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PÄÄKIRJOITUS 15.1.2020

Piirin puheenjohtajan 
terveiset

Mitähän yhteistä mahtaa olla oululaisel-
la Helena Matilaisella, Ronilla Australian 
Somervillesta ja Itä-Kongolaisella Bisco 
Kambalella? Olisivatko kenties Punaisen 
Ristin tyyppejä kaikki?

No ovat kyllä; Bisco tappelee ebolaa vastaan 
sotatoimialueella ja Ron työskentelee Somer-
villen evakuointikeskuksessa maastopaloalu-
eella. Helena tosin oli hommissa jo aiemmin 
– hän lähti tammikuussa 1920 Inariin lähete-
tyn Punaisen Ristin ambulanssin mukana aut-
tamaan espanjan taudin uhreja.

Vaikka näiden kolmen kautta avautuva pers-
pektiivi on sekä ajallisesti että maantietelli-
sesti laaja, on heidän ajatusmaailmaansa suh-
teellisen helppo samaistua. Koska ihmiselle on 
aina ollut ja tulee aina olemaan tarjolla mur-
hetta monessa muodossa, on myös aina meitä 
jotka haluamme tuota taakkaa keventää.

Moninaisia auttamisen muotoja on syntynyt 
omassa kotoisessakin toimintaympäristös-
sämme, vaikka olosuhteet ovatkin onneksem-
me vähemmän levottomat. Aikaan ja muuttu-
viin olosuhteisiin mukautuminen edellyttää 
kuitenkin aina välillä hieman itsemme haas-
tamista ja oman toiminnan arviointia. Näin 
vuoden alkajaisiksi onkin luonteva sauma py-
sähtyä hetkeksi arvioimaan mennyttä ja suun-
nittelemaan tulevaa.

Toimintasuunnitelman laatimisessa ei vält-
tämättä aina kannata kopioida sitä edellisen 
vuoden versiota ja tyytyä päivittämään vain 
välttämättömät osat. Mitä jos arvioisimmekin 
nykytilanteen ja ympäröivät olosuhteet vie-
lä enemmän ennakkoluulottomin silmin? Ide-
oidaanpa: mitä kaikkea Punainen Risti – oma 
osastomme – voi paikkakunnallamme tehdä 
perisuomalaisen naapuriavun ja talkoohen-
gen kanavoimiseksi mahdollisimman oikeaan 
osoitteeseen? 

Työnteon, harrastamisen ja ylipäänsä teke-
misen merkityksellisyys on entistä kuuluvam-
maksi noussut arvo julkisessa keskustelussa. 
Yksi sen ilmentymistä – auttamisen halu – on 
toimintamme ehkä suurin voimavara. Onko 
olemassa tässä aatteellisesti niin kovin jyrkkiin 
leireihin jakautuneessa nykymenossa  parem-
paa auttamisen areenaa, kuin puolueettomas-
ti, tasapuolisesti ja riippumattomasti toimiva 

järjestömme? Uusille tervetulleille toimijoil-
le on siis tarjolla valmis pelikenttä ja kaupan 
päälle loistavat pelikaverit!

Pystyäksemme toimimaan tehokkaasti ja hal-
litusti on työkalupakkiakin säännöllisesti päi-
vitettävä vastaamaan nykyvaatimuksia. Oma 
Punainen Risti –järjestelmän käyttöönoton 
perimmäinen tarkoitus on helpottaa meidän 
kaikkien elämää ja harrastamisen edellytyksiä. 
Hieman erilaisen toimintatavan omaksumista 
toki vaaditaan kuten uudistuksissa aina, mut-
ta paljon hyödyllisiä ominaisuuksia on järjes-
telmän käyttöönoton myötä tiedossa. Olkaam-
me siis ennakkoluulottomia tässäkin kohtaa.

Menestyksekästä uutta auttamisen vuosikym-
mentä ja hyvää yleiskokousvuotta 2020!

Pekka Mattila
Piirin puheenjohtaja
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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 

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

AJANKOHTAISTA

Lisää ystäviä

Ystävänpäivänä puhumme jälleen toisten ihmisen 
huomaamisesta ja näkemisestä. 

Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä ai-
nakin ajoittain ja joka kymmenes usein tai jat-
kuvasti. Kuka tahansa voi kokea yksinäisyyttä. 
Yksinäisyyden taustalla saattaa olla muutto uu-
delle paikkakunnalle tai uuteen maahan, liik-
kumisen esteet, puolison kuolema tai ero. Vai-
keassa elämäntilanteessa ystävät voivat kadota 
ympäriltä. Eniten yksinäisyys koskettaa ikäih-
misiä ja nuoria, jotka jäävät helposti syrjään.

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat vuosikym-
menien ajan vähentäneet yksinäisyyttä monilla 
eri tavoilla aina henkilökohtaisista tapaamisista 
erilaisiin ryhmätoimintoihin. Viime vuosina mu-
kaan on tullut verkossa tapahtuva ystävätoi-
minta. Tärkeintä on aina ollut kohtaaminen ja 
niiden ihmisten löytäminen, joiden sosiaaliset 
yhteydet jäävät muutoin liian vähäisiksi. 

Avuntarvitsijoita on yhä enemmän ja ystävätoi-
minta kaipaakin uusia tekijöitä. Uusien mahdol-
listen ystävien ensimmäinen kohtaaminen voi 
tapahtua vaikkapa ystävänpäivän tapahtumas-
sa. Henkilökohtainen kutsu mukaan toimintaan 
on tutkimustenkin mukaan tehokkain tapa saa-
da uusia ihmisiä vapaaehtoisiksi. 
Tapahtuman jälkeen kannattaa heti järjestää 
ystäväkurssi, jota tapahtumassa voi jo mai-
nostaa. Kun kurssilla on mukana ystävävälittä-

jä,	joka	auttaa	heti	ystävänprofiilin	luomisessa	
Oman sähköiseen ystävävälitysjärjestelmään, 
polku mukaan pääsemiseen ei veny liian pit-
käksi.
 
Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään ystävä-
toiminnasta kiinnostunutta. Nähdään siis myös 
tulevat ystävät!

Kiitos sinulle, joka viet eteenpäin viestiä ystä-
vätoiminnasta ja välittämisestä! 

Hyvää ystävänpäivää toivottaen,

Maaret Alaranta  
Sosiaalisen  
hyvinvoinnin  
koordinaattori

M
ari Vehkalahti
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Pysähdymmekö tarpeeksi usein miettimään 
sitä, miten kohtelemme muita? Huomaammeko 
yksinäiset ihmiset ympärillämme? Osaston ys-
tävänpäivässä voitte haastaa ihmiset vähentä-
mään yksinäisyyttä.

Ystävänpäivän viikolla 10.–16.2. kerromme ja kes-
kustelemme yksinäisyyden kokemuksista ja vai-
kutuksista. Aktivoimme ihmisiä näkemään ja huo-
mioimaan ihmiset ympärillään. Kutsumme uusia 
vapaaehtoisia kursseille ja toimintaan, ja tietysti 
toivomme tavoittavamme myös niitä, jotka toivo-
vat itselleen ystävää. Toivotamme kaikki tervetul-
leiksi mukaan! 

Kampanjan uudet materiaalit – tilaa viimeis-
tään 27.1.
Olemme uudistaneet kampanjan ilmettä. Todellisten 
ihmisten todelliset tarinat koskettavat, ja siksi uusiin 
materiaaleihin on kampanjan kasvoiksi valittu aitoja 
ihmisiä, jotka ovat jo edellisvuoden kampanjan Näh-
dään-videoista tuttuja. 

Painetut materiaalit (mm. julisteet, roll-upit, ban-
derollit ja postikortit) kuten tulee tilata Punaisen 
Ristin	 verkkokaupasta	 (punaisenristinkauppa.fi)	
viimeistään 27.1. 

Kampanjan digitaaliset materiaalit ovat osastojen 
käytettävissä ja löytyvät Punaisen Ristin aineisto-
pankista, Ystävänpäivä 2020 -kansiosta (aineisto-
pankki.punainenristi.fi).	Aineistopankissa	on	verk-
koon ja sosiaaliseen mediaan sopivia materiaaleja 
kuten kuvia, jakokuvia sosiaaliseen mediaan, vide-
oita ja bannereita.

AJANKOHTAISTA

Ystävänpäivä on pian taas täällä!

Haluamme haastaa kaikki suomalaiset nostamaan 
katseensa ja huomaamaan toiset ihmiset ympä-
rillään. Jakakaa ja pyytäkää jakamaan – yhdessä 
näymme ja kuulumme!

Pääviestimme on: Vain yhdessä voimme lopettaa 
yksinäisyyden. Nähdään – Toisemme.
Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtageja 
#nähdään ja #punainenristi.

Tapahtumia on hauska tehdä yhdessä
Ystävänpäivän viikko 10.–16.2. on erinomainen 
ajankohta järjestää paikallisia tapahtumia. Hyvik-
si todettuja tapahtumia ovat esim.
• Nähdään-kahvilat ja 
• Tutustu tuntemattomaan -tapahtumat. 

Suunnitelkaa porukalla ja muistakaa ottaa suun-
nitteluun mukaan myös uusia vapaaehtoisia. Ker-
tokaa tapahtumista paikalliselle medialle ja tar-
jotkaa median haastateltaviksi mielenkiintoisia 
vapaaehtoisia ja ystäväpareja.

Lisätietoja:  
• RedNet / Ystäväpäivä
• Ystävänpäivän sähköinen kampanjakirje 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 
Viestinnän asiantuntija Tuuli Daavittila,  
p. 040 5893414

Joonas B
randt
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Rasisminvastaista viikkoa vietetään tänä 
vuonna 16.-22. maaliskuuta. Kampan-
jan viestejä ja hashtageja on selkiytetty. 
Osastosi voi olla mukana viikossa järjes-
tämällä esimerkiksi kouluvierailun tai to-
ritempauksen.

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on vai-
kuttaa pitkäjänteisesti asenteisiin niin, että ra-
sismi vähenee yhteiskunnassa. Työmme tulok-
sena yhä useampi ihminen tietää, että rasismi 
on väärin. Ihmisten rohkeus vastustaa rasismia 
kasvaa.

