinume-
ro, millä toimit tai haluat toimia – tämä voi olla 
eri kuin osoitteesi.

2) Sopikaa osaston kesken, MITÄ RYHMIÄ 
Omaan luodaan. Luokaa aina aluksi koko osas-

ton vapaaehtoisten ryhmä, johon myös uudet 
tulijat voidaan liittää heti. Muita ryhmiä voivat 
olla esim. osaston hallitus, ensiapuryhmä, ys-
tävien ryhmä, jne. Ryhmissä voidaan viestiä. 

3)  Sopikaa Oma Punainen Risti -vastuuhenkilö(t), 
joka varmistaa, että UUSIIN VAPAAEHTOISIIN 
OTETAAN YHTEYTTÄ. Piirin Oma-pääkäyttäjät 
antavat J1- ja J2-oikeudet järjestelmään osas-
ton koordinoinnin helpottamiseksi. 

4) Voit hakea RYHMIIN JÄSENEKSI roolisi mu-
kaisesti tai sinut voidaan poimia ryhmään ryh-
mänvetäjän toimesta. Päivitä selaimen sivua 
tai kirjaudu sisään ja ulos, mikäli ilmenee on-
gelmia. 

5) LUO OSASTON TAPAHTUMAT Oma Punai-
sessa Ristissä ja ota ilmoittautumiset vastaan 
siellä. Tapahtuman luoja näkee tapahtumaan 
ilmoittautuneet, muut näkevät vain ilmoittau-
tuneiden määrän. Tapahtuman kuvauksessa 
voit pyytää osallistujia antamaan tarvittavat li-
sätiedot, esim. allergiat, ilmoittautumislomak-
keen lisätiedoissa. Erillistä järjestelmää ilmoit-
tautumisiin ei pääsääntöisesti tarvita. 

6) Voit SELATA JA ILMOITTAUTUA tapahtumiin 
omalla alueella ja kauempanakin Oma Punai-
sen Ristin kautta – vaikka et olisi luonut pro-
fiilia	Omassa.	

Huomioithan, että kaikki eivät ole Omassa eli 
sopivan tiedotusmuodon valinta (WhatsApp, 
tekstiviesti, sähköposti) Omassa lähetettävien 
viestien lisäksi. 

Olemme laittaneet Omasta aktiivisesti pa-
lautetta osastojen ja omien havaintojemme 
pohjalta. Kiitos kaikille uraa uurtavasta työs-
tä! Palautetta voi laittaa jatkossakin meille tai 
suoraan:	oma.tuki@redcross.fi	

Tulevat koulutukset:
6.2.2019 klo 17 Alavieska
11.2.2019 klo 17.30 Liminka
18.2.2019 klo 17.30 Puolanka 
19.2.2019 klo 17 Kärsämäki
19.3.2019 klo 17 Nivala

Koulutukset ovat avoimia kaikille, joten jos si-
nulla jäi ns. oman osaston koulutus välistä, niin 
ilmoittaudu mukaan näihin!

Oma Punaisen Ristin käyttöönotto Oulun piirissä

JÄSENIÄ JA VAPAAEHTOISIA
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PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ

Jäsenet osaksi auttamisen 
ketjua – Puolangan osasto 
onnistui jäsenhankinnassa! 

Yleiskokouksen hyväksymä toimintalinjaus 
2018-2020 asetti tavoitteeksi 10 % vuosittaisen 
jäsenkasvun, johon haastoimme mukaan kaik-
ki Oulun piirin paikallisosastot vuoden 2018 jä-
senkilpailulla.  Lupasimme palkita kolme 10 % 
tai sen ylittävän nettojäsenkasvun saavuttanut-
ta osastoa. Jäsenmäärän muutosta seurattiin 
1.1.-31.12.2018 välisellä ajalla. Käytännössä 
tämä tarkoitti sitä, että osastojen tuli huoleh-
tia jo olemassa olevista jäsenistä ja rekrytoida 
uusia. Vuoden 2018 jäsenkilpailun voitti Puo-
langan osasto 12,5 % jäsenkasvulla! Puolangan 
osasto oli myös ainut Oulun piirin osastoista, 
joka ylitti tuon 10 % jäsenkasvutavoitteen. Pal-
kitsemme voittajaosaston 200 € arvoisella Pu-
naisen Ristin verkkokaupan lahjakortilla. 

Tämä oli iloinen yllätys, totesi Puolangan osaston 
varapuheenjohtaja toimiva Juhan Heino tiedus-
tellessani häneltä onnistuneen jäsenhankinnan 
saloja. Järjestimme Ea-koulutuksen, jonka tar-
josimme jäsenille maksuttomana. Koulutukseen 
osallistui uusia kasvoja, jotka liittyivät myös jä-
seniksi. Iloinen yllätys oli, että koulutuksesta 
kuusi uutta toimijaa jäi mukaan osaston ensi-
apuryhmään Heino jatkaa. Näin pienen paikka-
kunnan ensiapuryhmä kasvoi kerralla huimasti. 
Heino toteaakin, että kunhan ihmisiä saadaan 
mukaan johonkin osaston toimintaan, niin kyl-
lä he yleensä jäseneksikin liittyvät. Samalla hän 
muistuttaa, että uusien ja vanhojen toimijoiden 
kiinnostukset voivat poiketa toisistaan ja olisi-
kin tärkeää, että jokaiselle löytyisi sopivan nä-
köistä toimintaa Punaisessa Ristissä.

