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Uusi vuosi 2022

PÄÄKIRJOITUS 10.1.2022

Uuden vuoden alkaessa on ollut perinteenä teh-
dä erilaisia lupauksia. Usein lupaukset koskevat 
terveyt-tä ja hyvinvointia.  Tänä vuonna kyllä 
kuntoilen ja käyn kuntosalilla, syön terveelli-
sesti ja pidän itsestäni huolta. Nämä lupaukset 
näkyvätkin selvänä piikkinä kuntosalien jäse-
nyyksissä ja tammikuussa moni meistä jak-
saa vielä kieltäytyä herkuista kahvipöydässä.

Kuitenkin meistä ihan jokainen tietää, että 
harvoin ne uuden vuoden lupaus kovin kau-
as sitten kuiten-kaan kantaa. Kuntoilu jää ar-
jen jalkoihin ja terveet elämäntavat hautau-
tuvat entisten tapojen alle. Tottahan joku aina 
onnistuukin ja hänelle on syytä nostaa hat-
tua. Mutta onnistui lupauksen pitäminen tai 
ei, niin pääasia lienee on se, että me tarkas-
telemme omaa elämäämme ja mietimme, mi-
ten sitä voisimme parantaa. Jokainen meistä 
on joutunut miettimään viimeisien vuosien ai-
kana, miten pysyä terveenä, suojata itseään 
ja toisia ihmisiä. Olemme joutuneet myös op-
pimaan, että suunnitelmia joudutaan muut-
tamaan hyvin nopeallakin aikataululla, jotta 
emme vaarantaisi itseämme tai toisiamme.

Suunnitelmat todella muuttuvat! Tämän osoit-
ti jälleen loppuvuosi 2021. Korona- tartunnat 
nousivat alueellamme pilviin ja nosti jälleen 
terveysturvallisuuden etualalle. Onneksi kui-
tenkin muutamia lähitapaamisia ja tapahtumia 
saatiin toteutettua, juuri ennen kuin tartunnat 
lähtivät jälleen nousuun. Eniten varmasti kaik-
kia meitä harmitti se, että juuri kun pääsimme 
maistamaan vähäsen vapautta, Korona näytti 
jälleen voimansa. Perutaan, siirretään, ollaan 
etänä! Jotenkin tuntuu, että tästä on tullut vii-
me vuosien enemmän sääntö kuin poikkeus. 

Tässä vaiheessa on jo todettava, että vaik-
ka emme pysty tietämään mitä tulevaisuus 
tuo, voimme kuitenkin suunnitella, unelmoi-
da ja toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. 
Me voimme aina vaikuttaa omaan itseemme, 
omiin asenteisiimme ja sitä kautta ympäril-
lemme. Punaisen Ristin, ja siten myös mei-
dän, tehtävänä on jokaisessa tilanteessa luo-
da ympärillemme iloa, toivoa ja luottamusta. 
Se ei ole aina niin helppoa, koska niin mo-
ni on jo tuskastunut tähän vallitsevaan ti-
lanteeseen. Yhä useampi kokee väsymystä, 

yksinäisyyttä ja pelkoa tulevasta. Miten tä-
män kaiken saisi käännettyä Punaisen Ris-
tin periaatteisiin ja kohti parempaa huomista?

Hyvänä uuden vuoden lupauksena voisikin siis 
olla, että kaikesta huolimatta ja ennen kaik-
kea sen vuoksi, ihan jokainen yrittää parhaan-
sa. Mitään muutahan me emme oikeastaan voi 
tehdäkään. Ilo syntyy siitä, että voimme yh-
dessä suunnitella ja ehkäpä saamme suunni-
telmat ajan kanssa toteutumaan. Toivoa antaa 
yhdessä tekeminen ja ihmisten kohtaaminen. 
Kohtaaminen on todella tärkeää, vaikka se ta-
pahtuisi etäyhteyksin, puhelimella ja, toivon 
mukaan, lopulta kasvotusten. Luottamusta ih-
misten välille tuo parhaimmillaan se, että apua 
on aina saatavilla, kun sitä tarvitsee. Parhaam-
me yrittämisen lupauksen voisimme siis kaikki 
yhdessä tehdä ja parhaamme mukaan sitä nou-
dattaa. Meidän parhaamme on aina riittävästi!

Hyvää alkanutta vuotta 2022! 

Miia Seppänen
Toiminnanjohtaja
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Voimme voittaa yksinäisyyden yhdessä
Tammikuu on talven napa, taitekoh-
ta. Edessämme on kevät, joka toivot-
tavasti näyttäytyy meille uudenlaisena.

Tai kenties pikemminkin tuttuna. Sellaise-
na, jossa maailma täyttyy uudelleen ää-
nistä, kohtaamisista, läsnäolosta ja kuu-
lemisesta. Haluan uskoa ja toivoa, että 
matka kohti parempia aikoja jatkuu.

Koronan rapauttama arki on kuitenkin jät-
tänyt jälkeensä myös yhä suuremman jou-
kon ihmisiä, joille tulevaisuus ei näyttäy-
dy yhtä valoisana. Heitä, jotka ovat yksin.

Käynnistämme ystävänpäiväkampanjamme 
helmikuun 7. päivä. Silloin kutsumme jokaisen 
mukaan lievittämään yksinäisyyttä. Vastaam-
me yksinäisten usein hiljaiseen huutoon ys-
tävätoimintamme kautta, mutta käännämme 
katseemme myös yhteiskuntaan laajemmin.

Tuttujen tapahtumien ja kohtaamisten ohel-
la valmistelemme ystävänpäiväksi 14.2. 
Helsinkiin tempausta, jonka kautta tuom-
me esiin yksinäisyyden monia kasvoja. Ne 
kasvot ovat yksilön pelkoa ja surua, riittä-
mättömyyden ja turvattomuuden tunnet-

ta, mutta myös yhteiskunnallinen ongelma.

Toivomme, että myös sinä lähdet liikkeelle, sil-
lä jokainen voi vähentää yksinäisyyttä ympä-
rillään. Pienikin teko on tärkeä. Viime hetken 
vinkit ystävänpäivään löydät tästä lehdestä.

Vuosi 2022 on täällä – kuljetaan se yh-
dessä. Nähdään myös ne arjessa vas-
taan tulevat ihmiset, jotka kulkevat rin-
nallamme, mutta eivät vielä kanssamme.

Nähdään – toisemme.  

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 tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet 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. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Maaret Alaranta

Sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori



5

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2. 

Ystävänpäiväkampanjaa tarvitaan – jokainen 
voi vähentää yksinäisyyttä ympärillään 

Joonas B
randt

Ystävänpäiväkampanja järjestetään tänä 
vuonna 7.–20.2. Kampanja huipentuu ys-
tävänpäivän 14.2. ympärille, jolloin näym-
me tapahtumissa, somessa ja mediassa.  

Nostamme ystävänpäiväkampanjassa esil-
le suomalaisten kokemaa yksinäisyyttä sekä 
yksinäisyyden vaikutuksia yksilölle ja yhteis-
kunnalle. Yksinäisyys on lisääntynyt korona-
aikana räjähdysmäisesti ja meitä kaikkia tarvi-
taan nyt mukaan rakentamaan yhteisöllisyyttä. 

Kampanjalla halutaan lisätä tietoisuutta yksinäi-
syydestä ja kutsua mukaan ystävätoimintaan. 
Tervetulleita mukaan toimintaan ovat kaikki – niin 
uudet vapaaehtoiset kuin omaa ystävää kaipaavat. 