Rasisminvastaisen viikon pääviestit

• Rasismi on väärin. 
• Jokaisella ihmisellä on oikeus elää ilman ra-

sismia.
• Ole rohkea ja vastusta rasismia. 
• Rasistinen ajattelu on ristiriidassa Punaisen 

Ristin periaatteiden, inhimillisyyden ja tasa-
puolisuuden kanssa.

• Syrjinnän ehkäiseminen ja ihmisarvon suo-
jeleminen ovat osa Punaisen Ristin  
perustoimintaa.

• Rasismi tarkoittaa jonkin ihmisryhmän tai 
siihen kuuluvan ihmisen pitämistä muita 
alempiarvoisempana esimerkiksi etnisen al-
kuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kult-
tuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. 

• Rasismi aiheuttaa eriarvoistumista ja  
vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko yh-
teiskuntaa. 

• Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa esim. 
syntyperä tai ihonväri eivät saa vaikuttaa ih-
misten mahdollisuuksiin päästä koulutuk-
seen, saada työtä ja erilaisia palveluja.

Someviestinnässä käytämme ainoastaan yhtä 
hashtagia eli sosiaalisen median aihetunnis-
tetta: #rasisminvastainenviikko #veckanmotra-
sism

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustukset

Punaisen Ristin piirit jakavat ’Ennakkoluuloton 
edelläkävijä’ -tunnustuksia rasisminvastaisel-
la viikolla yhteisöille, yrityksille tai yksittäisille 
henkilöille, jotka edistävät toiminnallaan inhi-
millisyyttä ja yhdenvertaisuutta. Toivomuksena 
on, että tunnustukset jaettaisiin heti maanan-
taina 16.3. Siten voimme kertoa tunnustuksen 

Ole rohkea ja vastusta rasismia!

saajista jo kampanjan valtakunnallisessa avaus-
tiedotteessa.

Vinkit osaston tapahtumiin

Piirit ja osaston voivat lisäksi järjestää erilaisia 
teemaviikon tapahtumia, esimerkiksi:

• Teemaviikkoon liittyviä seminaareja
• Yhdenvertaisuusvisailuja tai retkiä vastaan-

ottokeskuksen kanssa
• Nuorten kanssa leffailtoja teemaviikon  

aiheista
• Kouluissa visailuja / Kahoot-pelejä,  

aamunavauksia, infoa rasisminvastaisesta ja 
yhdenvertaisuutta edistävästä vuoden ym-
päri tapahtuvasta toiminnastamme

• Päiväkotien kanssa pulkkamäkiretkiä,  
piirustus- ja askartelutuokioita teema- 
viikon aiheilla

• Kaduilla, torilla, ostoskeskuksissa tai  
kirjastoissa lämpöisen mehun, rintanappien 
ja tarrojen jakoa sekä ’ennakkoluulot roskik-
seen’ -tempauksia

Rasisminvastaisen viikon kampanjasivu Redne-
tissä päivitetään tammikuun aikana osoitteessa 
rednet.punainenristi.fi/node/37180.	Kampanja-
materiaaleja (tarroja, rintamerkkejä, julisteita ja 
mobileja) voi alkaa tilata Kalkusta viikosta 5 läh-
tien.

Lisätietoja valtakunnallisesta kampanjas-
ta ja tarvittaessa suunnitteluapua paikalli-
siin tapahtumiin: Asiantuntija Janette Grönfors  
p. 040 669 2487

Eeva A
nundi

AJANKOHTAISTA
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AJANKOHTAISTA

Yksi Punaisen Ristin koulutusjärjestelmän 
keskeisiä kehittämisalueita on koulutuk-
sissa, toiminnassa ja tehtävissä kertyneen 
osaamisen tunnistaminen ja tunnustami-
nen.

Tällä hetkellä, uusia ja entisiä koulutussisältöjä 
kehitettäessä osaamisen tunnistaminen ja tun-
nustaminen huomioidaan muun muassa siten, 
että määrittelemme selkeästi ja konkreettisesti 
ja tehtävien vaativuuteen perustuen tavoitelta-
vat osaamiset ja taidot. Samalla luomme poh-
jaa ja kriteeristöä myös digitaalisille osaamis-
merkeille!

Eivätkö diplomi ja taitopassi enää riitä?
Digitaaliset osaamismerkit ovat laajeneva ja ny-
kyaikainen tapa tunnustaa ja tuoda esiin osaa-
mista, taitoja ja saavutuksia paljon monipuo-
lisemmin kuin esimerkiksi paperitodistuksilla, 
hihamerkeillä ja taitopasseilla. Digitaalinen 
osaamismerkki mahdollistaa osaamisen esiin 
tuomisen kätevästi ja helposti verkon ja sosi-
aalisen median kautta. Se voi olla erinomainen 
mahdollisuus merkin saajalle osoittaa osaamis-
taan esimerkiksi työ- tai opiskelupaikkaa haki-
essa.

Merkki koostuu visuaalisesta kuvasta ja siihen 
liitetyistä metatiedoista. Sellaisia ovat esimer-
kiksi merkin kuvaus, osaamiskriteerit, myöntä-
jän tiedot (kuten Suomen Punainen Risti) sekä 

Digitaaliset osaamismerkit 
vapaaehtoistoiminnan tueksi

merkin voimassaoloaika.  Merkkiin on mahdol-
lista liittää myös vastaanottajan omia todisteita 
osaamisestaan. 

Osaamismerkki	on	siis	tunnustettu	eli	sertifioi-
tu todiste ja se kertoo saajan osaamisen lisäksi 
osaamisen tunnustajasta ja kriteereistä, joilla 
merkki on myönnetty.

Merkin saaja päättää itse, missä yhteydessä 
haluaa näyttää ansaitut merkkinsä muille. Di-
gitaaliset osaamismerkit voi kerätä niin sanot-
tuun digitaaliseen osaamispassiin, jonka kautta 
niitä on helppo näyttää ja jakaa muille. 

Kouluttajat testaamaan osaamismerkkiä
Ensimmäinen testiryhmämme on kouluttajapä-
tevyyden omaavat vapaaehtoiset. Hakulinkki 
osaamismerkin hakemiseen löytyy RedNetistä 
vapaaehtoiskouluttajien ryhmästä: rednet.pu-
nainenristi.fi/node/56893.

Merkkiä testataan helmikuun ajan ja merkkiä 
hakeneet saavat pienen kyselyn liittyen mer-
kin sisältöön ja hakuprosessiin. Testaukseen ja 
saatuun palautteeseen perustuen laajennam-
me osaamismerkkikäytäntöä vuoden mittaan 
myös muihin toimintamuotoihin.
 
Lisätietoja: 
Koulutussuunnittelija  
Sole Noranta, p. 040 741 8605

Valtakunnalliset kouluttajapäivät  18.-19.1 Varalan Urheiluopisto, 
Tampere

Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus,  
sisältöosa (suomi ja ruotsi)

24.-26.1. 

Valmiuskouluttajien sisältöosat 3.-5.4. Nynäs

EVY-sisältöosa ja täydennyskoulutus 17.-20.9

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 18.-20.9. Oulun piirin alue

Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus, sisältöosa 9.-11.10. 

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 16.-18.10. Nynäs

Kouluttajakoulutus, välineosa 31.10.-1.11. 

Kouluttajakoulutus, sisältöosat 21.-22.11. 

KOULUTTAJAKOULUTUS 2020
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimis-
ton kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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Opintokeskus Sivis tukee Punaisen Ris-
tin osastojen, piirien ja keskustoimiston 
koulutusta. Tee omat tunnukset Sivisverk-
koon, tee suunnitelma koulutuksesta ja 
voit saada Sivikseltä taloudellista tukea 
jopa 21,50 euroa opetustuntia kohden. 

 
Lue lisää ja hanki omat tunnukset: 
www.ok-sivis.fi/palvelut/opintojaksot.html

Suomen Punaisen Ristin seuraava  
nuorisodelegaattikurssi järjestetään  
22.-27.5.2020 Heinolassa. Kurssille  
voivat hakea sujuvaa englantia pu-
hu-vat 18-28-vuotiaat nuoret, joilla on  
kokemusta vapaaehtoistoiminnasta.  
Punaisen Ristin vapaaehtoiskokemus  
ja muu kielitaito lasketaan eduksi.

 
Vuodesta 2006 lähtien vuosittain järjestetty 
englanninkielinen nuorisodelegaattikurssi val-
mistaa osallistujia toimimaan Punaisen Ristin 

Muutamista Suomen Punaisen Ristin koulutuksis-
ta on jo olemassa opintojaksomallit eli esitäytet-
ty sisältökuvaus Sivisverkossa. Tämä nopeuttaa ja 
helpottaa tukituntien hakemista. 

 

vastuullisissa vapaaehtoistehtävissä kotimaas-
sa sekä nuorisodelegaatteina maailmalla. Kou-
lutus tarjoaa osallistujille vahvan ymmärryksen 
kansainvälisestä Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun liikkeestä, vapaaehtoisuudesta ja 
nuorten osallistumismahdollisuuksista liikkeen 
piirissä.
 
Koulutetut nuorisodelegaatit ovat tärkeässä 
roolissa Suomen Punaisen Ristin kotimaan toi-
minnassa ja järjestön kehittämisessä. Vapaaeh-
toistehtävissään nuorisodelegaatit keskittyvät 
usein vapaaehtoistoiminnan johtamiseen ja or-
ganisointiin sekä järjestökehitykseen järjestön 
eri tasoilla. 

Aktiivisen kotimaan vapaaehtoistoiminnan li-
säksi nuorisodelegaatit osallistuvat kan-
sainvälisille leireille, koulutuksiin tai muihin 
tapahtumiin sekä voivat hakeutua nuorisode-
legaattikomennuksille. Maailmalla nuorisodele-
gaattikomennukset keskittyvät yleensä Punai-
sen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansallisten 
yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sekä nuor-
ten osallistumis- ja toimintamahdollisuuksien 
kehittämiseen. 

Haku vuoden 2020 kurssille päättyy 2.3.2020 
kello 16. Hakuohjeet löytyvät RedNetistä: red-
net.punainenristi.fi/node/47868

Lisätietoja: 
Kansainvälisen avun linjan  
koulutussuunnittelija Hanna Rajala  
hanna-maria.rajala@punainenristi.fi	 
p. 040 772 0842.