Tässä Puolangan osaston tapauksessa toimivin 
tapa ensiapukoulutuksen markkinoinnissa oli 
ollut suullinen tiedottaminen ja ihmisten mu-
kaan pyytäminen henkilökohtaisesti, jota lie-
nee myös tehokkain ja vapaaehtoistyön tutki-
muksessakin esiin tullut asia. Kansalaisareenan 
vuonna 2018 teettämän vapaaehtoistyön tut-
kimuksen mukaan yli puolet suomalaisista oli-
si valmiita tekemään vapaaehtoistyötä, mikäli 
heitä pyydettäisiin mukaan. Suurimmaksi va-
paaehtoistoiminnan esteeksi ihmiset nimesivät 
ajan puutteen ja toiseksi eniten juurikin tuon, 
ettei kukaan ole heitä pyytänyt.

Onnittelut vielä Puolangan osastolle onnistu-
neesta jäsenhankinnasta! Jätämme toisen ja 
kolmannen palkinnon jakamatta ja jäämme 
odottamaan uutta jäsenmäärän nousua. Lue 
lisää jäsenhankinnasta ja valtakunnallisesta 
kampanjasta tämän julkaisun sivulta 9!

Kuva: Oulun piirin osastojen jäsenkehitys 2018 
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PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ

Ehdokasasettelu piirin hallitukseen

Pyydämme osastoilta ja jäseniltä aktiivista eh-
dokasasettelua piirin hallituksen puheenjohta-
jaksi, varapuheenjohtajaksi ja uusiksi jäsenik-
si (6 kpl). Ehdokkaiden nimet yhteystietoineen 
tulee toimittaa toiminnanjohtaja Pertti Saarelal-
le	sähköpostitse	pertti.saarela@punainenristi.fi	
viimeistään 31.3.2019 aikana.

Ehdokkaan nimen ja osaston lisäksi mukaan 
tulee liittää luonnehdintaa ja perusteluita sii-
tä, miksi ehdokas olisi sopiva ehdotettuun luot-
tamustehtävään (lomakkeet sivulla https://red-
net.punainenristi.fi/node/17884).	 Myös	 kuva	
auttaa vaalitoimikuntaa ja äänestäjiä tehtävis-
sään. Muistakaa kysyä myös ehdokkaan kirjal-
linen suostumus luottamustoimeen. 

Hallituksen erovuorossa ovat:
Puheenjohtaja Jarno Rasinkangas, Oulu (kolme 
kautta takana samassa tehtävässä, ei voi enää 
valita samaan tehtävään)
Varapuheenjohtaja Anne Heilala-Tervo, Siikajo-
ki (kaksi kautta)
Anne-Maarit Hintikka, Haapavesi (kolme kautta 
takana samassa tehtävässä, ei voi enää valita 
samaan tehtävään)
Helena Ala-Kojola, Liminka (kaksi kautta)
Eveliina Hintikka, Haapavesi (kaksi kautta)
Briitta Honka-Tuuri, Tyrnävä (kaksi kautta)
Raija Heikkinen, Suomussalmi (yksi kausi)

Hallituksessa vuosikokoukseen 2020 jatkavat 
jäsenet:
Sakari Annala, Oulu
Juha Hankkila, Hyrynsalmi
Tarja Huhtela, Pudasjärvi
Pirjo Kontio, Kajaani
Pasi Palosaari, Nivala
Juha Tenhunen, Oulu

Tervetuloa Oulun piirin järjestö-
seminaariin ja vuosikokoukseen 
Pikku-Syötteelle!

Punaisen Ristin Oulun piirin vuosikokous- ja 
järjestöseminaariviikonloppu järjestetään 27.-
28.4.2019 Pudasjärvellä Hotelli Pikku-Syötteellä. 

Lauantain järjestöseminaarissa perehdymme 
muun muassa alueellisen valmiussuunnitte-
luun, josta lisää tämän julkaisun sivulla 17. Lau-
antain illallisjuhlassa muistamme vuoden 2018 
vapaaehtoistoimijoita ja jaamme Punaisen Ris-
tin huomionosoitukset. 

Sunnuntain 28.4. klo 12.00 alkavassa vuosi-
kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asi-
at, valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohta-
ja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten 
tilalle Punaisen Ristin Oulun piirihallitukseen. 

Piirin kokouksessa osastolla on yksi äänival-
tainen edustaja kutakin alkavaa 100 jäsen-
tä kohden. Äänivaltaisten edustajien määrän 
perusteena on edellisen vuoden (31.12.2018) 
henkilöjäsenten määrä. Osastosi viime vuoden 
jäsenmäärän näet viereiseltä sivulta. 

Viikonlopun tarkempi ohjelma ja ilmoittautu-
mislinkki julkaistaan helmikuussa Rednetissä 
ja Omassa. Kaikki jäsenet ovat lämpimästi ter-
vetulleita vuosikokoukseen!