Digitaaliset materiaalit osastoille 

Jatkamme kampanjaa samalla visuaa-
lisella ilmeellä kuin edellisinä vuosina.

• Löydät digitaaliset materiaalit Punaisen Ristin 
aineistopankin Ystävänpäivä 2022 -kansiosta 
(aineistopankki.punainenristi.fi). Aineistopan-
kissa on verkkoon ja sosiaaliseen mediaan so-
pivia kuvia, jakokuvia, videoita ja bannereita.  

• Haluamme haastaa kaikki suomalaiset huo-
maamaan toiset ihmiset ympärillään. Jakakaa 
ja pyytäkää jakamaan materiaaleja ahkeras-
ti somessa – yhdessä näymme ja kuulumme!  

• Viestimme on: Jokainen voi vähen-
tää yksinäisyyttä ympärillään. Pieni-
kin teko on tärkeä. Nähdään – Toisemme.  

• Sosiaalisessa mediassa käytämme hashta-
geja #NähdäänToisemme ja #PunainenRisti. 

Tapahtumia toivotaan 

Näinä aikoina kasvokkaiset kohtaa-
miset ovat ihmisille entistä tärkeäm-
piä. Siksi kannustamme kaikkia osastoja 
suunnittelemaan rohkeasti ystävänpäivän tapah-
tumia. Tapahtumissa tulee noudattaa voimas-
sa olevia turvallisuusohjeita koronan suhteen.  

Punainen Risti järjestää ystävänpäi-
vänä Helsingin keskustassa tempauk-
sen, jonka sanomana on se, että jokai-
nen voi vähentää yksinäisyyttä ympärillään. 

Suunnitelkaa tapahtumia yhdessä ja otta-
kaa suunnitteluun mukaan myös uusia vapaa-
ehtoisia. Keskustoimisto tukee osastojen ta-
pahtumia tuttuun tapaan enintään 150 eurolla. 

Kertokaa tapahtumista paikalliselle medialle 
ja tarjotkaa haastateltaviksi ystävätoiminnas-
sa mukana olevia vapaaehtoisia ja ystäväpare-
ja. Osastojen käyttöön on tulossa tiedotepohja. 

Ystävänpäivän jälkeen uusia vapaaeh-
toistoiminnasta kiinnostuneita ihmi-
siä on liikkeellä. Otetaan heidät kaik-
ki mukaan osaston eri vapaaehtoistehtäviin. 

Lisätietoja: 
 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
 
Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth,  
p. 040 610 9447 
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 
valmiusharjoituksen merkeissä

Jo
on

as
 B

ra
nd

t

Valtakunnallinen valmiusharjoitus pi-
detään 6.–7. toukokuuta. Auttamis-
valmius on tämän vuoden Punaisen 
Ristin viikon teemana, ja mukaan tarvi-
taan kaikkia osastoja suurista pieniin. 

Koko Suomen Punaisen Ristin valtakunnal-
linen valmiusharjoitus järjestetään kerran 
yleiskokouskaudessa. Tällä kertaa harjoitus 
pidetään Punaisen Ristin viikolla, koska aut-
tamisvalmius yhdistää koko Punaista Ristiä.

Kaksipäiväinen harjoitus alkaa jo perjantaina 
ja jatkuu lauantaihin. Näin osastoilla ja piireil-
lä on mahdollisuus harjoitella sekä vapaaehtois-
ten kesken että yhdessä viranomaisten kanssa.

Monta tapaa harjoitella

Harjoituksen kattoteemana on evakuointi. Tee-
man kautta voi harjoitella auttamista esimerkik-
si tulipalon, kemikaalionnettomuuden, karille-
ajon tai laajamittaisen maahantulon tilanteissa.

Mukaan tarvitaan kaikki osaston uudet ja vanhat 
vapaaehtoiset. Valmiuden konkarit voivat har-
joitella johtamista ja tilannekuvan ylläpitämis-
tä, mutta mukaan tarvitaan vapaaehtoisia esi-
merkiksi keittämään kahvia ja jakamaan ruokaa, 
täyttämään rekisteröimislomakkeita, kuljetta-
maan tavaraa paikasta toiseen tai ihan vain kes-
kustelemaan harjoituksen autettavien kanssa. 

Yksi toimintalinjauksen päätavoitteista on ”Apu 
löytyy läheltä”. Harjoittelemalla evakuointia 
harjoittelemme tilannetta, jossa suuri mää-
rä ihmisiä tarvitsee apuamme nopeasti. Tes-

taamme ja harjoittelemme auttamisen nope-
aa käynnistämistä, kaikkien vapaaehtoisten 
osallistumista auttamistilanteeseen, yhteistyö-
tä viranomaisten ja muiden järjestöjen kans-
sa, johtamista ja tilannekuvan ylläpitämistä. 

Evakuointi on yksi tyypillisimmistä tilanteista, jo-
hon viranomaiset pyytävät Punaisen Ristin apua.

Ohjeet ja valmiit harjoitusmallit 
helpottavat valmistautumista

Keskustoimisto ja piirit koostavat osastojen käyt-
töön valmiita harjoitusmalleja, joita osasto voi 
soveltaa omaan toimintaympäristöönsä sopivik-
si. Myös harjoituksen tavoitteiden asettamiseen, 
niiden seuraamiseen ja arviointiin tehdään ohjeet.

Harjoitus on Suomen Punaisen Ristin yhteinen 
valmiusharjoitus, johon osallistuvat osastojen li-
säksi keskustoimisto, piirit, Kalkun logistiikka-
keskus, Nuorten turvatalot ja Kontit. Mukaan 
kutsutaan myös muita järjestöjä ja viranomaisia.

Lisätietoja harjoituksesta tulee 
helmikuussa

Osastojen ilmoittautuminen mukaan harjoituk-
seen alkaa helmikuussa ja harjoituksesta viesti-
tään säännöllisesti uutiskirjeellä ja RedNetissä. 

Suunnittelu osastossa kannattaa käynnis-
tää jo helmikuun aikana. Tervetuloa mu-
kaan viettämään yhteistä Punaisen Ris-
tin viikkoa auttamisvalmiuden merkeissä!
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RASISMIA VASTAAN

Rasisminvastainen viikko – sanoista teoiksi

Eeva A
nundi

Rasisminvastaisen viikon tavoittee-
na on vaikuttaa asenteisiin niin, et-
tä rasismi vähenee yhteiskunnassa.

21.–27. maaliskuuta vietetään jälleen ra-
sisminvastaista viikkoa. Tänä vuon-
na aiheena on rakenteellinen rasismi.

Rasismista on totuttu puhumaan esimerkik-
si kaduilla tapahtuvana huuteluna. Rasismi 
on kuitenkin paljon muutakin: muun muas-
sa sitä, että henkilön nimi vaikuttaa mah-
dollisuuksiin saada töitä tai löytää asunto.

Haluamme, että rasismin vastustaminen 
muuttuu puheista teoiksi. Toivomme, et-
tä jokainen tarkastelisi kriittisesti niin omaa 
toimintaansa kuin ympäröiviä rakenteita.

Helppo paikka aloittaa on perehtyä ra-
sisminvastaisiin toimintaohjeisiin. Löy-
dät ne Punaisen Ristin verkkosivuilta: 
punainenristi.fi > rasisminvastainen viik-
ko > rasisminvastaiset ohjeet jokaiselle. 

Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustukset jakoon

Tänäkin vuonna piirit voivat jakaa Ennakko-
luuloton edelläkävijä -tunnustukset. Hyväk-
si valintatavaksi on osoittautunut se, että ku-
ka tahansa voi ehdottaa saajaa sähköisesti. 

Toiveena on, että piirit jakaisivat tunnustuk-
set rasisminvastaisena päivänä 21.3. Näin 
tunnustuksen saajista voi kertoa kampan-
jan valtakunnallisessa avaustiedotteessa.

Somemateriaalit käyttöön

Kampanjaviikolla kannattaa jakaa rasismin-
vastaisen viikon materiaalia osastosi sosi-
aalisen median kanavissa. Somemateriaalit 
tulevat ladattaviksi aineistopankkiin hel-
mi-maaliskuussa 2022. Käytämme somes-
sa aihetunnistetta #RasisminvastainenViikko. 

Lisätietoja rasisminvastaisesta viikos-
ta tulee RedNetiin ja Punaisen Ris-
tin verkkosivuille. Vanhat eirasismil-
le.fi-sivut ovat poistuneet käytöstä.

Rasisminvastaisuus ei ole 
mielipidekysymys

YK:n ihmisoikeusjulistuksen perusteella jokai-
sella on samat oikeudet ja vapaudet muun mu-
assa väriin, kieleen, uskontoon, kansalliseen 
tai yhteiskunnalliseen alkuperään katsomatta. 
Myös Suomessa syrjintä on kielletty yhdenver-
taisuuslain nojalla, ja rikoslaissa on kielletty esi-
merkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan. 

Näihin voi myös vedota kohdatessaan ra-
sismia tai joutuessaan rasismin kohteek-
si. Punainen Risti on sitoutunut edistämään 
yhdenvertaisuutta ja rasistinen ajattelu on sel-
keässä ristiriidassa periaatteidemme kanssa.

Lisätietoja rasisminvastaisesta viikosta saat 
piirisi monikulttuurisuustoiminnan kehittäjiltä.
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KOULUTTAJAKOULUTUS

Haluatko vapaaehtoiskouluttajaksi?
Kouluttajakoulutuksemme valmentaa sinut 
vetämään koulutuksia muille Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisille ja suurelle yleisölle. Pää-
määrämme on osaava vapaaehtoiskou-
luttaja, joka kykenee innostamaan muita.

Opintokokonaisuus koostuu ohjatusta ope-
tusharjoituksesta ja useista osioista, jotka 
järjestetään joko etänä tai lähikoulutukse-

Kevät 2022

Koulutuksen nimi

Koulutuksen nimi

Päivämäärä

Päivämäärä

Kellonaika

Kellonaika

Syksy 2022

na. Löydät tiedon yhteisten osioiden sisäl-
löstä vapaaehtoiskouluttajien sivustolta Red-
Netistä: rednet.punainenristi.fi/node/6357.

Kiinnostuitko? Voit hakea kouluttaja-
koulutukseen piirisi kautta. Kevääl-
lä 2022 järjestetään kouluttajakoulutuksen 
yhteiset osiot sekä maalis-huhtikuussa muu-
tamia opintokokonaisuuden sisältöosioita.

Kouluttajapäivät                    
Viestinnän kouluttajien sisältöosa 

22.–23.1.

Valmiuskouluttajien sisältöosat 26.–27.2. täynnä

Webinaari: Punainen Risti kouluttaa 1.3. 17–18

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 8.3. 17–19:30

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 26.3. 10–17

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 5.4. 17–18

Kouluttajien verkkokurssi 1.3.–31.5. 

Ensivastekouluttajakoulutus 3.–6.2. 

Ensivastekouluttajien täydennys 4.–6.2.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat:  
Henkinen tuki, humanitaarinen oikeus,  
terveyden edistäminen (päihdetyö), ystävätoiminta

9.4.

Webinaari: Punainen Risti kouluttaa 4.10. 17–18

Valmiuskouluttajien sisältöosat 9.–11.9. 

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 29.9.–2.10.

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 11.10. 17–19:30

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 29.10. 10–17

Kouluttajien verkkokurssi 1.10.–31.12.

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 11.–13.11. 

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 
(mm. ne, joita keväällä ei järjestetä)

19.–20.11.

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 22.11. 17–18

KOULUTTAJAKOULUTUKSEN AIKATAULU 2022
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KOULUTUS

Tukea koulutuksiin Opintokeskus Siviksestä
Sivis on vapaan sivistystyön aikuisoppi-
laitos, jonka jäseniä ovat valtakunnalli-
sesti toimivat järjestöt. Yksi jäsenistä on  
Suomen Punainen Risti.

Siviksen tavoitteena on edistää aktiivis-
ta kansalaistoimintaa tukemalla jäsenjärjes-
töjensä koulutustyötä. Sivis järjestää myös 
itse koulutusta jäsenilleen sekä tuottaa ma-
teriaaleja, julkaisuja ja tutkimuksia järjes-
töjen koulutuksista. Sivis tarjoaa myös ra-
hallista tukea Punaisen Ristin koulutuksiin.

Tukea haetaan Sivisverkon kautta

Tuki koulutuksille on tällä hetkellä 29 € /  
opetustunti ja ensi vuoden alusta alkaen 33 € 
/ opetustunti.  Siviksen tuki voi olla enintään  
55 prosenttia toteutuneista kuluista. 

Jos osastosi järjestää koulutuksia, kuten luen-
toja, seminaareja tai webinaareja, koulutus-
vastaavanne kannattaa kirjautua Sivisverkon 
käyttäjäksi. Sivisverkko on Siviksen järjes-
telmä, johon koulutukset kirjataan, ja samal-
la se on myös Punaisen Ristin koulutuksen-
hallintajärjestelmä. Sivisverkkoon  saamme 
tiedon kaikista Punaisen Ristin koulutuksis-
ta ja koulutetuista samaan paikkaan, eikä esi-
merkiksi erillistä koulutustilastokyselyä tarvita.

Siviksen tukemat koulutukset kestävät vähin-
tään yhden opetustunnin (45 min) ja niissä tu-
lee olla vähintään seitsemän osallistujaa, jois-

ta suurin osa on yli 15-vuotiaita. Perustellusta 
syystä osallistujajoukko voi olla pienempikin.

Sivisverkkoon pääset osoitteessa sivisverkko. 
ok-sivis.fi. Kun käytät Sivisverkkoa osasto-
si puolesta, sinun kannattaa hakea yhdistyk-
sen vastuuhenkilö -tasoisia käyttäjäoikeuksia. 

Suunnitelma ennen tilaisuutta, selvitys 
tilaisuuden jälkeen

Ennen koulutustilaisuutta Sivisverkkoon kir-
jataan koulutuksen suunnitelma. Sinun ei 
tarvitse kirjata suunnitelmaa alusta alkaen it-
se, vaan Sivisverkosta löytyvät valmiiksi tie-
dot yli 30:stä Punaisen Ristin koulutuksesta. 
Nämä koulutusmallit ovat opintopisteytetty-
jä, niihin voi liittää palautekyselyn ja niistä saa 
tulostettua todistukset ja kurssikuvaukset suo-
raan järjestelmästä koulutuksen päätyttyä.

Tilaisuuden jälkeen tehdään selvitys koulutuk-
sesta. Selvitykseen merkitään osallistujien tie-
dot ja toteutuneet kulut sekä tarkistetaan vie-
lä ohjelma ja opetustunnit. Yli kuuden tunnin 
koulutuksista tarvitaan aina osallistujien etu-
nimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja sukupuoli.