Hei koulutuksen järjestäjä, muistathan että…

Vuoden 2020 nuorisodelegaattikurssin  
haku on nyt käynnissä

K
irsi Ö

versti

AJANKOHTAISTA
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Punaisen Ristin ruoka-aputoiminta kas-
vaa. Tänä vuonna käynnistettävä ruoka-
apu.fi -palvelu antaa osastolle mahdolli-
suuden kertoa apua tarvitseville helposti 
siitä, missä ja millaista apua on tarjolla.

Suomen Punainen Risti jakoi tänä vuonna yli 
100 000 kiloa EU:n ruoka-apua. Mukana työssä 
on ollut vapaaehtoisia yli 50 osastosta. Tämän 
lisäksi toistakymmentä osastoamme jakoi myös 
merkittävän määrän kauppojen ja suurkeittiöi-
den ylijäämä- ja hävikkiruokaa. Valistunut arvio 
on, että ylijäämä- ja hävikkiruuan määrä on sel-
keästi suurempi kuin EU:n ruoka-avun. 

Ylijäämä- ja hävikkiruoka-apu on jatkuvasti kas-
vava ja monipuolistuva trendi, joka tulee var-
masti yhä kasvamaan ja yleistymään lähivuosi-
na. Kiitokset tärkeästä työstä kuuluvat kaikille 
ruoka-apua jakaville osastoille ruuan alkuperäs-
tä riippumatta.

Ruoka-apu.fi vie ruoka-avun kartalle
Kirkkopalvelut ry:n Osallistava Yhteisö -hanke 
avaa tämän vuoden aikana ruoka-aputoimijoille 
ja	apua	tarvitseville	tarkoitetun	ruoka-apu.fi	-si-
vuston. Sen avulla ruoka-apua jakavat järjestöt 
voivat tuoda toimintansa näkyville helppokäyt-
töisen karttapalvelun kautta. Myöhemmässä 
vaiheessa järjestöt voivat samalla kätevästi ke-
rätä tilastotietoa annetusta ruoka-avun ja sen 
saajien määristä. Punainen Risti on Osallistava 
Yhteisö -hankkeessa mukana aiekumppanina ja 
osastojen kannattaakin liittyä palveluun mah-
dollisimman pian.

Heti	alkuvaiheessa	ruoka-apu.fi	-palvelussa	voi	
ilmoittaa, minkälaista apua, missä ja milloin on 
tarjolla. Tämä ei siis rajoitu yksin ruoka-apuun, 
vaan palvelussa on toivottavaa kertoa myös 
muusta ruuanjakotapahtuman yhteydessä tar-
jottavasta avusta. Osaston kannattaa vinkata 
palvelussa esimerkiksi terveyspistetoiminnasta, 
jos sitä toteutetaan ruokajakelun yhteydessä. 
Ruoka-avun määrän ja ruokaa hakeneiden ih-
misten määrän raportointi ja dokumentointi on-
nistuu palvelussa myöhemmin, kun siihen tar-
vittava lisäosa liitetään palveluun.

Jokaisen ruoka-avun parissa toimivan osaston 

Ruoka-apu.fi	tuo	tiedon	apua	 
tarvitsevan ulottuville

kannattaa liittyä palveluun, oli kyse sitten yli-
jäämä- tai hävikkiruoasta tai EU:n ruoka-avus-
ta.	Ruoka-apu.fi	on	oiva	mahdollisuus	sekä	tuo-
da auttamistyö näkyväksi apua tarvitseville että 
myöhemmässä vaiheessa dokumentoida jaetun 
ruoka-avun määrää. 

Koulutusta tarjolla
Ruoka-apu.fi	 -sivuston	käyttämiseen	on	mah-
dollisuus saada koulutusta ja ohjeet pal-
velun käyttämisestä tulevat RedNetiin 
tammikuussa. Palveluun on mahdollista pe-
rehtyä jo nyt – ole ensimmäisten joukossa 
ja ilmoittaudu tammikuun lopun webinaari- 
koulutukseen! 

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Jari-Pekka Hietsilta, p. 040 191 2697,  
jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi.

RedNet > Ruoka-apu

Leena Koskela

Kaikille	 avoin	 koulutus	 ruoka-apu.fi	  
-sivuston käyttöön järjestetään 
webinaarina Skypen välityksellä 
tiistaina 28.1. kello 16.30 – 18.00. 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse:  
jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi.

AJANKOHTAISTA
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YLEISKOKOUS

Kesäkuussa Vaasassa järjestettävän 
yleiskokouksen valmistelut ovat jo 
täydessä vauhdissa. Suomen Punaisen 
Ristin jäsenille yleiskokous merkitsee 
mahdollisuutta osallistua järjestön 
päätöksentekoon ja käydä keskusteluja 
arvoista ja valinnoista, jotka ohjaavat 
työtämme ihmisyyden puolustamiseksi.

Yleiskokous on Suomen Punaisen Ristin ylin 
päättävä elin. Samalla se on yli tuhat vapaa-
ehtoista yhteen kokoava tapahtuma, joka on 
avoin kaikille jäsenille. 

Äänivaltaisten edustajien lisäksi osastot voivat 
lähettää yleiskokoukseen myös muita jäseniä. 
He saavat osallistua kokoukseen ja viikonlopun 
kaikkeen ohjelmaan, mutta ilman äänioikeutta. 
Yleiskokous tarjoaakin osastoille hienon tilai-
suuden tutustuttaa myös nuoria jäseniä muihin 
aktiiveihin ja järjestön päätöksentekoon.

Päätöslistalla linjaukset  
vuosille 2021–2023

Yleiskokouksessa päätetään Punaisen Ristin 
strategiasta eli toimintalinjauksesta vuosille 

Tärkeimmät päätökset tehdään yhdessä

2021–2023. Lisäksi järjestölle valitaan uusi pu-
heenjohtaja sekä luottamushenkilöt hallituk-
seen ja valtuustoon.

Toimintalinjaus ohjaa Punaisen Ristin vapaaeh-
toisten ja työntekijöiden yhteistä työtä seuraavien 
kolmen vuoden ajan. Toimintalinjauksen tekemi-
seen osallistuu satoja ihmisiä järjestön kaikilla ta-
soilla. Kevään järjestökäsittelyssä 6.2.–31.3.2020 
kaikilla osastoilla on mahdollisuus kommentoida 
toimintalinjausta.

Yleiskokous järjestetään Botniahallissa ja ilta-
juhlaa vietetään Scandic Waskiassa. Yli tuhan-
nelle kokousvieraalle on alustavasti varattu 
myös majoitus Vaasasta. Lisätietoja majoituk-
sesta ja muista yksityiskohdista on luvassa, kun 
ilmoittautuminen avataan 6.2. Ilmoittautumalla 
30.4. mennessä varmistat kokouspaikan lisäksi 
myös yösijan Vaasassa!
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Yleiskokous on avoin kaikille jäsenille

Jokaisella osastolla on yksi äänivaltainen 
edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä 
kohden. Lisäksi jokaisella piirillä on yksi 
edustaja. Äänivaltaiset edustajat valitsee 
osaston tai piirin hallitus. 

Yleiskokoukseen voi osallistua myös ei-
äänivaltaisena edustajana, jolloin pää-
see seuraamaan lähietäisyydeltä jär-
jestön päätöksentekoa ja saa osallistua 
kokousviikonlopun kaikkeen ohjelmaan.

Mitä seuraavaksi?

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen  
alkaa 6.2.2020

Toimintalinjauksen luonnoksen 
järjestökäsittely päättyy 31.3.2020

Aloitteiden jättö hallitukselle  
päättyy 10.4.2020

Ehdokkaiden esittämisaika  
vaalitoimikunnalle päättyy 24.4.2020

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen  
päättyy 30.4.2020

Linus Lindholm
YLEISKOKOUS
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Turvallisuutta arkeesi
tarkistuslista iäkkään ja iäkkäiden läheisten avuksi. 

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Piirros Mari Vehkalahti

Kotiympäristössä liikkuminen 
Ovatko päivittäin tarvitsemasi 
käyttöesineet helposti saatavilla? 
Onko asuntosi lattia luistamaton, 
eikä se muodosta liukastumisvaa-
raa?
Onko matoissasi liukuesteet tai 
kulmat suoristavat kulmavahdit? 
Ovatko kulkureitit vapaat tava-
roista? 
Onko sähköjohdot kiinnitetty 
niin, etteivät ne ole kulkuväylällä? 
Onko asunnossasi tukevat talous-
tikkaat? 
Onko eteisessä istuin, jolla istuen 
voit riisua ja pukea jalkineet? 
Ovatko asuntosi kynnykset tar-
peeksi matalat? 
Onko WC-tilassa tarvittavat tuki-
kahvat tai -kaiteet, ja wc-istuimes-
sa tarvittaessa koroke, jotta siitä 
on hyvä nousta ylös?
Onko pesutiloissa riittävät liuku- 
esteet?
Onko saunassa ja pesutiloissa 
tarvittavat tukikahvat ja -kaiteet 
sekä suihkutuoli tai ammeistuin?

Onko sänkysi sopivan korkuinen 
tai sängynlaidassa nousutuki, jotta 
voit nousta siitä helposti ylös? 
Onko käytössäsi olevat apuväli-
neet tarpeeseen sopivat, kunnossa 
ja säännöllisesti huolletut?
Ovatko sisäjalkineesi sopivan ko-
koiset, pitäväpohjaiset ja tukevat?
Onko valaistus asunnossasi riittä-
vä ja valokatkaisimia tarpeeksi? 
Onko sinulla käytössäsi yövalo, jot-
ta näet käydä myös yöllä WC:ssä? 

Toimintakyvyn ylläpitäminen 
Harjoitatko lihasvoimaa ja tasa- 
painoa vähintään 2−3 kertaa 
viikossa? 
Harrastatko reipasta liikuntaa 
vähintään 2,5 tuntia viikossa tai 
rasittavaa liikuntaa vähintään 
1 tunnin ja 15 minuuttia viikossa?
Käytkö säännöllisesti tarkistutta-
massa näkösi? 
Voisitko hyötyä kuulolaitteesta tai 
muista kuulemisen apuvälineistä?
Onko lääkäri tarkistanut lääkityk-
sesi viimeisen vuoden aikana? 

Otatko lääkkeesi oikeina annos-
tuksina ja oikeaan aikaan päivästä? 
Saatko riittävästi proteiinia ja 
D-vitamiinia? 
Otatko huomioon, että alkoholin-
käyttö lisää tapaturmavaaraa? 
Onko kaatumisvaarasi arvioitu?
Käytätkö tarvittaessa lonkkasuo-
jaimia?