Green	Office	sertifikaatti	tavoit-
teena Oulun piiritoimistossa

Vuonna 2019 Oulun piiritoimisto alkaa tavoitte-
lemaan	WWF:n	Green	Office	sertifikaattia.	
WWF	 Green	 Office	 opastaa	 työpaikkoja	 toi-
mimaan	 ympäristövastuullisesti.	 Green	Office	
-työkalujen avulla saat arvion nykytilanteesta-
si, ohjeita siitä, mitä kannattaa muuttaa ja tu-
kea työyhteisön sitouttamiseen.

Green	Officen	 avulla	 pienennetään	 toimiston	
hiilijalanjälkeä ja suojellaan luonnon monimuo-
toisuutta. Vastuullisuus on tärkeä kilpailuvaltti. 
Asiakkaat, sidosryhmät, 
työntekijät ja työnhaki-
jat haluavat kuulla, kuin-
ka vastuullisuus on tuotu 
osaksi organisaation ar-
kea. 

Muutoksia piiritoimistolla

Päivi Jurvakainen palasi tammikuussa opintova-
paalta järjestösuunnittelijan tehtävään Teemu 
Alapeterin palatessa järjestösihteerin tehtä-
vään. Riikka Kesonen jäi äitiyslomalle ja Kristiina 
Kangas aloitti sijaisuuden järjestökehittäjänä. 
Kristiina Kangas toimi piiritoimistolla nuoriso-
toiminnan suunnittelijana vuosien 2010-2012 
aikana ja delegaattina ulkomailla vuosien 2013-
2018 aikana.  
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Valtakunnallinen valmiusharjoitus  
Pisara 2019 järjestetään kaikkialla Suo-
messa lauantaina 26.10.2019. Mukaan tar-
vitaan kaikkia osaston toimintaryhmiä, sil-
lä jokaista vapaaehtoista tarvittaisiin myös 
tositilanteessa.

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen val-
miusharjoitus järjestetään kerran yleiskokous-
kaudessa. Vuoden 2019 harjoituksen teemaksi 
on valittu puhtaan veden puute, koska puhdas 
vesi on meille jokaiselle välttämätöntä. Harjoit-
telemalla toimintaa vesikriisissä harjoittelemme 
tilannetta, jossa suuri määrä ihmisiä tarvitsee 
apuamme nopeasti. Samalla pääsemme testaa-
maan Punaisen Ristin osastojen valmiutta rea-
goida ja auttaa vesikriisin sattuessa. 

Kun vesikriisi sattuu, voi olla, ettei hanasta tule 
lainkaan vettä tai se on saastunutta. Saastu-
neesta vedestä johtuen terveysasemat ja sai-
raalat ruuhkautuvat ja suuri ihmisjoukko tar-
vitsee apua nopeasti. Kannattaa jo etukäteen 
miettiä, miten puhtaan veden puute vaikuttai-
si meidän jokaisen omaan arkeen. Miten tilan-
teessa pitäisi toimia ja miten Punainen Risti voi 
auttaa?

Ohjeet ja valmiit harjoitusmallit helpottavat 
valmistautumista

Keskustoimisto ja piirit koostavat osastojen 
käyttöön valmiita harjoitusmalleja, joita osasto 
voi soveltaa omaan toimintaympäristöönsä so-
pivaksi. Myös harjoituksen tavoitteiden asetta-
miseen, niiden seuraamiseen ja arviointiin teh-
dään ohjeet.

Harjoitus on Suomen Punaisen Ristin yhteinen 
valmiusharjoitus, mutta mukaan kutsutaan 
myös yhteistyökumppaneita. Osastojen lisäksi 
harjoitukseen osallistuvat myös keskustoimis-
to, piirit, Kalkun logistiikkakeskus, Nuorten tur-
vatalot sekä Kontit.

Ilmoittautuminen käyntiin tammikuussa

Osastojen ilmoittautuminen mukaan harjoi-
tukseen alkaa tammikuussa ja harjoituksesta 
viestitään säännöllisesti uutiskirjeellä. Ilmoit-
tautumiset kerätään, jotta osastoille pystytään 

Valmiusharjoitus Pisara 2019 testaa osaston valmiut-
ta vesikriisin sattuessa

varaamaan riittävästi materiaaleja harjoituksen 
toteuttamiseen ja viestintään.
Kevään aikana vapaaehtoisille tarjotaan myös 
mahdollisuuksia osallistua erilaisiin koulutus-
päiviin ja seminaareihin.

Merkkaa harjoitus jo nyt omaan kalenteriisi. 
Tervetuloa mukaan tekemään yhteistä valmi-
usharjoitusta! 

Lisätietoja:
rednet.punainenristi.fi/valmiusharjoitus2019	
valmiusharjoitus2019@punainenristi.fi

Ju
ssi V

ierim
aa
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Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa ja krii-
seissä perustuu arjen toimintaan, jatkuvaan läs-
näoloon ja valmiuden ylläpitoon ja varautumiseen: 

”Punaisen Ristin auttamisvalmiuden perusta ovat 
koulutetut vapaaehtoiset ja osastot, jotka yhteis-
työssä ovat varautuneet auttamaan äkillisissä on-
nettomuustilanteissa. Auttamisvalmius rakentuu 
osaston kaikkien toimintamuotojen ja niissä toi-
mivien vapaaehtoisten toiminnalle.” 