Lisätietoja Sivisverkosta ja tarkemmat oh-
jeet sen käyttämiseen saat Siviksen sivuil-
ta sekä RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
node/54763. Tukenasi ovat myös pii-
r ien nimetyt Siv is-yhteyshenki löt . 

Leena Koskela
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REDNET

RedNet lukuina

• 15 000 käyttäjätiliä
• 68 000 verkkosivua
• 470 000 yksilöityä käyttäjää vuodessa

Nykyaikaisen ja helppokäyttöisen palvelun 
suunnittelutyö on käynnissä.

Olet ehkä osallistunut viime aikoina webinaariin 
tai työpajaan, jossa keskustellaan RedNetin uu-
distamisesta. Tilaisuuksissa on kartoitettu, mitä 
toimintoja ja työkaluja osastot, piirit ja keskustoi-
misto viestintäänsä tarvitsevat. Samalla on selvi-
tetty, mihin toimintoihin on panostettava eniten.

Kartoitus on tärkeää, koska RedNet on pu-
nainenristi.fi:n jälkeen Punaisen Ristin toi-
seksi käytetyin palvelu. RedNetin yksittäisiä 
käyttäjiä on vuosittain lähes puoli miljoonaa.

Yksi suunnittelutyön tärkeimmistä tavoitteis-
ta on ollut varmistaa, että Punaisen Ristin eri-
laiset järjestelmät toimivat yhdessä palve-
lun nimestä riippumatta. Siksi on mahdollista, 
että osa toiminnoista toteutetaan jatkossa vaik-
kapa Oma Punaisessa Ristissä. Voi myös ol-
la, että RedNet nimenä poistuu kokonaan.

Digijärjestelmät sovitetaan yhteen

Uudistukselle ja selvitykselle on tarvetta, sillä pi-
an 10-vuotias RedNet on tekniikaltaan ja käy-
tettävyydeltään vanhentunut eikä taivu mobiili-
käyttöön. Monet alkuperäisistä toiminnoista on 
lohkottu pois ja siirretty uusiin järjestelmiin, kuten 
Omaan tai Punainen Risti Ensiapu Oy:n sivuille.

Uudistuksen kantavia teemoja ovat olleet käytet-
tävyys, löydettävyys ja paikallisuus. Jatkossa tie-
don on löydyttävä palvelusta nykyistä helpommin, 
sivujen on oltava saavutettavampia ja kirjautumi-

Vielä ehdit mukaan Auttajat Aulangolla -vii-
konloppuun eli seuraavaan valtakunnalliseen  
vapaaehtoisten koulutustapahtumaan. En-
simmäistä kertaa tapahtumaan voi osal-
listua myös etänä, joten pääset seu-
raamaan viikonlopun ohjelmaa suoraan 
kotisohvaltasi omien aikataulujesi mukaan.
 
Lue lisää tapahtumasta ja etäosallistumi-
sesta osoitteessa rednet.punainenristi.fi/ 
auttajataulangolla. Sivuille päivitetään tie-
toa etänä tarjottavasta ohjelmasta.

sen ja käytön mahdollisimman sujuvaa. Myös tule-
vassa järjestelmässä osastoilla ja piireillä on omat 
sivut, joiden ylläpitämisestä ne vastaavat itse. 

Verkkosivuja ei voi korvata somepalveluilla

Vaikka monet osastot jakavat tietoa toimin-
taryhmiensä kesken esimerkiksi Facebookis-
sa ja Whatsapissa, kaupallisten somekana-
vien rinnalle tarvitaan Punaisen Ristin oma 
verkkopalvelu, jonka toimintoihin ja kehittä-
miseen voimme itse vaikuttaa. Valmiusjär-
jestönä haluamme varmistaa, että järjestel-
mä on käytettävissä aina, kun sitä tarvitaan.

Päätökset RedNetin uudistamisesta teh-
dään kuluvan kevään aikana. Osastojen si-
vujen uudistamiseen tarvittavasta koulu-
tuksesta ja tuesta kerrotaan, kun palvelun 
rakentaminen on edennyt riittävän pitkälle.

Tietoa uudistumistyön etenemisestä löy-
dät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/RN2

RedNet uudistuu 

Osallistu etänä Auttajat Aulangolla 
-tapahtumaan 1.-3.4.2022
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YHTEISTYÖ

Punaisen Ristin kokemukset luonnonkatastrofeista  
esillä Heurekassa

Kutsu alueesi koulut Muumien mukana sanaseikkailulle

OIL SPILL -hanke paransi valmiutta laajoihin  
ja pitkäkestoisiin onnettomuuksiin
Vuodenvaihteessa päättyneen kolme-
vuotisen OIL SPILL -hankkeen tavoit-
teena oli parantaa öljyonnettomuuk-
siin varautumista Itämeren alueella. 

Suomen Punaisen Ristin tärkein tavoite oli ot-
taa käyttöön toimintamalli vapaaehtoistoi-
minnan johtamiseksi ja koordinoimiseksi laa-
joissa ja pitkäkestoisissa onnettomuuksissa. 
Varsinais-Suomessa tämän ja edellisten hankkei-
den aikana kehitetty toimintamalli tuotiin tutuk-
si koulutuksissa, harjoituksissa ja tapaamisissa 
järjestöjen ja viranomaisten kesken. Yhteistyö-
tä tehtiin sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 

Hankkeesta saatiin arvokkaita oppeja ja 
kokemuksia:

• Järjestöjen on tuotava apuaan tunne-
tuksi, jotta viranomaiset voivat hel-

Punainen Risti on ollut mukana suunnit-
telemassa tiedekeskus Heurekan Kata-
strofien keskellä -näyttelyä, jossa pureu-
dutaan luonnonkatastrofien maailmaan. 

Näyttelyssä on esillä Punaisen Ristin avus-
tustyöntekijöiden tarinoita ja niihin liitty-
viä esineitä. Tarinoita löytyy myös näytte-
lyyn liittyvistä Heurekan oppimateriaaleista.

Alakoululaisille suunnattu Lukukuu- 
kampanja on helppo tapa tehdä yhteis-
työtä paikkakuntasi koulujen kanssa. 

Lukukuun uudistuneessa ilmeessä seikkailevat 
Tove Janssonin ihanat Muumit. Punaisen Ristin 
arvoista löytyy paljon samaa kuin Muumi-kirjois-
ta – ovi on aina avoinna niille, jotka tarvitsevat 
yösijaa ja lämpöä, ja kaikki saavat olla mukana. 

Kampanjan oppimateriaaleissa sukelletaan 
Paula Nivukosken Onnelliset aakkoset -kirjan 
teksteihin. Hauskoissa digitehtävissä lähdetään 
sanaseikkailuille, pohditaan merkityksiä ja keksi-
tään tarinoita. Tehtävät soveltuvat myös muiden 
kuin Onnelliset aakkoset -tekstien käsittelyyn.

Lukemisesta nauttimisen lisäksi Lukukuussa ke-

Näyttelyn kerronnassa tärkeä elementti ovat au-
diovisuaaliset videotaideteokset, joissa näytte-
lykävijät viedään keskelle suuria luonnonvoimia. 
Näyttely sopii kaiken ikäisille aiheesta kiinnos-
tuneille ja se on avoinna syksyyn 2023 asti.