Paloturvallisuus 
Onko asuntosi jokaisessa ker-
roksessa vähintään yksi toimiva 
palovaroitin alkavaa 60 neliömet-
riä kohti? 
Onko palovaroittimesi asennettu 
ohjeiden mukaisesti kattoon eikä 
esim. liian lähelle seiniä?
Tarkistatko palovaroittimesi 
toiminnan kerran kuussa? 
Imuroitko palovaroittimien 
ulkopuolelta pölyt ainakin kerran 
vuodessa?
Oletko uusinut asuntosi palo-
varoittimet viimeistään joka 10. 
vuosi?

Ikkunoissa on putoamisen 
estävät ikkunapidikkeet.
Mattojen alla on liukuesteet.
WC:n ja kylpyhuoneen ovessa on 
ulkopuolelta avattava lukko.
Hanat ovat termostaatti- ja 
turvahanoja.
Kylpyhuoneen lattialla ja 
ammeessa on liukuesteet.
Kylpy- ja poreamme 
tyhjennetään aina käytön 
jälkeen ja kylpytynnyri tai -palju 
peitetään.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.
Kodin sähkölaitteiden, kuten 
lamppujen, kunto on tarkistettu 
ja ne ovat turvallisia (niissä on 
CE-merkintä).
Terävät veitset ja puukot sekä 
muut työvälineet säilytetään 
lapsen ulottumattomissa.
Tulen kanssa toimimista, kodin 
sähkölaitteiden sekä veitsien ja 
työkalujen käyttöä harjoitellaan 
yhdessä aikuisen kanssa. 
Lapselle korostetaan uusien 
taitojen harjoittelua vain aikuisen 
läsnä ollessa.

Pihalla
Pihan leikkivälineet, kuten keinut 
ja kiipeilytelineet ovat turvallisia 
ja niiden kunto tarkistetaan sään-
nöllisesti.
Lasten leikkipaikka on suojassa 
liikenteeltä ja auringonpaahteelta.
Lapsi suojataan auringolta 
sopivalla vaatetuksella, ulkoilun 
ajoituksella ja suojavoiteilla.
Lapsella on vaatteet, jotka eivät 
takerru leikkivälineisiin (esim. 
hupussa ei ole nyörejä).
Trampoliinilla hypitään yksi 
kerrallaan ja trampoliinin ympä-
rillä on turvaverkko.
Lapsen kanssa on sovittu missä 
hän saa liikkua ulkoillessaan. 
Lapsi käyttää asianmukaisia suo-
javarusteita kaikissa niitä edel-
lyttävissä lajeissa (esim. luistelu, 
laskettelu, pyöräily, skeittaus).
Pyöräilykypärä riisutaan käytön 
jälkeen ennen leikkeihin siirty-
mistä.
Kylpytynnyri/palju ja muut 
mahdolliset vesiastiat/altaat 
pidetään peitettyinä käytön 
jälkeen.

Turvallisuutta lapsellesi
TARKISTUSLISTA 4–6-VUOTIAAT
Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Kotona
Lapsen ulottuvilta pidetään poissa:
•   lääkkeet ja vitamiinit
•   kemikaalit ja puhdistusaineet
•   tulitikut ja sytyttimet
•   alkoholi ja muut päihteet
•   tupakka, nuuska ja 

 nikotiinikorvaustuotteet
Pesu- ja puhdistusaineet ja muut 
kemikaalit säilytetään alkuperäis-
pakkauksissaan.
Huonekasvit ovat myrkyttömiä.
Sisäportaissa on:
•   liukuesteet
•   kaiteet, joiden puolat ovat 

pystyt ja riittävän tiheässä.
Portaissa liikkumista 
harjoitellaan ja niissä ei juosta 
eikä leikitä.
Jokaisessa kerroksessa on väh-
intään yksi toimiva palovaroitin 
alkavaa 60 neliömetriä kohti. 
Palovaroittimen toimivuus tar-
kistetaan kuukausittain. 
Pistorasiat on turvasuojattu tai 
suojattu tulpilla. 
Sähköjohdot on kiinnitetty 
ja pois lapsen ulottuvilta, ja 
jatkojohdot ovat puhtaana 
pölystä eikä niitä ole kytketty 
peräkkäin. 

Opetelkaa yhdessä havainnoimaan ja 
tunnistamaan vaaranpaikkoja. 

Miettikää turvallisia tapoja toimia 
riski- ja läheltä piti -tilanteissa.

Kylpyhuone ja sauna
Lapsen kylpyveden lämpötila 
tarkistetaan aina ennen kylpyyn 
menoa.
Lasta ei koskaan jätetä 
ammeeseen ilman valvontaa 
ja kylpy- tai poreamme 
tyhjennetään aina kylvyn jälkeen.
Kylpyhuoneen hanat ovat 
termostaatti- ja turvahanoja.
Lattialla ja ammeessa on 
liukuesteet.
WC:n ja kylpyhuoneen ovessa on 
ulkopuolelta avattava lukko.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.

Lelut
Lelujen iänmukainen soveltuvuus 
tarkistetaan. Lapsen leluissa ei ole:
•  pieniä, irtoavia osia
•  naruja tai hihnoja
•  pieniä kuulia tai palloja
•  magneetteja/nappiparistoja.
Lelujen kunto tarkistetaan 
säännöllisesti ja rikkoutuneet 
poistetaan käytöstä.
Lelujen puhtaus tarkistetaan ja ne 
pestään säännöllisesti.

Pihalla
Pihan leikkivälineet, kuten keinut 
ja kiipeilytelineet, ovat turvallisia 
ja niiden kunto tarkistetaan 
säännöllisesti.
Lasten leikkipaikka on suojassa 
liikenteeltä ja auringonpaahteelta. 
Lapsi suojataan auringolta 
sopivalla vaatetuksella, ulkoilun 
ajoituksella 
ja suojavoiteilla.
Lapsella on vaatteet, jotka eivät 
takerru leikkivälineisiin (esim. 
hupussa ei ole nyörejä).
Trampoliinilla hypitään yksi 
kerrallaan ja trampoliinin 
ympärillä on turvaverkko.
Lapsi ei pidä pyöräilykypärää 
päässään kun leikkii 
leikkivälineissä.
Pihan vesiastiat ja -altaat 
tyhjennetään käytön jälkeen: 
lapsi voi hukkua muutamankin 
sentin syvyiseen veteen.
Kylpytynnyri/palju peitetään heti 
käytön jälkeen.
Pihan kasvit ovat myrkyttömiä.
Lasta ja hänen leikkimistään 
valvotaan.

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Makuuhuone ja rattaat
Pinnasängyn pinnat ovat riittävän 
lähellä toisiaan, eikä lapsi saa 
päätään niiden väliin tai pääse  
kiipeämään pois sängystä.
Lastensängyssä on laita. 
Rattaissa käytetään turvavaljaita/-
vöitä.
Lasta ei jätetä valvomatta 
rattaisiin.
Rattaiden jarrut lukitaan aina, 
pieneksikin hetkeksi.

Keittiö
Ruoan ja juoman lämpötila 
varmistetaan ennen syöttämistä.  
Maistamiseen käytetään eri  
lusikkaa karieksen leviämisen   
ehkäisemiseksi. 
Syöttötuoli on tukeva eikä lapsi  
pääse nousemaan siinä seisomaan. 
Lasta pidetään silmällä, kun hän 
istuu syöttötuolissa.  
Kuumat, terävät ja painavat 
esineet sekä myrkylliset 
pesuaineet pidetään lapsen 
ulottumattomissa.
Teräviä esineitä sisältävissä 
laatikoissa on turvasulkimet.
Lieden katkaisimet on suojattu ja 
lapsen kurkottelu liedelle estetty 
esim. liesisuojan avulla.

Turvallisuutta lapsellesi
TARKISTUSLISTA 1–3-VUOTIAAT

Opetelkaa yhdessä havainnoimaan ja 
tunnistamaan vaaranpaikkoja. 

Miettikää turvallisia tapoja toimia 
riski- ja läheltä piti -tilanteissa.

Tämänhetkiset yhteistyömallit kuntien ja 
Punaisen Ristin osastojen välillä vaihtele-
vat paljon eri puolilla Suomea. Maakunta- 
ja soteuudistuksen edetessä on hyvä hetki 
tehdä Punaisen Ristin toimintaa tunnetuk-
si kunnan virkamiehille ja luottamushen-
kilöille.

 
Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä teh-
dään ratkaisuja siitä, missä toimielimissä ja mi-
ten järjestöt ovat edustettuina ja miten niiden 
toimintaa tuetaan. Siksi on tärkeää, että asioi-
den valmistelua seurataan tarkkaan joka puo-
lella maata. Tässä ja Nytin mennessä painoon 
uudistusten etenemisen tavasta ja aikataulus-
ta ei ollut vielä varmuutta, joten ajankohtaisin-
ta tietoa kannattaa käydä katsomassa RedNe-
tistä.

Piirit ovat tehneet osastojen kanssa kuntakier-
roksia, joissa tavataan viranomaisia ja kuntien 

Vuonna 2020 valtakunnallista Tapaturmapäi-
vää vietetään ensimmäisen kerran perjantai-
na 13.3. Päivän tavoitteena on saada ihmiset 
pohtimaan, millä keinoilla ja välineillä jokai-
nen voi vähentää tapaturmien riskiä kotona, 
töissä ja liikenteessä. 

Osastosi voi osallistua Tapaturmapäivään 
esimerkiksi näin:

• Jakakaa eri ikäisille suunnattuja turvallisuu-
den tarkistuslistoja tapaturmariskien kartoit-
tamiseen. Tarkistuslistojen avulla jokainen voi 
nopeasti kartoittaa koti- ja vapaa-ajan turval-
lisuusriskejä. Esimerkiksi ystävätoiminnassa 
ohjeita ja vinkkejä tarkistuslistojen käyttöön 
löytyy	 RedNetistä:	 rednet.punainenristi.fi/
node/56442. Tapaturmien ehkäisymateriaa-
lia (tarkistuslistat, Turvallisia Vuosia -opas, 
Turvallisesti kotona -juliste) voi tilata Punai-
sen Ristin verkkokaupasta: punaisenristin-
kauppa.fi.