”Ajan tasalla olevilla valmiussuunnitelmilla osastot 
varmistavat, että ne pystyvät nopeasti auttamaan 
äkillisissä tilanteissa. Valmiussuunnitelmien lähtö-
kohtana ovat paikalliset riskit ja tarpeet. Osas-
to ylläpitää yksin tai yhdessä muiden osastojen 
kanssa alueen tarpeita vastaavaa hälytysryhmää. 
Punaisen Ristin hälytysryhmät ja vapaaehtoiset 
toimivat aktiivisesti myös Vapepan hälytystehtä-
vissä.”

”Punaisen Ristin hälytysryhmän osaamiseen kaik-
kialla Suomessa tulee kuulua ensiapu, ensihuol-
to ja henkinen tuki. Osasto ylläpitää yksin tai yh-
dessä muiden osastojen kanssa alueen tarpeita 
vastaavaa hälytysryhmää. Punaisen Ristin häly-
tysryhmät ja vapaaehtoiset toimivat aktiivises-
ti myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytys-
tehtävissä.”   

Lähde: Toimintalinjaus 2018-2020. Päätavoite 1: 
Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla

Alueellinen valmius Suomen Punaisessa Ristissä 

Alueellisella valmiudella tarkoitetaan yhden piirin 
alueella olevaa, kahden tai useamman osaston, 
toiminta-aluetta, jolla on yhteinen valmiudellinen 
tavoite, sekä kyky ja halu toimia yhteistyössä. Jo-
kainen osasto hallinnoi edelleen omia resursse-
jaan - piiri tukee ja koordinoi alueellista valmiut-
ta. Toimiva kotimaan valmius edellyttää osastojen, 
piirin ja Vapepa-järjestöjen sekä muiden alueelli-
sen toimijoiden yhteistyötä ja kokonaisvalmiutta.

Alueellisen valmiuden tavoitteena on jaettujen re-
surssien avulla taata tasalaatuisempi auttamisky-
ky koko Suomen alueella, sekä vastata alueellisiin 
uhkiin alueen erityispiirteiden mukaisesti. Arkipäi-
vän auttamistyö on osastojen valmiuden perusta, 
jota voidaan hyödyntää äkillisissä auttamistilan-
teissa. 

Osaston valmius muodostuu eri toimintaryhmien 
ja niissä toimivien vapaaehtoisten osaamisesta. 
Osasto tulee olla hälytettävissä OHTO -järjestel-

män kautta. Punaisen Ristin osastoilla on valmius-
suunnitelmat, joihin osastojen hallitukset sitoutu-
vat. Osastojen valmiussuunnitelmat yhdistetään 
yhteisiksi alueellisiksi suunnitelmiksi. Valmius-
suunnitelmat valmistellaan, päivitetään ja arvioi-
daan yhteistyössä osastojen kesken, paikalliset 
riskit huomioiden. Valmiussuunnitelmiin liitetään 
myös alueen muut Vapepan resurssit.

Alueellinen valmiussuunnittelumalli 2019

Alueellista valmiussuunnittelua jatketaan Oulun 
piirissä vuoden 2019 aikana niin, että alueelliset 
valmiussuunnitelmat ovat käytössä ja testattavis-
sa vuoden 2019 valtakunnallisen valmiusharjoi-
tuksen aikana 26.10.2019. Käytännössä jalkautus 
aloitetaan piirin vuosikokouksessa 27.-28.4.2019. 
Tämän jälkeen ovat vuorossa alueelliset tapaami-
set, missä kummit ja valmiuspäällikkö tapaavat 
osastoja alueittain. 

Valmiusalueet ja tapaamisten aikataulut (tapaa-
misen paikkakunta paksunnetulla): 

Kainuun alue, 7.5. klo 18.00
- Kajaani, Paltamo (Kajaanin osaston aluetta), 
Kuhmo, Sotkamo, Puolanka, Suomussalmi, Hyryn-
salmi, Ristijärvi (Suomussalmen osaston aluetta); 
6 osastoa
 
Koillismaan alue, 14.5. klo 18.00 
- Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski; 3 osastoa

Oulun alue, 21.5. klo 18.00
- Oulu, Ouluntulli, Haukipudas, Kiiminki, Oulun-
salo, Yli-Ii, Yli-Kiiminki, Ii, Kempele, Hailuoto; 10 
osastoa
 
Oulujoen eteläinen alue, 28.5. klo 18.00
- Muhos, Liminka, Lumijoki (Limingan osaston 
aluetta), Tyrnävä, Utajärvi, Vaala (Utajärven osas-
ton aluetta); 4 osastoa

Jokilaaksojen alue, 3.6. klo 18.00
- Ylivieska, Sievi (?), Reisjärvi, Haapajärvi, Pyhä-
järvi, Haapavesi, Oulainen, Alavieska, Nivala, Vi-
hanti, Siikalatva, Kärsämäki, Pyhäntä (jatkossa 
Kärsämäen osaston aluetta); 12 osastoa

 Merellinen jokilaaksojen alue, 4.6. klo 18.00
- Raahe, Siikajoki, Merijärvi, Pyhäjoki, Kalajoki; 5 
osastoa.

Lisätietoa tapahtumista keväämmällä. Laitattehan 
päivämäärät ylös. Jos kysyttävää, ota yhteyttä val-
miuspäällikkö Ari Haaranen, 040 727 6691. 