Lisätietoja:  
heureka.fi/katastrofienkeskella

rätään varoja katastrofirahastoon. Oppilaiden lu-
kuhetket merkitään Lukukuu-passiin ja ne muut-
tuvat lukukummien tekemiksi lahjoituksiksi. 

Kampanjaan ja sen suomenkielisiin oppimateri-
aaleihin voit tutustua menemällä sivulle sprop-
pimateriaalit.fi ja valitsemalla Teemaviikot ja 
tapahtumat -valikosta Lukukuu. Myös ruotsin-
kieliset tehtävät ovat nyt saatavilla. Keräysma-
teriaalit voi ladata verkkokaupasta osoittees-
ta punaisenristinkauppa.fi/koulumateriaalit.

Lisätietoja antaa varainhankinnan suunnittelija 
Eeva Arrajoki, eeva.arrajoki@punainenristi.fi.

pommin tunnistaa, mihin tehtäviin va-
paaehtoisia on mahdollista käyttää.

• Viranomaisten ja järjestöjen on tehtävä yhdes-
sä koulutus- ja harjoitussuunnitelmat ja so-
vittava, miten järjestöjä hyödynnetään viran-
omaisten tueksi. Järjestöt on otettava mukaan 
harjoitusten suunnitteluun ja toteutukseen.

• Suomessa Vapaaehtoisen pelastuspalve-
lun (Vapepan) järjestöverkosto kokoaa yh-
teen vapaaehtoiset auttajat laajassa onnet-
tomuustilanteessa. Niissä maissa, joissa ei ole 
vastaavaa järjestelyä, järjestöjen on sovitta-
va organisaatio, joka koordinoi ja johtaa koko 
vapaaehtoiskenttää. Vapepan toimintamalli ja 
Punainen Risti sen koordinaattorina herätti-
vät laajaa kiinnostusta myös muissa maissa.
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TERVEYS JA HYVINVOINTI 

Uusi opas ruoka-avun järjestämiseen

Terveyden edistämisen verkkoryhmä avattu

Estä liukastumiset
Työikäisille sattuu runsaasti liukastumistapatur-
mia, ja niiden vaikutukset näkyvät vuosittain mer-
kittävinä kustannuksina ja sairauspoissaoloina. 

Pysy pystyssä -kampanjan materiaalit kan-
nattaa ottaa käyttöön esimerkiksi osaston 
teemailloissa tai ystäväasiakkaiden kanssa. 
Varsinainen kampanja-aika on tammikuus-
sa, mutta materiaalit sopivat hyödynnet-
täviksi milloin vain talviliukkaiden aikana.

• Kampanjamater iaa l i t  sekä  v in-
kit  l iukastumisten ehkäisemises-
tä löytyvät osoitteesta pysypystyssa.fi.

Koronaepidemian aikana ruoka-aputoi-
minta on laajentunut useassa osastos-
sa. Jaamme ruoka-apua yksin ja yhteistyö-
kumppanien kanssa yli 100 paikkakunnalla.

Vapaaehtoisten tueksi on ilmestynyt uusi  
Vapaaehtoiseksi ruoka-apuun! -perehdy-
tysopas. Opas sisältää ohjeet ja vinkit ruoka-
avun järjestämiseen sekä materiaaleja toimin-
nan käynnistämisen ja kehittämisen tueksi.

Lataa opas osoitteesta ruoka-apu.fi/tyokaluja-
ruoka-apua-jarjestaville

Oppaan ovat koostaneet yhteistyössä Punai-
nen Risti ja Kirkkopalvelut ry:n Osallistava  
yhteisö -hanke.

Terveyden edistämisen vapaaehtoiset ylläpitävät 
Terveyspisteitä, tekevät päihde- ja seksuaaliter-
veystyötä sekä ovat mukana ehkäisemässä ta-
paturmia. Vapaaehtoiset kokoontuvat tavallises-
ti paikallisiin toimintaryhmiin, joissa toimintaa 
suunnitellaan ja tavataan muita vapaaehtoisia.

Koska toimintaryhmiä ei ole kaikilla paikkakun-
nilla, Oma Punainen Ristiin on nyt perustet-
tu virtuaalinen vapaaehtoisten toimintaryhmä. 
Ryhmään voi liittyä kuka vain terveyden edistämi-
sestä kiinnostunut vapaaehtoinen suoritettuaan 
terveyden edistämisen verkkoperehdytyksen. 

Toimintaryhmässä saat tietoa valtakunnalli-
sista toimintamahdollisuuksista, koulutuksis-

Kerro osaston ruokajakelusta  
ruoka-apu.fi:ssä

Ruoka-apu.fi kokoaa eri toimijoiden järjes-
tämät ruoka-aputapahtumat yhteen. Si-
vuston avulla ruoka-apujakelut ovat hel-
posti avunsaajien, yhteistyökumppaneiden 
ja ruokaa lahjoittavien löydettävissä. 

Sivuston kautta osastosi voi ilmoittaa tulevis-
ta ruokajakeluista helposti ja maksuttomasti.

Lisätietoja ja rekisteröitymisohjeet: ruoka-apu.fi. 
Saat lisätietoja ruoka-avusta piirisi ruoka-avun 
yhdyshenkilöltä tai keskustoimistolta: sosiaali-
sen hyvinvoinnin suunnittelija Petra Lemmetty,  
p. 040 620 4373.

ta ja sen kautta voi tutusta omalla alueella sa-
moista aiheista kiinnostuneisiin vapaaehtoisiin. 

• Verkkoperehdytys löytyy osoitteesta spr.fi/
teverkkoperehdytys.

• Terveyden edistämisen verkkoryhmä löytyy 
Omasta osoitteesta spr.fi/oma. Pyydä jäse-
nyyttä Terveyden edistämisen vapaaehtoi-
set -nimiseen valtakunnalliseen toimintaryh-
mään.

Tervetuloa mukaan!

• Uusi Arjen turvatunti -verkkokoulutus tarjoaa 
vinkkejä kodin ja vapaa-ajan tapaturmien eh-
käisyyn. Koulutus sopii kaikille ja se löytyy osoit-
teesta sproppimateriaalit.fi > Arjen turvatunti.

• Muuta infomateriaalia voit tilata Punaisen Ris-
tin verkkokaupasta osoitteesta punaisenris-
tinkauppa.fi. Ota käyttöön esimerkiksi tarkis-
tuslistat, joiden avulla voi nopeasti kartoittaa 
vaaran paikkoja kodissa ja vapaa-aikana. Oh-
jeita ja vinkkejä listojen käyttöön löydät Red-
Netistä: rednet.punainenristi.fi/node/56442
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AJANKOHTAISTA

Lippu korkealle -luotta-
mushenkilökoulutus järjes-
tetään etäkoulutuksena
Lippu korkealle -koulutuksessa perehdytään 
osaston luottamushenkilöiden rooleihin ja 
tehtäviin. Koulutus toteutetaan Teams etäyh-
teyden kautta neljänä arki-iltana 27.1., 31.1., 
1.2. ja 10.2.2022.Koulutusaika on jokaise-
na iltana klo 17.30-19.30 ja osallistujien toi-
votaan osallistuvan kaikkiin koulutusiltoihin.

Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi Punai-
sen Ristin osaston hallituksen tehtäviä, sään-
tömääräisiä asioita ja osaston toimintaa. Kou-
lutus on tarkoitettu niin osastojen uusille kuin 
jo pidempäänkin toiminnassa mukana olleil-
le luottamushenkilöille ja ryhmien vetjäjille. 