• Pitäkää tapaturmainfo tai osastoilta tapatur-
mien ehkäisystä. Ohjeet löytyvät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/56561.	

• Oiva idea osallistua Tapaturmapäivään on 
järjestää tapahtuma kaatumistapaturmien 
ehkäisemiseksi eri terveyden edistämisen 
toiminnoissa, esimerkiksi terveyspisteessä. 
Ohjeet kaatumisriskin kartoittamiseen löy-

luottamushenkilöitä ja niissä käydään keskus-
telua tulevaisuuden näkymistä ja esitellään Pu-
naisen Ristin paikallista toimintaa. Tapaamiset 
jatkuvat keväällä. Jos osastosi on kiinnostunut 
kuntatapaamisesta, kannattaa olla yhteydessä 
osastokummiin ja selvittää, miten kuntakierros 
omassa piirissä toteutetaan.

Keskustoimisto on tehnyt osastojen toiminnan 
kuvaamisen tueksi erilaisia pohjia, joista löytyy 
yleistä tietoa Punaisen Ristin valtakunnallisesta 
toiminnasta. Niihin voi täydentää osastokohtai-
set tiedot toiminnan esittelyä varten. 

Löydät viestintäpohjat ja tietoa uu-
distuksen etenemisestä RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/52671

tyvät	 RedNetistä:	 rednet.punainenristi.fi/
node/55140

• Muita välineitä tapaturmien ehkäisyyn löytyy 
osoitteesta	tapaturmapaiva.fi.	

Tapaturmapäivän ja Pysy pystyssä -kampanjan 
suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa tapa-
turmien ehkäisyverkosto. Punainen Risti koor-
dinoi verkostoa ja vastaa toteutuksesta yhteis-
työssä muiden verkoston toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: 
Terveyden edistämisen suunnittelija 
Saara Aakko
p. 040 480 6973

Osastot tutuiksi kunnille

Tapaturmapäivä 13.3. Turvallisesti kotona

www.kotitapaturma.fi

Arjen viisaat valinnat vähentävät tapaturmia.
Tässä talossa on monia vaaranpaikkoja. Korjaa tilanne ja välty tapaturmilta!

• Katolla ollessa varmistus 
putoamisen varalta.

• Ei tupakointia vuoteessa.

• Lääkkeet, alkoholi ja 
myrkylliset aineet poissa 
lasten ulottuvilta.

• Jokaisessa kerroksessa 
alkavaa 60 neliömetriä 
kohden yksi palovaroitin.

• Vaatteita ei kuivateta 
saunassa.

• Lieden lähelle ei helposti 
syttyvää materiaalia.

• Sähkölaitteiden pistoke on 
irti, kun niitä ei käytetä.

• Palavia kynttilöitä 
valvotaan.

• Sammutusvälineet ovat 
helposti saatavilla ja niiden 
käyttö on opetettu koko 
perheelle.

• Siisteys ja järjestys luovat 
turvallisuutta kodissa. 
Irtomattojen alla on 
liukuesteet.

Miten sinä  
parantaisit tämän 
kodin turvallisuutta?

Turvallisuutta vauvallesi
TARKISTUSLISTA ALLE 1-VUOTIAAT

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Nukkuminen, vaunut ja 
hoitotilanteet
Lapsi nukutetaan selällään kätkyt-
kuoleman riskin vähentämiseksi. 
Pinnasängyn pinnat ovat riittävän 
lähellä toisiaan, eikä lapsi saa pää-
tään niiden väliin tai pääse kiipeä-
mään sängystä.
Pinnasängyn laidat pidetään yl-
häällä ja pinnasängyn pohja las-
ketaan alemmaksi, kun lapsi alkaa 
opetella seisomaan nousua.
Sängyssä tai lastenvaunuissa ei ole 
mitään, mihin lapsi voisi tukehtua 
tai kuristua kääntyessään (esim. 
pehmolelut, tyynyt, narut).
Kantokoppaa/-kassia tai turvakau-
kaloa ei lasketa muualle kuin lat-
tialle.
Ulkona vauvaa nukutettaessa vau-
nut on sijoitettu niin, etteivät ne 
pääse kaatumaan tai vierimään. 
Rattaissa ja vaunuissa käytetään 
turvavaljaita/-vöitä.
Vaunut on sijoitettu ulkona suo-
jaisaan paikkaan varjoon niin, ettei 
niiden sisälämpötila nouse liian 
kuumaksi, ja vaunut suojataan 

ulkona harsolla tai turvaverkol-
la hyönteisten ja muiden eläinten 
vuoksi.
Lasta valvotaan ulkona nukkumi-
sen aikana.
Lasta ei jätetä hetkeksikään yksin 
hoitopöydälle, sohvalle tai muuhun 
paikkaan, jossa on putoamisen vaara.
Hoitopöytä on tukeva ja korkea-
reunainen.
Lasta ei jätetä television ääreen: 
suodattamaton ärsyketulva voi 
vaurioittaa lapsen hermoston ke-
hitystä.
Lasta käsitellään varoen ja hellän 
rauhallisesti, eikä häntä koskaan 
ravistella.

Keittiö
Lapselle tarjottavan ruoan ja juo-
man lämpötila varmistetaan ennen 
syöttämistä. Maistamiseen käyte-
tään eri lusikkaa karieksen leviä-
misen ehkäisemiseksi.
Pikkulapselle tarjotaan ruoka so-
seena tai isoina tankoina tukevassa 
pystyasennossa tukehtumisriskin 
ehkäisemiseksi. 

Syöttötuoli on tukeva, eikä lapsi 
pääse nousemaan siinä seisomaan. 
Lasta pidetään silmällä, kun hän 
istuu syöttötuolissa.
Lasta ei pidetä sylissä, kantorepus-
sa tai -liinassa samaan aikaan, kun 
käsitellään kuumaa juomaa tai ruo-
kaa tai käytetään veitsiä tai saksia.
Keittiön tasoilla olevat kuumat, te-
rävät ja painavat esineet sekä myr-
kylliset pesuaineet pidetään lapsen 
ulottumattomissa.
Keittiön teräviä esineitä sisältävis-
sä laatikoissa on turvasulkimet.
Lieden katkaisimet on suojattu ja 
lapsen kurkottelu liedelle estetty 
esim. liesisuojan avulla.
Lapsi ei pääse kiipeämään keittiön 
pöydälle tai muille tasoille. 

Kylpyhuone ja sauna
Kylpyhuoneen hanat ovat termos-
taatti- ja turvahanoja.
Lapsen kylpyveden lämpötila tar-
kistetaan aina ennen kylpyä.
Lasta ei jätetä koskaan kylpy- tai 
poreammeeseen ilman valvontaa ja 
kylpy- ja poreamme tyhjennetään 
aina kylvyn jälkeen.
Lattialla ja ammeessa on liukues-
teet.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.

Lelut
Lelujen soveltuvuus alle 1-vuoti-
aalle on tarkistettu. 
Lapsen leluissa ei ole:
• pieniä, irtoavia osia
• naruja tai hihnoja
• pieniä kuulia tai palloja
• magneetteja tai nappiparistoja.
Lelujen ja tutin kunto tarkiste-
taan säännöllisesti ja rikkoutuneet 
otetaan pois käytöstä.
Lelujen ja tutin puhtaus tarkiste-
taan ja ne pestään säännöllisesti.

Turvallisia
vuosia

Tietoa tapaturmien ehkäisemiseksi iäkkäille ja heidän läheisilleen

LYHYESTI
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Piirihallituksen päätöksiä

Kokous 14.10.2019 

• Ahlbergin rahaston tuottoa käytetään va-
paaehtoisten Kiitosgaalaan korkeintaan 4 
000 euroa.

• Hyväksyä keskustoimiston laskun (n. 37 
000 €) vuoden 2015 vastaanottotoiminnan 
koordinaatiosta. 

• Jatkaa NOY -hankkeen työntekijöiden Päivi 
Vatkan ja Annika Luukkosen työsopimuksia 
30.3.2022 saakka, eli hankkeen päättymi-
seen asti.

• Päätti, että uusille työntekijöille hankitaan 
luottokortit. 

Kokous 25.11.2019

• Suunnitelluista Solferinon matkajärjeste-
lyistä luovutaan.

• Hyväksyä kokoukseen tuodut huomion-
osoitusesitykset. 

• Valita piirin edustajaksi yleiskokoukseen 
piirin puheenjohtaja Pekka Mattilan.

• Hyväksyä piirin ja Ruukin vastaanottokes-
kuksen toimintasuunnitelmat ja talousarviot

Kokous 18.12.2019

• Koska Raahen osastolle ei ole saatu valit-
tua uutta hallitusta ja puheenjohtajia, piirin 
hallitus ottaa nämä tehtävät väliaikaisesti 
hoitaakseen. Näin varmistetaan Pointin toi-
minnan jatko. Alkuvuodesta pidetään erilli-
nen rekrytilaisuus Raahessa, jotta toiminta 
saadaan taas pyörimään normaalisti. 

• Pyytää vielä varainhoitajaehdokkailta lisä-
tietoja, ennen kuin se tekee päätöksen va-
linnasta varainhoitajaksi. 

AJANKOHTAISTA

Tervetuloa Konttiin!
Kevään kuluessa olemme tekemässä pieniä uu-
distuksia Oulun myymäläämme, kun saamme 
uusia kalusteita ja valaistusta sekä järjestelem-
me esillepanoja selkeämmiksi niin, että tuot-
teet on entistä helpompi löytää. 

Tervetuloa löydöille! 

Ympäristökestävyys piiri-
toimistolla

Oulun piiritoimistolla oli tavoitteena olla ensim-
mäinen	Green	Office	 sertifioitu	 toimisto	 Suo-
messa vuonna 2019. Tavoitteeseen ei päästy 
– ainakaan vielä 2019 – koska yhteistyösopi-
musta WWF:n kanssa tehtiin lopulta koko Suo-
melle kerralle ja se otti oman aikansa. Nyt so-
pimus on valmis ja yhteinen info aiheesta on 
tulossa, sähköisen kokouksen merkeissä. 