Alueellisen valmiuden suunnittelu Oulun piirissä
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Nuorisodelegaattikoulutus

Suomen Punainen Risti järjestää vuosittain nuo-
risodelegaattikoulutuksen (Basic Training Cour-
se for Youth Delegates), johon voivat hakea 
18-28-vuotiaat, vapaaehtoiskokemusta omaa-
vat nuoret. Koulutuksen suoritettuaan osallis-
tujat kuuluvat SPR:n nuorisodelegaattireserviin. 
Lisätietoja koulutuksesta, hakemisesta ja nuo-
risodelegaattien tehtävästä englanniksi. Koulu-
tus on maksuton ja pidetään englannin kielel-
lä. Opastusta hakuun voit kysyä Kristiinalta! :)

Trained youth delegates play an important role 
in the Finnish Red Cross domestic program-
ming and organizational development. Youth 
delegates volunteer in diverse domestic activi-
ties, focusing on organizing activities, leading 
volunteer groups and branches, as well as de-
veloping the organization and its programming.

The youth delegate training provides a deeper 
understanding on the Red Cross Red Crescent 
(RCRC) Movement and volunteering and youth 
activities within the RCRC Movement. The trai-
ning develops the participants’ understanding 
on the youth delegate’s leadership role within 
the Finnish Red Cross and their competencies 
for working abroad as a youth delegate.

Youth delegates can apply to participate in in-
ternational camps, trainings and events repre-
senting the Finnish Red Cross. Youth delega-
tes also have an opportunity to apply for open 
youth delegate positions abroad. These missi-

ons focus usually on supporting our sister Na-
tional Societies’ volunteering and youth activi-
ties. Please note that we cannot guarantee a  
mission to all trained youth delegates.

You are eligible to apply to the training, if you
·          are between 18 and 28 years of age,
·										speak	fluent	English,	and
·          have some volunteering experience.
Previous experience in volunteering within the 
Finnish Red Cross and other languages than 
English are considered an advantage.

The next course will be held from the 25th to 
the 30th of May 2019 in the Finnish Red Cross 
training center Nynäs in Heinola. The training is 
open for applications until the 4th of March 
2019 at 4 pm. 

To apply, please create a user account in our HR 
Database REST. Fill in or update your data. 
Please keep in mind that the application form 
is your CV. Put an effort into writing your appli-
cation and pay attention to the motivation let-
ter.	You	do	not	have	to	fill	 in	all	your	data	 in	
one session, you can get back to it and update 
it	any	time	before	the	deadline.	After	filling	in	
your application, remember to select ”Apply” 
to ”Basic Training Course for Youth Delegates”.

For more information, please contact Trai-
ning	 Officer	 Hanna	 Rajala,	 hanna-maria.raja-
la@redcross.fi,	040	772	0842,	or	Training	Coor-
dinator Kaisa Kannuksela, kaisa.kannuksela@
redcross.fi,	040	163	9995.
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Uusia vapaaehtoistoiminnan ko-
keilijoita ja uusia vapaaehtoisia 
lukiokurssin kautta?

Punainen Risti voi tarjota vapaaehtoistoimin-
nan kurssia valinnaiskurssiksi lukioille. Kurs-
sia voi tarjota myös ammattikouluille, mikä-
li se soveltuu heidän opintosuunnitelmaansa. 
Käytännössä tämä on tarkoittanut kolmea ns. 
teoriatuntia (piirin työntekijä voi pitää), osas-
ton yhteyshenkilön esittelemistä nuorille ja va-
paaehtoistoimintaa osaston toimintaryhmissä, 
esim. ea-ryhmissä ja ystävätoiminnassa. 

Vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä riippuu 
kurssin tuntimäärästä (lukio antaa tämän). 
Kurssin jälkeen nuori voi halutessaan jatkaa 
osaston toiminnassa säännöllisesti tai satun-
naisesti. Haluaisiko sinun osastosi tarjota va-
paaehtoistoiminnan kurssia paikkakunnan op-
pilaitoksiin? Ota yhteyttä Kristiinaan. 

RUOKAA JA KOHTAAMISIA

Uudenlainen ystävätoiminta kut-
suu mukaan vapaaehtoisia ruo-
ka-avun saajien tueksi Oulussa

Ruokaa ja kohtaamisia -hankkeen toiminta on 
käynnistynyt syksyn ja talven aikana toden 
teolla SPR Oulun osaston ruokajakelussa, Me-
ri-Toppilassa. Ideointityöpajassa suunniteltiin 
toimintaa sekä vapaaehtoisten että ruoka-avun 
saajien toiveiden mukaan. Syyskuussa pidetyl-
tä ystävätoiminnan peruskurssilta mukaan läh-
ti viisi vapaaehtoista kanssakulkijaa, jotka ovat 
tarjonneet tukea, tietoa ja tapahtumia ruoka-
apuun turvautuville ihmisille. 