I lmoi t tautumiset  27.1 .  mennes-
sä Oma Punaisen Ristin kautta: https://
oma.punainenristi.fi/event/13302

Tervetuloa mukaan osallistuman ja oppimaan!

Kouluttajana ja lisätietojen antajana toimii 
Teemu,
teemu.alapeteri@punainenristi.fi
p. 040 158 7198

Kurssilla käydään mm. seuraavat kokonai-
suudet:
• luottamushenkilöiden roolit, tehtävät ja 

vastuut
• säännöt, linjaukset ja periaatteet
• toiminnansuunnittelu
• osaston talous ja viestintä

Takkuaako viestintä tai tuntuuko se yksinäiseltä puurtamiselta 
johon kaipaisit tukea?
Osastoviestintään pureuduttiin viime syksyn 
alueellisissa kummitapaamisissa. Valitetta-
vasti koronan vuoksi osa tapaamisista siirtyi 
alkuvuodelle 2022. Yksi pääsanoma viestintä-
koulutuksessa oli, että viestintä on osaston 
yhteinen asia, jolla on merkitystä niin osas-
tojen näkyvyyden, kuin myös  uusien jäsen-
ten ja vapaaehtoisten hankinnan suhteen.

Viestintää ja tiedottamista kuitenkin usein 
tehdään osastoissa melko yksin. Nyt siihen 
on tulossa pientä helpotusta. Tänä vuonna 
järjestämme piirissä 4krt vuodessa osasto-
jen tiedottajille ja muille viestinnästä kiinnos-
tuneille Teams-tapaamisia. Voidaanpas me 
vaikka ihan live-tapaaminenkin jossain välis-
sä järjestää, mikäli tarvetta on ja korona sallii. 

Tapaamisilla on tarkoitus käsitellä viestinnän 
ajankohtaisia asioita ja jutella teitä osastoja 
puhuttavista asioista viestinnän tiimoilta. Mi-
käli keskusteluissa nousee toiveita ja tarpeita 
tietyn tyyppiselle viestintäkoulutukselle, py-
ritään näihin vastaamaan tulevaisuudessa. 

Teams-tapaamisten lisäksi ajatukse-
na on perustaa viestintärinki (esim. what-
sapp -ryhmä), jossa voi tarvittaessa ky-
säistä nopeasti naapuriosaston kavereilta 
apua, vinkata hyvistä ideoista tai vaikka so-
pia yhteisen mediatiedotteen laatimisesta. 

Jos tällainen tuki viestintään kiinnostaa sinua, 
ilmianna itsesi, niin saat suoraan omaan säh-
köpostiisi tietoa tulevasta. Asiasta tiedotetaan 
lisäksi myös osastokirjeissä. Ensimmäinen tie-
dottajien Teams-tunti järjestetään ke 2.2. klo 
17.30. Aiheena mm.  viestintäreingin perusta-
minen sekä ystävänpäivään liittyvää viestintää.

Alkuvuonna on tarjolla myös koulutusta uu-
sille tiedottajille sekä perehdytystä Oma Pu-
naisen Ristin käyttöön. Tiedot koulutuksista ja 
niihin ilmoittautuminen: oma.punainenristi.fi

Lisätietoja Jenniltä, 
jenni.hartikainen@punainenristi.fi
p. 040 748 4305
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PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ

Perinteiset Naisten joulumessut järjestettiin 4-
5.12.21 OAMK:n  tiloissa tiukkojen koronarajoi-
tusten puitteissa. Ovella tarkistettiin korona-
passit ja maskin käyttö oli suositeltavaa. Tästä 
huolimatta messuilla oli todella kiva tunnelma, 
lauantain aamuhämärissä erilaiset kädentaita-
jat kokoontuivat paikalle kokoamaan pöytiään 
myydäkseen ihania käsintehtyjä tuotteitaan. 

SPR Oulun piiritoimiston väki oli paikalla 
esittelemässä toimintaa ja lauantai-aamuk-
si saatiin paikalle myös kaksi vapaaehtois-
ta Oulun paikallisosastolta. SPR tarjosi ihmi-
sille mahdollisuuden kirjoittaa kortti omalle 
läheiselle tai tuntemattomalle, postitus 
maksutta. Lisäksi myynnissä oli SPR:n jou-
lukortteja, jotka menivätkin hyvin kaupaksi. 

Piiri esittelemässä Punaisen 
Ristin toimintaa 

Tunnelma messuilla oli jouluinen ja lämmin. 
Saimme paljon kiinnostuneita ihmisiä pöytäm-
me ääreen ja tuntui hyvältä jalkautua taas ih-
misten pariin. Messuilla oli myös ensiapupäi-
vystys Oulun osaston ensiapuryhmän toimesta.

Teksi: Pia Jylänki

Piiritoimiston virkistyspäivä Virpiniemessä
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Oulun osaston puheenjohtaja Laila oli mukana 
messuilla esittelemässä Punaisen Ristin toimintaa

Miia, Marika, Teemu, Pia, Mira, Maarit, Jenni K., Karoliina, Pauliina ja Päivi ehtivät pysähtyä kuvaan ennen 
makkaranpaistoa.

Messupöydän äärellä oli mahdollisuus tutustua 
Punaisen Ristin esitteisiin tai kirjoittaa joulukortti
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Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus luovutettiin 
Sari Lahdenperälle

Oulun kaupungin Monikulttuurisen 
nuorisotyön koordinaattori Sari Lah-
denperä vastaanotti joulukuussa Ou-
lun piirin 2021 Ennakkokuuloton edel-
läkävijä – tunnustuksen.

Koska vuoden 2021 rasisminvastaisel-
la viikolla myönnetyn tunnustuksen luo-
vuttamiseen ei löytynyt sopivaa tilai-
suutta aiemmin koronan ja aikataulujen 
vuoksi, ojennettiin tunnus Sarille ennne joulu-
lomia pienimuotoisessa lounastapaamisessa. 

Tunnustuksesta silmin nähden otettu Sa-
ri on ollut tehtävässään vuodesta 2010 läh-
tien, ja yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus 
ovat olleet hänen työnsä punaisena lankana 
läpi vuosien. Sari on kehittänyt uusia keino-
ja ja näkökulmia vaikuttaakseen asioissa var-
sinkin nuorten suuntaan. Koska Sarilla on ha-
lu tehdä asioita myös konkreettisesti, on hän 
mukana viemässä asioita eteenpäin niin kau-
pungin eri työryhmissä kuin järjestöyhteis-
työn merkeissäkin. Sari on myös yksi Oulu 
Loves me -rasisminvastaisentapahtuman ke-
hittäjistä sekä Monikulttuurista nuorisotyö-
tä Oulussa -verkoston perustajista. Työssään 
Sari haluaa edistää varsinkin haavoittuvas-
sa asemassa olevien nuorten asioita ja tuo-
da heidän kokemuksiaan ja ääntänsä esille.

Tunnustuksen Sarille luovuttivat Punai-
sen Ristin Oulun piirin toiminnanjohta-
ja Miia Seppänen sekä monikulttuuri-
suustoiminnan kehittäjä Marika Parkkila.

Punaisen Ristin Oulun piiri myöntää vuosittain 
tunnustuksen järjestön ulkopuoliselle henkilöl-
le, ryhmälle tai yhteisölle, joka on piirin alueella 
toiminut esimerkillisesti yhdenvertaisuuden ja 
moninaisuuden edistämiseksi. Tunnustuksen 
saamisen perusteena voi olla yksittäinen teko 
tai pitkän linjan toiminta. Seuraavan kerran tun-
nus jaetaan taas Rasisminvastaisella viikolla.

PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ

Joulukuun puolessa välissä piiritoimis-
ton väki pakkaantui autoihin ja suunta-
si nokan kohti Virpiniemeä, jossa oli lu-
vassa piirin henkilökunnan virkistyspäivä. 
Mukavan yhteisen ajanvieton ja tekemi-
sen tavoitteena on vahvistaa tiimihen-
keä ja lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnet-
ta, jolloin työskentelykin sujuu paremmin. 

Virpiniemessä meille oli luvassa monenlaista 
puuhaa ja aktiviteetteja. Pääsimme mittele-
mään taitojamme mm. ”erärastien” parissa 

sekä tekemään liikunnallisia tehtäviä sisällä. 
Lounaan nautimme luonnossa nuotion äärel-
lä. Virpiniemen osalta päivän viimeinen ak-
tiviteetti oli kehonhuolto ja rentoutushetki, 
jossa käytettiin myös foam rollereita. Jume-
ja taisi löytyä meistä yhdellä jos toisellakin. 

Kaiken kaikkiaan päivä oli mukava piristys-
ruiske kiireiseen syksyyn ja teki hyvää meille 
kaikille. Vaikka uusia työntekijöitä on tullut 
melko paljonki, tämä päivä vahvisti, että po-
rukka toimii hyvin yhteen ja vetää yhtä köyttä. 
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Sari Lahdenperä sai Punaisen Ristin Oulun piirin 
vuoden 2021 Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustuksen.
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Tänä vuonna EU-ruokaa on Oulun piirin alu-
eella jaettu 16-osastossa, kiloissa se tarkoit-
taa peräti 40600 kiloa. Osastoissa on ollut 
mahtava tekemisen meininki ja usea ripeä 
käsipari on ollut pakkaus ja jakelu apuna. 

Korona on tuonut muutoksia moniin asioi-
hin, ruoka-apu on kuitenkin jatkanut toi-
mintaansa koko ajan uusia muotoja hakien. 
Alueellinen yhteistyö ja verkostoituminen mui-
den toimijoiden kanssa on myös ollut loista-
vaa. Ruoka-apu yhdistääkin helposti eri toi-
mijat tekemään työtä yhteisen hyvän eteen.  

EU ruoka-apu Oulun piirissä on aloitettu vuon-
na 2013 ja se päättyi tällaisenaan vuoteen 2021. 
Vuonna 2022 jakelu muuttuu lahjakortti muo-

Ruoka-apu mukana kohtaamisissa

Nostoja monikulttuurisuustoiminnan syksystä

toon ja siitä tiedotetaan lisää myöhemmin. 
Ruoka-avun muutokset tulevatkin olemaan 
suuressa osassa tänä vuonna ja siksi onkin erit-
täin tärkeää saada ruoka-avun yhteyteen lisää 
osallistavaa toimintaa ja kohtaamisia mukaan. 

Osastoissa ruoka-apua voi toteuttaa tulevai-
suudessa monella eri tavalla hävikkiruokaa 
hyödyntäen. On hyvä muistaa, kuinka ihmi-
siä onkaan helppo lähestyä esimerkiksi kah-
vikupposen kanssa. Ruoka on siis yksinkertai-
nen ja yhdistävä tekijä moneen toimintaan. 
Toivottavasti tilanne keväällä on jo valoisam-
pi ja pääsemme kohtamaan ihmisiä ja jär-
jestämään yhdessä erilaisia toimintoja ja ta-
pahtumia missä ruoka-apu voi olla mukana.

Päiväkeskus -toiminnan 
syysreissu Hailuotoon 3.10.

Lokakuun alussa suuntasimme päiväkeskuk-
sen (paperittomat- ja sen uhan alla olevien 
neuvontapaikka) vapaaehtoisten ja asiakkai-
den kanssa tutustumaan Hailuodon saareen.

Monelle jo pelkkä lauttamatka oli uusi elä-
mys ja vielä kun sattui mukava sää, oli 
reissu fiilis taattu. Päivän aloitimme lii-
ketyöpajalla, jonka jälkeen tutustuimme 
kulttuuritalo Dagikseen. Matkan kruuna-
si kiipeäminen Marjaniemen majakkaan ja 
kävelyreissu Marjaniemen hiekkarannalla. 

Vaikka, kiitos ruuhkan, jouduimme notku-
maan lauttarannassa ylimääräiset puolitois-
ta tuntia, oli tunnelma korkealla koko mat-
kan ajan. Kiitosta tuli erityisesti siitä, että 
hetken ajan oma tilanne unohtui ja sai vain 
olla ja nauttia. Erityiskiitos vapaaehtoisel-
le Ainolle, joka suunnitteli päivän ohjelman!

Monikulttuurinen perheleiri 
Pikkusyötteellä 22.-24.10.

Lokakuun loppupuolella toteutui viimeinkin 
kauan suunniteltu monikulttuurinen perhe-
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Kiipeäminen Marjaniemen majakkaan kruunasi 
päiväkeskuksen vapaaehtoisten ja asiakkaiden 
mukavan päivän Hailuodossa
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Virkistystä ja virikkeitä 
vastuuvapaaehtoisille 
-tapahtuma 26.-27.11. 

Marraskuun lopulla järjestimme monimuotoi-
sen ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisille 
virkistys -ja täydennyskoulutus viikonlopun. 
Perjantai-iltana virkistäydyimme jouluateri-
an merkeissä ravintola Sokeri-Jussin Kieva-
rissa sekä Oulun kaupunginteatterissa. Lau-
antaina pääsimme itse asiaan eli miettimään 
omien kokemusten kautta ryhmän ohjaamis-
ta ja sen toiminnan suunnittelua, vuorovai-
kutustaitoja, ennakkoluuloja ja saavutetta-
vuutta sekä oman hyvinvoinnin tukemista. 
Tärkeintä viikonlopussa kuitenkin taisi ol-
la mahdollisuus yhteiseen jakamiseen sekä 
vertaistukeen toisten vapaaehtoisten kanssa.

leiri Pikkusyötteen lumisissa maisemissa. Tä-
män toteutuksen mahdollisti LähiTapiolan tuki. 
Leireilemään lähti eritaustaisia perheitä Kuu-
samosta, Oulusta ja Ruukista ja yhteistyö-
kumppanina meillä oli Vuolle Setlementti. 

Leiri kesti perjantaista sunnuntaihin ja kerke-
simme viikonlopun aikana kokeilla mm. seinä-
kiipeilyä, jousiammuntaa, erätaitoja ja vael-
lusta lumisessa metsässä. Leirin kohokohdaksi 
taisi lasten mielestä muodostua leiridisco ja 
naisten oma disco se vasta villiinnyttikin kaikki 
naiset mitä monimutkaisimpiin tanssikuvioihin. 

Paras palaute leirin jälkeen on ollut se, kun 
useampi osallistuja on kysynyt seuraavan leirin 
ajankohtaa. Toivottavasti voimme  taas  sellaisen 
joku päivä järjestää. Tämäkään leiri ei olisi ollut 
mahdollinen ilman meidän ihania vapaaehtoi-
sia eli erityiskiitos kaikille teille mukana olleille! 