Vuoden 2019 aikana toimistollamme tehtiin 
kuitenkin jo paljon ympäristökestävyyden edis-
tämiseksi. Kierrätystä parannettiin ja muo-
vi saatiin osaksi kierrätystä (taloyhtiöön pyy-
dettiin muovinkeräysastia), kertakäyttöiset 
käsipyyhkeet vessoissa vaihdettiin pestäviin 
pyyherulliin, ympäristöystävällistä koulutus-
ta mallinnettiin nuorten koulutusviikonlopus-
sa (kasvisruoka, kimppakyydeissä tukeminen, 
kierrättäminen) ja kasvis- sekä kalaruokia käy-
tettiin laajemmaltikin. Osittain junaa käytettiin 
jo lentokoneen sijaan. 

Tutustuimme	myös	 Green	 Office	 sertifioituun	
toimistoon, PAM:in tiloihin, ja järjestimme hen-
kilökunnalle koulutuksen aiheesta Punainen 
Risti ja ilmastonmuutos. Toivottavasti tällaisia 
koulutuksia saataisiin myös esimerkiksi verkko-
kursseiksi ja info-illoiksi, jotta tilanne ja Punai-
sen Ristin rooli tässä kaikessa selkiytyy meille. 

Paljon on vielä parantamisen varaa piiritoimis-
tollakin. On huomattava myös, että edut eivät 
ole yksin ympäristölle, vaan usein myös talou-
delle – sähköiset kokoukset piirin alueella ovat 
tuoneet todella merkittäviä matkakulusäästöjä 
toisessa piirissä ja työaikaa säästyy, jos ei tar-
vitse matkustaa esimerkiksi Helsinkiin kokouk-
sen vuoksi. Kasvisruoan lisäämisellä puolestaan 
on useimmille meistä terveydelle suotuisia vai-
kutuksia, ympäristövaikutusten ja eettisyyden 
lisäksi. 

Teemme voitavamme asioiden ennaltaehkäi-
syssä, mutta Punaisen Ristin tehtävä on myös 
auttaa, kun apua tarvitaan. Ilmaston lämpe-
nemisen on ennakoitu lisäävän muuttoliikettä 
seuduille, joilla ilmasto on siedettävä. Kaikis-
ta heikoimmassa asemassa olevat ovat meidän 
työmme keskiössä. Kaikkien teidän apua tarvi-
taan varmasti jatkossakin niin paikallisesti kuin 
katastrofirahaston	kartuttamisen	kautta.
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PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ Teemu Alapeteri

Pyydämme osastojen hallituksilta ja jäseniltä 
aktiivista ehdokasasettelua piirin hallituksen 
uusiksi jäseniksi (6 kpl). Ehdokkaiden nimet 
tietoineen ja perusteluineen tulee toimittaa 
toiminnanjohtaja Ari Haaraselle sähköpostit-
se	 ari.haaranen@punainenristi.fi	 viimeistään	
15.3.2020. Käyttäkää mieluiten lomaketta, 
joka löytyy täältä:  https://rednet.punainen-
risti.fi/node/3937.

Ehdokkaasta annetut luonnehdinnat ja perus-
telut luottamustehtävään sopimisesta sekä 
kuva auttavat vaalitoimikuntaa ja vuosikokous-
edustajia valintatehtävissä. Muistakaa kysyä 
myös ehdokkaan kirjallinen suostumus luotta-
mustoimeen. Ehdokkaita asetettaessa tulee ot-
taa mahdollisimman tarkoin huomioon alueelli-
nen, eri sukupuolien ja eri ikäryhmien edustus.

Hallituksen erovuorossa ovat:
Sakari Annala, Oulu (yksi kausi)
Juha Hankkila, Hyrynsalmi (yksi kausi)
Tarja Huhtela, Pudasjärvi (yksi kausi)
Pirjo Kontio, Kajaani (kolme kautta takana sa-
massa tehtävässä, ei voi enää valita samaan 
tehtävään)
Pasi Palosaari, Nivala (kaksi kautta)
Juha Tenhunen, Oulu (yksi kausi)

Hallituksessa vuosikokoukseen 2021 jatkavat:
Puheenjohtaja Pekka Mattila, Muhos
Varapuheenjohtaja Jarno Rasinkangas, Oulu

Jäsenet:
Raija Heikkinen, Suomussalmi
Anne Heilala-Tervo, Siikajoki
Pekka Pietilä, Kempele
Jose Quiroz-Salonen, Liminka
Laila Vainio, Oulu
Sanna Vääräniemi, Taivalkoski

Tervetuloa Oulun piirin  
järjestöseminaariin ja  
vuosikokoukseen Ouluun!

Punaisen Ristin Oulun piirin vuosikokous- 
ja järjestöseminaariviikonloppu järjestetään 
25.-26.4.2020 Oulussa. Lauantaina 25.4. klo 
9.30-17.00 järjestetään Auttajat valmiudessa 
-seminaari. Seminaarissa perehdytään valmi-
ustoiminnan eri puoliin niin luentojen kuin har-
joitusten avulla. Seminaarin pitopaikkana toimii 
Lapland Hotels Oulu.
 
Lauantai-iltana kello 19 alkaen juhlaillallinen 
Sokos Hotel Arinassa. Illallisjuhlassa muistam-
me vuoden 2019 vapaaehtoistoimijoita ja jaam-
me Punaisen Ristin ansiomerkit sekä pronssiset 
ansiomitalit. Tänä vuonna hopeiset ja kultaiset 
ansiomitalit jaetaan Vaasassa Suomen Punaisen 
Ristin yleiskokouksen juhlaillallisella 6.6.2020.

Sunnuntaina ohjelmassa on ensin luentoja eri 
aiheista klo 10-12.  Sen jälkeen Oulun piirin 
vuosikokous klo 12-14. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat ja valitaan jäsenet erovuoroisten ti-
lalle Oulun piirihallitukseen.

Piirin kokouksessa osastolla on yksi äänival-
tainen edustaja kutakin alkavaa 100 jäsen-
tä kohden. Äänivaltaisten edustajien määrän 
perusteena on edellisen vuoden (31.12.2019) 
henkilöjäsenten määrä. Osastojen viralliset jä-
senmäärät tiedotetaan osastokirjeellä kun ne 
on SPR:n hallituksessa hyväksytty.

Viikonlopun tarkempi ohjelma, tapahtumapai-
kat ja ilmoittautumislinkki julkaistaan helmi-
kuussa Oma Punasessa Ristissä (www.punai-
nenristi.fi/oma).

Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita 
vuosikokoukseen!

Ehdokasasettelu piirin  
hallitukseen
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Osasto Jäsenet 31.12.2019 Jäsenet 31.12.2018 Muutos % 
 
Alavieskan  28   29   -3,4
Haapajärven  63   61   3,3
Haapaveden  71   70   1,4
Hailuodon  51   50   2,0
Haukiputaan  98   105   -6,7
Hyrynsalmen  73   74   -1,4
Iin   79   83   -4,8
Kajaanin  243   241   0,8
Kalajoen  94   90   4,4
Kempeleen  91   92   -1,1
Kiimingin  75   80   -6,3
Kuhmon  90   95   -5,3
Kuusamon  138   144   -4,2
Kärsämäen * 72   49   46,9
Limingan  57   64   -10,9
Merijärven  21   21   0,0
Muhoksen  87   90   -3,3
Nivalan  75   79   -5,1
Oulaisten  76   75   1,3
Oulun   1056   1074   -1,7
Oulunsalon  88   80   10,0
Ouluntullin  25   22   13,6
Pudasjärven  110   111   -0,9
Puolangan  63   63   0,0
Pyhäjoen  97   98   -1,0
Pyhäjärven  98   101   -3,0
Raahen  138   146   -5,5
Reisjärven  36   35   2,9
Sievin   33   29   13,8
Siikajoen  57   59   -3,4
Siikalatvan  61   64   -4,7
Sotkamon  81   89   -9,0
Suomussalmi  105   111   -5,4
Taivalkosken  86   96   -10,4
Tyrnävän  58   65   -10,8
Utajärven** 62   33   87,9
Vihannin  57   57   0,0
Yli-Iin   89   96   -7,3
Ylikiimingin  41   44   -6,8
Ylivieskan  112   126   -11,1
Oulun piiri  4135   4243   -2,5

* Pyhännän osastosta siirtona tullut 13 kpl   
** Vaalan osastosta siirtona tullut 28 kpl   

Jäsenmäärät osastoittain 31.12.2019

PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄTeemu Alapeteri
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YSTÄVÄTOIMINTA Mirja Kaartinen

Ystävänpäivän Nähdään-
kahvilassa torjutaan  
yksinäisyyttä

Miltä tuntuisi istahtaa pullakahveille tun-
temattoman ihmisen kanssa? Tätä pääsee 
kokeilemaan Nähdään-kahvilassa Oulun 
pääkirjaston tapahtumatila Laiturissa ys-
tävänpäivänä 14.2. klo 15-18. 

Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran 
viime ystävänpäivänä, jolloin se houkutteli lä-
hes sata kävijää ja täytti Laiturin iloisilla koh-
taamisilla. Oulun ensimmäinen kohtaamis-
kahvila onnistui yli odotusten ja eri-ikäiset, 
toisilleen tuntemattomat ihmiset viihtyivät pit-
kän aikaa saman pöydän äärellä.

Tänä vuonna jatketaan samalla reseptillä. Tila 
somistetaan Oulun Kontista lainatulla rekvi-
siitalla ja pöytiin jaetaan Vain ihmisiä -kam-
panjan kohtaamiskortteja keskustelua vauh-
dittamaan. Tarjolla on kahvia, teetä ja pullaa, 
ja Punaisen Ristin edustajat ohjaavat kävijöi-

tä pöytiin ja rohkaisevat heitä juttusille uusien 
ihmisten kanssa. Tapahtuma järjestetään kel-
lo 15-18. Sen jälkeen kahvilanpitäjinä jatkavat 
NOY-hankkeen työntekijät, jotka kutsuvat eri-
tyisesti nuoria aikuisia viettämään ystävänpäi-
vän illanistujaisia kello 18-20.

Nähdään-kahvilan tarkoituksena on herättää 
keskustelua yksinäisyyden vaikutuksista ja 
aktivoida ihmisiä osallistumaan yksinäisyyden 
torjuntaan. Tapahtumassa esitellään Punaisen 
Ristin ystävätoimintaa ja kävijät voivat esimer-
kiksi ilmoittautua ystävätoiminnan peruskurs-
sille tai hakea itselleen ystävää. Tapahtuman 
järjestävät Oulun osasto, Oulun piiri ja ESR-ra-
hoitteinen NOY-hanke yhdessä Oulun kaupun-
ginkirjaston ja Kontin kanssa.