Kanssakulkijat ovat kohdanneet ruoka-avun 
saajia joka toinen maanantai ruokajakelun ai-
kaan jonossa jutellen sekä Toppila-Centerin Ma-
jakka-kahviossa kahvikupposen äärellä keskus-
tellen. Muutaman kerran ruoka-avun saajat ovat 
saaneet ruokakassin lisäksi mukaansa ajankoh-
taisia uutisia ja menovinkkejä sisältävän ”Tärp-
pivihkosen”. Marraskuussa miestenviikon kun-
niaksi järjestettiin Majakka-kahviossa ilmainen 
Miesten vuoro -elokuvan esitys. Joulun alla moni 
ruoka-avun saaja ilostui, kun sai mukaansa vie-
misiä myös perheen nelijalkaisille ystäville, sil-
lä jaettavaksi saatiin Eläinlääkäriasema Kamun 
ja Pohjoisen Rotukissayhdistyksen lahjoittamia 
koiran- ja kissanruokia sekä muita tarvikkeita. 

Tulevan kevään aikana jatkamme kohtaamisia ja 
saamme lisäksi vierailijoita pitämään tietoisku-
ja eri aiheista. Suunnitelmissa on myös aloittaa 
ruoka-avun saajille tarkoitettua kerhotoimintaa 
sekä järjestää muita yhteisiä tapahtumia.

Haluaisitko sinäkin toimia kanssakulkijana ja 
olla osana monimuotoista ystävätoimintaa?

Ota yhteyttä Ruokaa ja kohtaamisia -hankkeen 
suunnittelijaan: Tiina Parkkinen, tiina.parkki-
nen@redcross.fi,	040	1637622.	
Hanke löytyy myös Facebookista otsikolla Ruo-
kaa & kohtaamisia.

Toppila-Centerin vapaaehtoiset Ahti Kurki ja Hannu Ylitalo 
sekä SPR:n kanssakulkijana toimiva Paula Fisk tarkastelevat 
lemmikkiruokajakelun tuotetta.

Tiin
a Parkkin

en

Sanastoa

Basic Training Course for Youth Delegates = 
nuorisodelegaattikoulutus

domestic activities = kotimaan toiminta

RCRC Movement = Punaisen Ristin 
(kansainvälinen) liike

youth delegate position = nuorisodelegaattitehtävä

mission = komennus, tehtävä

HR Database = henkilöstötietokanta



20
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Hyvät ensiapuryhmäläiset,

Oikein hyvää ja toimintarikasta alkanutta uutta 
vuotta! Vuosi 2019 on käynnistynyt vilkkaasti.

Muutamat ensiapuryhmät ovat järjestämäs-
sä ensiapu- ja valmiusryhmiensä aktivoimista. 
Kempeleen ensiapu- ja valmiusryhmä on jo ak-
tivoitunut ja kouluttautumassa kovaa vauhtia 
päivystäväksi ryhmäksi. Haapajärvi, Hyrynsalmi, 
Reisjärvi ja Sotkamo saanevat kesään mennes-
sä paljon vahvistusta ensiapuryhmiin. Hienoa!
SPR:n Hailuodon ensivaste sai viime vuoden lo-
pulla pidetyssä rekrytointi-illassa useita uusia 
jäseniä ryhmäänsä.

Ensiapuryhmien kouluttajia valmistunut

Olemme saaneet viisi ensiapuryhmien koulutta-
jaa piiriimme (uusi kouluttajamuoto). He voivat 
olla apunanne ryhmien koulutustapahtumissa.
Kouluttajat:
Sakari Annala, Oulu
Päivi Haapakoski, Pyhäjoki
Jouni Halonen Kajaani
Mari Partanen, Oulu
Juha Tervo, Kajaani
Onnea kouluttajille!

Hyväpäivä hakemukset

Hyväpäivä avustushakemukset tehdään nyky-
ään sähköisen lomakkeen kautta. Ohjeet ja lin-
kit löydätte seuraavasta linkistä: https://rednet.
punainenristi.fi/hyvapaiva
Hyväpäivä avustussumma on 300€. Toivon että 
ensiapuryhmät hakevat avustusta ja näin ollen 
voivat esim. tehdä ryhmäänsä hankintoja.

OHTO

Kaikki ensiapuryhmäläiset liittyvät OHTO-häly-
tysjärjestelmään mahdollisimman pian. Lisätie-
toa OHTOsta: 
- video-ohje rekisteröitymisestä OHTOon 
https://www.dreambroker.com/channel/
xq5s2t0l/757ke92o

Rekisteröidy OHTOon osoitteessa https://ohto.
vapepa.fi/#/registration	
Ilmoittautumisen jälkeen ilmoitatte osastonne 
OHTO-vastaavalle, niin hän poimii teidät järjes-
telmään.

Ensiapuryhmien osaamisen varmistaminen 
2019

Kenelle osaamisen varmistaminen on tarkoitet-
tu?
• Kaikkien ensiapupäivystäjien tulee suo-
rittaa osaamisen varmistaminen hyväksytysti 
vuosittain.
• Ensiauttajien tulee suorittaa ensiauttaji-
en oma testi hyväksytysti vuosittain, mihin si-
sältyy ensiapupäivystäjien osaamisen varmis-
taminen. Ensiauttajien testi toteutetaan niin 
kuin se on sovittu sairaanhoitopiirin kanssa. 
• Ensiapupäivystäjinä toimivien terveydenhuol-
lon ammattilaisten tulee suorittaa ensiapupäi-
vystäjien osaamisen varmistaminen hyväksy-
tysti.