Ystävätoimintaan pääset tutustumaan myös ti 
11.2. klo 12-17 Kontti-tavaratalossa, kun pai-
kalla on monimuotoisen ystävätoiminnan va-
paaehtoisia ja työntekijöitä piiriltä. Tule piipah-
tamaan juttusille ja kahville kirpparireissullasi! 

Seuraava ystävätoiminnan peruskurssi järjes-
tetään ke 26.2. klo 17.00-20.30 piiritoimistolla. 

K
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Kuva viime vuoden Nähdään-kahvilasta.
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on tarkoitus jatkaa tämänkin vuoden puolel-
la. Jos tuntuu, että omaishoidon tukitoiminta 
voisi olla sinun vapaaehtoismuotosi, niin ole 
rohkeasti yhteydessä. Voimme yhdessä ideoi-
da lisää :) -Suvi

OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTASuvi Kervinen

Kajaanin, Pudasjärven ja Kärsämäen osastois-
sa järjestettiin viime vuonna ensiaputaitoja- 
ja Turvallinen arki omaishoitajille -koulutusta. 
Päivän kestävän koulutuksen aikana käytiin 
läpi tyypillisimmät arjen tapaturmat, toimin-
ta auttamistilanteessa, ensiapu arjen tapatur-
missa ja sairauskohtauksissa, henkeä pelasta-
va ensiapu sekä turvallisuus kotona. 

Osallistujat pääsivät myös itse harjoittelemaan 
ja keskustelemaan tilanteista ja mieltä askar-
ruttavista asioista. Keskustelu oli antoisaa ja 
niiden kautta ilmi tuli monia esimerkkejä niin 
ensiaputaitojen tärkeydestä kuin kodin turval-
lisuudestakin.

Kouluttajaparina minulla toimi Punaisen Ristin 
pitkäaikainen vapaaehtoinen ja ensiapuryh-
mien kouluttaja Juha Tervo Kajaanin osastos-
ta. Koulutukset ovat olleet pidettyjä ja niitä 

Omaishoitajille ensiaputaitoja ja -koulutusta

Mitä on omaishoitajien tukitoiminta?

Punainen Risti tarjoaa omaishoitajille ryhmä-
toimintaa, virkistystä, koulutusta, ohjausta, 
neuvontaa ja henkistä tukea. Toiminnan tar-
koituksena on ylläpitää omaishoitajien koko-
naisvaltaista hyvinvointia ja ehkäistä omaishoi-
tajien uupumista. Toimintaa on seitsemän 
SPR:n piirin alueella. Omaishoitajien tukitoi-
mintaa koordinoidaan ammatillisesti, mutta 
sitä ei olisi ilman sitoutuneita ja aktiivisia 
vapaaehtoisia.
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VALMIUSTOIMINTA

Kevään kummikäynnit toteutetaan alueel-
lisina valmiussuunnittelu ja kotimaan iltoi-
na helmi-maaliskuussa. Iltojen aikana päi-
vitämme valmiussuunnitelmat alueellisten 
resurssien, osaamisten ja kehittämistar-
peiden mukaisesti sekä käymme läpi koti-
maan avun ohjeet ja paperittomien avus-
tamisen. Toivomme jokaisesta osastosta 
mahdollisimman laajaa osallistujajoukkoa 
kattaen eri toimialojen edustuksen. 

Ennen iltoja osastojen puheenjohtajat, koti-
maan avun ja valmiustoiminnan yhteyshenkilöt 
saavat sähköpostitse linkin oman alueen valmi-
ussuunnitelman päivittämiseen henkilötietojen 
osalta. Ilmoittaudu mukaan alueesi iltaan osoit-
teessa	www.punainenristi.fi/oma

Järjestämme alueelliset valmiussuunnittelu ja 
kotimaan avun illat kuudella valmiusalueella 
seuraavasti:

• Oulun alue 5.2. klo 18.00, Hietalinna (Vaas-
kiventie 10, 90500 Oulu). Osastot: Hailuoto, 
Haukipudas, Ii, Kiiminki, Kempele, Oulu, Ou-
lunsalo, Ouluntulli, Ylikiiminki ja Yli-Ii.

• Oulujoen eteläinen alue 12.2. klo 18.00, 
Muhoksen kunnantalo (Asematie 14, 91501 
Muhos). Osastot: Liminka, Lumijoki (Limin-
gan osaston aluetta), Muhos, Tyrnävä, Uta-
järvi ja Vaala (Utajärven osaston aluetta).

• Kainuun alue 25.2. klo 18.00, Sotkamo. 
Paikka tarkentuu myöhemmin. Osastot: Hy-

rynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo (Kajaa-
nin osaston aluetta), Puolanka, Ristijärvi, 
Sotkamo ja Suomussalmi. 

• Koillismaan alue 27.2. klo 18.00, Pudasjär-
ven kaupungintalon valtuustosali (Varsitie 
7, 93101 Pudasjärvi). Osastot: Kuusamo, 
Pudasjärvi ja Taivalkoski 

• Jokilaaksojen alue, 10.3. klo 18.00 Oulai-
nen. Paikka tarkentuu myöhemmin. Osas-
tot: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kär-
sämäki, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä 
(Kärsämäen osaston aluetta), Reisjärvi, Sie-
vi, Siikalatva ja Ylivieska.

• Merellinen jokilaaksojen alue, 19.3. klo 
18.00 Raahe, Raahenhovi (Kirkkokatu 28). 
Osastot: Merijärvi, Kalajoki, Pyhäjoki, Raa-
he, Siikajoki ja Vihanti. 

Vuonna 2019 Punaisen Ristin osastot laativat 
ensimmäistä kertaa alueelliset valmiussuunni-
telmat, joita testattiin valtakunnallisessa PISA-
RA-valmiusharjoituksessa. Alueellisen valmiu-
den tavoitteena on osastojen yhteisresurssien 
avulla taata tasalaatuisempi auttamiskyky koko 
Suomen alueella, sekä vastata alueellisiin uh-
kiin alueen erityispiirteiden mukaisesti.

Tukea osaston valmiussuunnitteluun saat os-
oitteesta	 https://rednet.punainenristi.fi/Koti-
maanvalmius ja piiritoimistosta Päivi Jurvakai-
selta	 paivi.jurvakainen@punainenristi.fi	 tai	 p.	
040 522 4696.

Punaisen Ristin kokonaisvalmius muodostuu alueen kattavasta osastoverkostosta ja eri toimialojen osaavista vapaaehtoi-
sista.

M
arika Parkkila

Päivi Jurvakainen

Alueelliset valmiussuunnittelu- ja kotimaan avun illat
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Suomen Punaisen Risti osastot voivat 
avustaa äkillisen onnettomuuden koh-
danneita ihmisiä viranomaisten tukena 
tai oma-aloitteisesti. Apua voidaan myön-
tää äkillisissä onnettomuuksissa ja muissa 
häiriötilanteissa, joiden vaikutukset ovat 
yksilölle tai perheelle kohtuuttomat. Täl-
laisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tuli-
palo, tulva, muu luonnononnettomuus tai 
suuronnettomuus.

Jokaisella osastolla tulee olla nimetty kotimaan 
avun yhteyshenkilö ja isommissa osastoissa 
näitä on hyvä olla useampi. Kotimaan avun yh-
teyshenkilöt ovat hälytettävissä OHTO järjestel-
män kautta. OHTOsta hälytys tulee tekstivies-
tinä sinne rekiteröityneille. Kaikkien osastojen 
kotimaan avun yhteyshenkilöiden tulee rekis-
teröityä OHTOon 

heti vuoden alun valintojen jälkeen.
 
Rekisteröityminen tapahtuu osoitteessa  
https://ohto.vapepa.fi/#/.	 Rekisteröitymisen	
jälkeen kotimaan avun yhteyshenkilön tulee il-
moittaa siitä sähköpostitse paivi.jurvakainen@
punainenristi.fi	niin	osaamme	poimia	sinut	oi-
keaan ryhmään järjestelmässä. 
Kotimaan avustustoiminnan ohjeen ja avus-
tustoiminnassa tarvittavat lomakkeet löyty-
vät	 soitteesta	 https://rednet.punainenristi.fi/
node/7457

Kotimaan avun yhteyshenkilöt saavat perehdy-
tyksen tehtäväänsä alueellisissa valmiussuun-
nittelu ja kotimaan avun illoissa helmi-maalis-
kuussa. Tukea kotimaan avun tilanteisiin saat 
piiritoimistosta osastosi kummilta ja valmius-
päälliköltä.

Kotimaan avun yhteyshenkilöt rekisteröityvät 
OHTOon

Tulipalon jälkeen Punainen Ristin kotimaan avun yhteyshenkilö auttaa, neuvoo ja ohjaa.

Jarkko
 M

ikko
n
en

VALMIUSTOIMINTAPäivi Jurvakainen
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OSASTOISSA TAPAHTUU

Punaisen Ristin  
syntysijoilla Solferinossa
Punaisen Ristin Kuhmon osasto teki mat-
kan Solferinon taistelupaikalle ja tutus-
tui siellä olevaan muistomerkkiin ja mai-
semiin joissa kuuluisa Solferinon taistelu 
käytiin.

Kokoonnuime Helsingin lentoasemalle 
14.9.2019. Lento Italiaan Veronan kentälle 
kesti vain kolme tuntia. Hotelli Gardajärven  
pohjoisosassa oli miellyttävä ja rauhallinen. Ti-
lasimme pikkubussin, jolla matkustimme Solfe-
rinoon. Loppumatka sujui paikallisen oppaan 
saattamana, joka ohjasi meidät perille asti. Kä-
velimme kuusikujaa pitkin jonpäässä oli valta-
va, betonista valettu monumentti. Toisella si-
vustolla oli laatat valtioilta, jotka ovat mukana 

Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun toimin-
nassa. Myös Suomen laatta löytyi sieltä.

Paikka oli kukkulalla, josta avautuivat tasaiset 
laaksot joka ilmansuuntaan. Täältä on lähtöi-
sin muun muassa ajatus vapaaehtoisuudesta 
Punaisessa Ristissä sekä niiden auttamisesta, 
jotka tarvitsevat apua eri tavoin. On upeaa, 
että Punainen Risti on  maailmanlaajuinen ja 
auttajia on paljon!

Paluumatkalla keskusteltiin  millaiset olosuh-
teet ovat olleet Solferinon taisteluissa, moni 
meni mietteliääksi ja hiljaiseksi.  Olimme tyy-
tyväisiä reissuumme, tämä paikka pitäisi jokai-
sen Punaisen Ristiläisen nähdä ja kokea! Me-
kin olimme suunnitelleet reissua jo kymmenen 
vuoden ajan.

SPR Kuhmon osasto

Ajatus kansainvälisen ja puolueettoman avustusjärjestön tarpeesta syntyi Solferinon taisteluissa 

Sveitsiläinen Henry Dunant järjesti vapaaehtoisia auttamaan Solferinon taistelun uhreja Pohjois-Italiassa 
vuonna 1859. Hän kirjoitti kokemuksistaan kirjan Solferinon muisto (1862). Siinä hän esitti, että kaikkiin 
maihin perustettaisiin vapaaehtoinen järjestö avustamaan sodanaikaista lääkintähuoltoa ja että haavoit-
tuneiden hoito turvattaisiin kansainvälisin sopimuksin. Jo seuraavana vuonna 1863 Genevessä perustet-
tiin toimikunta, josta muodostui Punaisen Ristin kansainvälinen komitea. Se määritteli Dunantin ajatus-
ten pohjalta avustusyhdistysten tekijät ja suositteli niiden perustamista.

O
lavi Pääkkö

n
en
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OSASTOISSA TAPAHTUU

Marraskuulla 2019 lähti Suomesta kolme avus-
tusautoa kohti Ukrainan avustustyötä: Am-
bulanssi, pakettiauto ja farmariauto täynnä 
avustustavaraa Ukrainan kodittomien parissa 
tehtävään työhön. Isoimmat autot pääsivät 
kahden viikon tullauksen jälkeen perille. Kuh-
mon SPR oli lahjoittanut työhön ambulanssin. 
Erityisajoneuvon rekisteröinti Puolan ajoneu-
voksi vaati monia toimenpiteitä. Nyt ambu-
lanssi saa palvella Ukrainan puolella seuraavi-
en vuosien ajan Puolan rekisterikilvissä.

Odessan alueella elää yli 9000 koditonta ihmis-

tä. Itä-Ukrainan sota on vaikeuttanut tätä ti-
lannetta. Kaupungin ensisuojissa on tilaa noin 
200:lle. Lisää ensikoteja ollaan rakentamassa 
myös suomalaisten avustuksella.  Kodittomat 
miehet ovat itse näiden ensikotien ylläpitä-
jiä ja rakennusmiehiä, kun ovat ensin kuntou-
tuneet. Suomalaisten lahjoittama ambulanssi 
partioi talviaikaan joka päivä kodittomien läm-
mitysteltalla. Teltalla on ruokapiste, parturi ja 
tärkeä ensihoidon asema. Kaksi nuorta vapaa-
ehtoista sairaanhoitajaa tulee lähes päivittäin 
hoitamaan kodittomien ihmisten haavoja. Am-
bulanssi tukikohtana oli tähän työhön elintär-
keä lahjoitus.

Ukrainan eri puolilla syntyneitä avustuskes-
kuksia organisoi Help to Survive – projekti. 
Tämä on eri vapaaehtoisten ja seurakuntien 
yhteistyöverkosto. Odessan alueella työssä 
on yli 100 vapaaehtoista tämän työnimen alla. 
Heillä on jo perustettuina viisi miesten ja nais-
ten kotia, missä kaduilla eläneitä kuntoute-
taan. Yhteiskunta ei ole vielä tällaiseen työhön 
sitoutunut, vaan työ on ollut vapaaehtoisten 
projektien varassa. 

Viikoittain Odessan alueella ruokitaan yli 600 
koditonta ihmistä. Asuntolaprojektit ovat 
edenneet vakuuttavasti. Heikkokuntoiset mie-
het rakentavat itse suurta asuntolaa. Ambu-
lanssi tuo vapaaehtoisen avun talviaikaan joka 
päivä kodittomien teltalle. Suomessa Help To 
Survive -projektia edustaa kainuulainen yhdistys 
Pyhän Maan Kristityt ry. 

Timo Suutari, Help to survive -projektin koor-
dinaattori

Ambulanssi Odessan kodittomien 
työhön - Kuhmon SPR ja Help to 
Survive yhteistyössä

Kuhmon osaston puheenjohtaja Alpo Karppinen luovuttaa 
avaimet Timo Suutarille.

Lahjoitus perillä kohteessa!
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NOY-HANKE

NOY-hankkeen  
ajankohtaiset kuulumiset

NOY – Nuoret osaksi yhteisöämme -hank-
keen tiimi täydentyi loppuvuodesta kolman-
nella työntekijällä, kun Anu Pohjanvälke aloitti 
hankkeessa ohjaajana. Hankkeen ryhmätoimin-
noista Anun vastuulla tulevat olemaan eri-
tyisesti vertaistuellinen ryhmätoiminta sekä 
ryhmämuotoinen ystävätoiminta. Anu työsken-
telee hankkeessa osa-aikaisesti yhdistäen työt 
kasvatusalan yliopisto-opintoihin. 

Hankkeen ensimmäinen ryhmätoiminta, nuor-
ten kehittäjäryhmä, toteutettiin marras-joulu-
kuussa kahden sosionomi-opiskelijan avusta-
mana. Nuoret pohtivat ryhmässä hyvinvointiin 
liittyviä teemoja toiminnallisin menetelmin ja 
antoivat samalla hankkeelle ideoita ja näkö-
kulmia ryhmätoimintojen toteutukseen ja sisäl-
töihin. Nuoret toivoivat tulevilta ryhmiltä muun 
muassa rentoutumiseen, stressinhallintaan, 
liikkumiseen, musiikkiin ja sosiaalisiin suhteisiin 
liittyviä sisältöjä. Näihin toiveisiin hanke tulee 
vastaamaan jo tämän kevään ryhmissä.

Hankkeen seuraavat ryhmätoiminnat starttaa-
vat tammikuun viimeisellä viikolla. Ensimmäi-
senä aloittaa hyvinvointiryhmä keskiviikkona 

29.1.2020. Ryhmään osallistumisen tavoitteena 
on, että osallistuja tulee tietoisemmaksi omaan 
hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja oma elä-
mänhallinnan tunne lisääntyy. Ryhmässä käsi-
tellään viikoittain eri teemoja kuten hyvä arki, 
stressi, perustarpeet sekä arvot ja tunteet. Li-
sätietoa ryhmästä voi kysyä Annikalta. Ryhmä-
muotoisen ystävätoiminnan ensimmäinen kerta 
on torstaina 30.1.2020. Ensimmäisellä kerral-
la ideoidaan yhdessä kevään toimintaa nuor-
ten toiveiden pohjalta. Tästä ryhmästä voi ky-
syä tarkemmin Anulta. 
 
Hankkeelle on avattu omat Instagram- ja Face-
book-sivut. Käyhän tykkäämässä sivuista, niin 
pysyt kartalla hankkeen toiminnasta! Jos et ole 
hankkeen kohderyhmään kuuluva henkilö, voit 
osallistua toimintoihin myös vapaaehtoisena. 
Otamme mielellämme vapaaehtoisia mukaan 
hankkeen toimintoihin esimerkiksi ryhmätoi-
mintoihin apuohjaajaksi tai jalkautumaan eri-
laisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin nuoria koh-
taamaan.
 
Hankkeen yhteystiedot ja kevään toimintaesite 
löytyvät myös hankkeen nettisivulta.
 
Instagram: noyhanke
Facebook: NOY – Nuoret osaksi yhteisöämme
Nettisivut: https://rednet.punainenristi.fi/
node/57039
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HELMIKUU 1.2.  Ystävätoiminnan peruskurssi ja Kotoutumisen tukena -koulutus, Kuusamo
  5.2.  Oulun alueellinen valmiussuunnittelu ja kotimaan avun ilta, Oulu Hietalinna
  11.2.  Monimuotoinen ystävätoiminta esittäytyy Kontissa
  14.2.  Nähdään!-kahvila, Oulu pääkirjasto
  15.2.  Monimuotoisen ystävätoiminnan täydennyskoulutus, Suomussalmi
  21.-22.2.  Henkisen tuen peruskurssi, Oulu piiritoimisto
  25.2.  Kainuun alueellinen valmiussuunnittelu ja kotimaan avun ilta, Sotkamo
  26.2.  Ystävätoiminnan peruskurssi, Oulu piiritoimisto
  27.2.   Koillismaan alueellinen valmiussuunnittelu ja kotimaan avun ilta, Pudasjärvi  

MAALISKUU 10.3.  Jokilaaksojen alueellinen valmiussuunnittelu ja kotimaan avun ilta, Oulainen
  19.3.  Merellisen jokilaaksojen valmiussuunnittelu ja kotimaan avun ilta, Raahe
  21.-22.3. Henkisen tuen jatkokurssi, Oulu piiritoimisto
  
  
  
HUHTIKUU 25.-26.4. Oulun piirin järjestöseminaari ja vuosikokous, Oulu
  
  
  
TOUKOKUU   Nuorisodelegaattikoulutus, Nynäs
  
  
  
KESÄKUU 6.-7.6.  Yleiskokous 2020, Vaasa
    Ensiapu-3-kurssi, Maijanlampi  
    Lasten päiväleiri, Oulu Hietalinna

HEINÄKUU  
  
  
  
ELOKUU  
  
  
  
SYYSKUU   Nälkäpäiväkeräys*
  
  
  
LOKAKUU  
  
  
  
MARRASKUU  
  
  
  
JOULUKUU 1.12.  Maailman aids-päivä*
  5.12.  Vapaaehtoisuuden päivä*

TOIMINTAKALENTERI
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Kannustetaan 
yhdessä!
Osuuskauppa Arina jakaa vuonna 
2020 Kannustajat-tukea yhteensä 
100 000 € ja nyt on käynnissä haku 
kevään tukipottiin.

Mukaan voivat hakea liikunta-
seurojen ja harrastusyhdistysten 
lisäksi paikalliset avustus- ja 
hyväntekeväisyys järjestöt, jotka 
kohdentavat tuen lapsille ja nuorille.

Lue lisää ja täytä hakemus  
viimeistään 1.3.2020:  

> Arina.fi/kannustajat