Vuonna 2019 ensiapupäivystäjien osaamisen 
varmistamisesta vastaa ensiapuryhmänjohtaja. 
Testaukset voi tehdä rj ja tai etk. Oheisesta lin-
kistä löydät rastit ja ohjeet osaamisen varmis-
tamisen järjestämisestä: https://rednet.punai-
nenristi.fi/node/41860

**KUN ENSIAPUPÄIVYSTÄJÄNNE ON SUORITTA-
NUT TESTIT HYVÄKSYTYSTI, LAITATTEKO MINULLE 
NIMILISTAN JA KUVAT PÄIVYSTÄJISTÄNNE NIMI-
NEEN. SAATTE ENSI VUONNA PÄIVYSTÄJILLE UU-
DET KORTIT JOIHIN TULEE PAINETTUNA VUOSI-
LUVUT 2019-2021.**

Muistattehan 2018 laatuohjeet: saadakseen 
ensiapupäivystäjäkortin, päivystäjän on pitänyt 
osallistua vähintään viiteen harjoitusiltaan. :)

Päivystystietokanta Hupsis uudistuu

Vajaan vuosikymmenen käytössä ollut valta-
kunnallinen ensiapupäivystystietokanta Hupsis 
siirtyy pikku hiljaa täysin palvelleena eläkkeel-
le, ja tilalle astuu Hupsis 2.0. Uusi Hupsis on 
jo käytössä osassa Suomea, eli Oulun piirissä 
Hupsiksen käyttö aloitetaan heti vuoden 2019 
alusta. 

Uuteen Hupsikseen tulee rekisteröityä erik-
seen, jotta samalla siivoutuu vanhasta Hupsik-
sesta sinne vuosien mittaan jääneet vanhen-
tuneet tiedot. Hupsis 2.0 löytyy osoitteesta 
https://hupsis.eu/
Elikkä laitatteko tämän tiedon kaikille ensiapu-
ryhmienne jäsenille!
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ENSIAPURYHMÄTOIMINTA

Kaikkiin Hupsista vastaaviin kysymyksiin vas-
taa vapaaehtoisista koostuva Hupsis-tiimi, jon-
ka tavoittaa sähköpostitse hupsis@punainen-
risti.fi

Lääkkeenluovutuskysely ja ISBAR-kortit (suomi 
+ ruotsi) ovat saapuneet Kalkkuun. Voitte tilata 
ne ryhmillenne meidän verkkokaupasta. Väärin-
ymmärryksen vuoksi kortit ovat erilaiset mate-
riaalia, kuin Tuulan tekemät Purkukeskustelu-
kortit. Mutta laminaatin extrareunat voi leikata 
pois. :) Kortit ovat ilmaisia!!

Turun ensiavun SM-kisat

Maisku Holmströn on koostanut hienon vide-
on viime kesän Turun ensiavun SM-kisoista. 
Suuri kiitos teille kaikille osallistuneille! Video-
ta voi jakaa eteenpäin, hommissahan oli mu-
kana satoja muita: https://www.youtube.com/
watch?v=iNxBmaq5NC0 
Video löytyy myös https://rednet.punainenristi.
fi/node/53394	

Toimintatilastot ensiapuryhmätoiminnasta

Olen laittanut jokaiselle ensiapuryhmänjohta-
jalle V1-lomakkeen ja pyydän palauttamaan sen 
minulle 20.2. mennessä.

Ensiapuryhmäläisten ea-kurssit

Osastojen vapaaehtoiset, jotka ovat menossa 
päivystysensiapukurssille, voivat osallistua Pu-
nainen Risti Ensiavun järjestämille EA1- tai EA2-
yleisökurssille alennettuun hintaan 50 € + alv. 
24 % = 62 €/kurssi.

Piirin ensiapuryhmätoiminnan vastuuhenkilö on 
yhteydessä sähköpostilla kurssipaikan hallinto/
kurssisihteeriin ja ilmoittaa osallistujan yhteys-
tiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnume-
ro) sekä mahdollisen laskutusosoitteen mikäli 
piiri/osasto maksavat osallistumismaksun. Mi-
käli osallistuja itse maksaa kurssin, kurssisih-
teeri antaa tarkemmat maksuohjeet hänelle. 
Yhteydenotot:	pirkko-liisa.laitinen@redcross.fi

Koulutukset:

Päivystysensiapukurssi Sotkamo, 16.2. ja 
23.-24.3.2019
Lisätietoja ja ilmoittauminen:
https://vapaaehtoiset.punainenrist i . f i /
event/669

Henkinen tuki, peruskurssi, Oulu, 15.-
16.2.2019
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
https://vapaaehtoiset.punainenrist i . f i /
event/646

Päivystysensiapukurssi Kempele, 23.2. ja 
16.-17.3.2019
https://rednet.punainenristi.fi/node/53618

Ensiapu-3-kurssi Maijanlampi, 5.-9.6.2019
Pyrin laittamaan piakkoin ilmoittautumislinkit 
sekä Red Netin että Punaisen Ristin OMA-si-
vuille. Kurssin hinta tullee olemaan edullisempi 
kuin aikaisemmin. Toivon, että mahdollisimman 
moni pääsisi osallistumaan kurssille. Varsinkin 
ns. uusista ryhmistä.

Hyvää alkanutta vuotta toivottaen,
Pirkkis

Ilmoittaudu Omassa: punainenristi.fi/oma
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TOIMINTAKALENTERI

HELMIKUU  11.2.  Oma Punainen Risti -koulutus, Liminka
   12.2.  Ystävätoiminnan peruskurssi, Kempele
   14.2.  YSTÄVÄNPÄIVÄ*
   14.2.  Nähdään! -kahvila Oulun pääkirjastolla klo 15-18
   15.-16.2. Valmiuspäivystäjäkoulutus Pihkala, Siikalatva
   15.-16.2. Henkisen tuen peruskurssi, Oulu
   16.2. ja 23.-24.3.  Päivystysensiapukurssi, Sotkamo
   16.2.  Lippu korkealle -koulutus SPR:n luottamushenkilöille, Pulkkila
   18.2.  Oma Punainen Risti -koulutus, Puolanka
   19.2.  Oma Punainen Risti -koulutus, Kärsämäki
   20.2.  Ystävätoiminnan peruskurssi, Oulun osasto, Oulu
   21.2.  Ystävätoiminnan peruskurssi, Haapajärvi
   23.2.  Tulijan ystävänä ja tukena -koulutus, Oulu
   23.2. ja 16.-17.3. Päivystysensiapukurssi, Kempele
   26.2.  Vapepan peruskurssi, Kuusamo 
  
  

MAALISKUU  1.-3.3.  Vapepan moottorikelkkakoulutus, Maijanlampi, Taivalkoski
   13.3.  Luonto osaksi hyvinvointia -koulutus, Hietalinna, Oulu
   15.-16.3 Henkisen tuen peruskurssi, Oulainen
   18.-24.3. RASISMINVASTAINEN VIIKKO*
   19.3.  Oma Punainen Risti -koulutus, Nivala
   23.3.  Vapepa-seminaari, Oulu
   30.3.  Viestikurssi, Muhos
   30.3.  Vapepan peruskurssi, Kärsämäki
   30.3.  Lippu korkealle -koulutus SPR:n luottamushenkilöille, Sotkamo
   31.3.  Vapepa -päivä, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

HUHTIKUU  3.4.  Vapepan maakuntatoimikunta
   5.-7.4.   Hätäea- ja moottorikelkkaharjoitus, MSO -koulutus partion-  
     johtajille. Taivalkoski Maijanlampi
     Vapepan peruskurssi, Kainuu?
      Etsintäkurssi, paikka auki
   27.-28.4. Järjestöseminaari ja vuosikokous, Pikku-Syöte
   
     

       *-merkityt valtakunnallisia tapahtumia
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TOIMINTAKALENTERI

TOUKOKUU  3.-4.5.  Vapepan valmiuskouluttajien tapaaminen, Tyrnävä
   6.-12.5. PUNAISEN RISTIN VIIKKO*
   7.5.  Alueellinen valmiustapaaminen, Kajaani, lisätietoja s. 17
   8.5.  EHU ja HETU, kaupungin harjoitus, evakuointikeskusten 
     perustaminen
   14.5.  Alueellinen valmiustapaaminen, Kuusamo, lisätietoja s. 17
   17.-19.5. Vapepan lentopelastusharjoitus, Taivalkoski
   21.5.  Alueellinen valmiustapaaminen, Oulu, lisätietoja s. 17
   25.5.  Ranua, etsintäharjoitus Lapin Vapepan ja poliisin kanssa
   25.5.  Ystävien 60 vuotisjuhlat, Jyväskylä*
   25.-30.5. Nuorisodelegaattikoulutus, Nynäs (haku päättyy 4.3.)
   28.5.  Alueellinen valmiustapaaminen, lisätietoja s. 17

KESÄKUU  3.6.  Alueellinen valmiustapaaminen, Ylivieska, lisätietoja s. 17
   4.6.  Alueellinen valmiustapaaminen, Raahe, lisätietoja s. 17
   5.-9.6.  Ensiapu-3-kurssi, Maijanlampi
     Lastenleiri ?
   15.6.  Vapepan peruskurssi, Kiiminki 

HEINÄKUU

ELOKUU

SYYSKUU  26.-28.9. NÄLKÄPÄIVÄ*

LOKAKUU  26.10.  PISARA 2019 -VALMIUSHARJOITUS*

MARRASKUU
  
  
  
JOULUKUU  1.12.  MAAILMAN AIDS -PÄIVÄ*
   5.12.  VAPAAEHTOISUUDEN PÄIVÄ*
   
    

       *-merkityt valtakunnallisia tapahtumia
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Tervetuloa Oulun piirin järjestöseminaariin ja 
vuosikokoukseen Pikku-Syötteelle!

Punaisen Ristin Oulun piirin vuosikokous- ja järjestöseminaariviikonloppu järjestetään 
27.-28.4.2019 Pudasjärvellä, Hotelli Pikku-Syötteellä. 

Lauantain järjestöseminaarissa perehdymme muun muassa alueellisen valmiussuunnitte-
luun ja illallisjuhlassa muistamme vuoden 2018 vapaaehtoistoimijoita ja jaamme Punai-
sen Ristin huomionosoitukset. 

Sunnuntain vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, valitaan puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle Punaisen Ristin 
Oulun piirihallitukseen. 

Lisätietoja sivulla 15. Viikonlopun tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki julkaistaan hel-
mikuussa RedNetissä ja Omassa.

Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita vuosikokoukseen!

Päivi Ju
rvakain

en