Syksy 2021 meni nopeasti, mut-
ta edelleen koronan kourissa osittain.
Suunniteltuja tapahtumia päästiin kuiten-
kin toteuttamaan. Suurimpana niistä oli 
jo kaksi kertaa siirretty Nuorten Ystävälei-
ri Joutenlammen kurssikeskuksessa Kajaa-
nissa lokakuun lopussa. Yhteistyössä leirillä 
oli SPR Lapin piiri, Kajaanin etsivä nuoriso-
työ sekä NuoriMieli-toiminta. Leirille osal-
listujia tuli niin Lapista kuin Kainuustakin. 
Tunnelma oli huikea ja leiri maistuvine ruo-
kineen oli ihana kokemus, myös ohjaajille!

Syksyn mittaan saatiin järjestettyä myös pari 
pienempää tapahtumaa. Oli ”Ihan pihalla”-ta-
pahtuma Etsivien kanssa ja OLKA-yhteistyössä 
tapahtunutta toiminnan esittelyä Kajaanin uu-
den sairaalan aulassa. Ystävätoiminnan perus-
kurssin myötä saimme joukkoomme myös uusia 
vapaaehtoisia lievittämään yksinäisyyttä, mi-
kä etenkin korona-aika on lisännyt tuntuvasti.

Alkavaa vuotta odotamme innolla ja toi-
vomme joukkoomme lisää ihania nuo-
ria toimimaan ystävinä toiselle nuorelle <3
Myös ystäväpyyntöjä otamme vastaan! Ystä-
vää pyytäneelle yhdistämme koulutetun va-
paaehtoisen kaveriksi, jonka kanssa voi vaikka 
ulkoilla, käydä kahvilla, uimassa tai leffassa.

Kaveritaitoja nuorille hankkeen poimintoja
Kaveritaidot toivottaa ihanaa alkanutta vuot-
ta kaikille!

Jenni Koistinen

Nuorten Ystäväleiri Joutenlammella Kajaanissa oli 
kaikin puolin onnistunut.
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Omaishoitajatoiminta-katsaus kuluneeseen syksyyn ja 
Rokuan virkistysretki

Koronatilanteesta huolimatta SPR omaishoi-
tajien tukitoiminta sai järjestettyä kahdet hy-
vinvointipäivät omaishoitajille. Hyvinvointi-
päivät, joilla tarkoitetaan maksutonta kahden 
päivän koulutus/virkistyspäivää kylpyläho-
tellissa, pidettiin Kainuun Vuokatissa, Sokos 
hotel Katinkullassa yhteistyössä Savo-Kar-
jalan piirin omaishoitajatoiminnan kanssa.

Koronan vuoksi yöpyminen tarjottiin yhden 
hengen huoneissa ja hygieniarajoituksia nou-
datettiin tarkasti. Ohjelmassa oli psykologin 
luento jaksamisesta ja luonnon hyvää teke-
västä vaikutuksesta, ensiapua ja Kelan asioi-
ta. Vapaa-ajalla omaishoitajat pääsivät ren-
toutumaan kylpylään ja kuntosalille sekä 
tietenkin Vuokatin kauniiseen luontoon. Yh-
teiset ateriat ja molempien päivien osallistuji-
en nopea ryhmäytyminen kruunasivat päivät.

Syksyn osallistujat olivat vuoden 2020 hy-
vinvointipäiville hakeneita omaishoitajia. 
Silloin päivät jouduttiin koronapandemi-
asta johtuen perumaan kokonaan. Hy-
vinvointipäivät järjestetään taas  vuon-
na 2022 mikäli koronatilanne sen sallii.

Pitkän korona-ajan jälkeen pääsimme lopul-
ta elokuussa järjestämään kauan suunnitel-
tua monimuotoisen ystävätoiminnan retkeä 
Rokualle. 

Saimme mukaan 32 reipasta vapaaehtois-
ta eri puolilta piiriä. Retken emäntinä hää-
räsivät Marika, Jenni ja Pia piiritoimistol-
ta. Yöpyminen oli Rokuan kylpylähotellissa 
yhden tai kahden hengen huoneessa. Ohjel-
massa oli pieniä yhteisiä ryhmätehtäviä, hy-
vää ruokaa ja lepoa, samoilua loppukesäisen 
luonnon keskellä sekä hauska ja virkistä-
vä metsäjumppa, jonka meille ohjasi Vaala-
lainen personal trainer Hanna Karppinen. 

Retken parasta antia oli varmasti vapaaeh-
toisten iloinen puheensorina ja tietenkin ren-
to tunnelma, jonka voimin jaksoimme taas 
pitkälle syksyyn. ”Enemmän tällaista toimin-
taa” oli myös vapaaehtoisilta saatu palaute.

Monimuotoisen 
ystävätoiminnan virkistysretki 
Rokualle 27-28.8.2021
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Monimuotoisen ystävätoiminnan vapaaehtoisia virkistäytymässä Rokuan maisemissa.
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NUORET OSAKSI YHTEISÖÄMME -HANKE

Jatkoa NOY-hankkeelle!

Nuoret osaksi yhteisömme -hanke (ESR) sai 
keskellä pimeää marraskuuta iloisia uutisia 
projektin jatkosta. Nykyistä ja hieman uut-
takin toimintaa tarjotaan ja kehitellään nuo-
rille aina kesäkuulle 2022 saakka! Hankkeen 
toimintaan kuuluu tällä hetkellä tunnetaito-
ryhmätoiminta, viikoittain järjestettävä ystä-
vätoimintaryhmä ja vaihtuvin teemoin järjes-
tettävät maanantain työpajat, unohtamatta 
vapaaehtoistoimintaa ja tukikummitoimintaa.

Tunteitani -ryhmätoimintamalli

Tunnetaidot ovat yksi mielenterveyden kulma-
kivistä. Ne ovat elämän alkutaipaleella omak-
suttuja ja niitä voi opetella lisää missä iässä 
tahansa. Hankkeessa kehitteillä oleva Tunteita-
ni- ryhmätoimintamalli on matalan kynnyksen 
tunnetaitojen opettelemisen ja vahvistamisen 
väline, jossa tavoitteena on käsitellä tunnetai-
toja toiminnallisten ja taiteellisten menetelmi-
en avulla. Tunteitani- malli on suunniteltu 1–3 
kertaa kokoontuvaksi pienryhmäksi, joka sopii 
pidettäväksi niin verkossa kuin lähiryhmänä. 
Keskeiseksi mallissa nousee vertaistuki, yhtei-
söllisyys ja osallistujien välinen vuorovaikutus. 

Menneisiin ryhmiin osallistuneet ovat an-
taneet mallista paljon positiivista palau-
tetta ja ovat kokeneet sen antoisaksi. 
Tunnetaitoryhmä on koettu turvalliseksi ym-
päristöksi jakaa kokemuksia ja saada ver-
taistukea muilta nuorilta. Tunteitani- mal-
li on tarkoitus jalkauttaa osaksi Oulun piirin 
ja koko Suomen Punaisen Ristin toimintaa.

Nuorten Ystävätoimintaryhmä

Nuoret kaipaavat toisia samanikäisiä ja sik-
si muun SPR ystävätoiminnan ohella NOY- 
hanke järjestää ryhmämuotoista toimintaa, 
joista yksi on torstaisin kokoontuva Ystävä-
toimintaryhmä. Ystäväryhmää ohjaa ja suun-
nittelee hankkeen ohjaaja ja vapaaehtoinen. 

Ryhmän sisältö suunnitellaan nuorten toi-
veiden pohjalta ja joskus nuoret toimivat it-
se ohjaajina ryhmässä. Yhdessä on laitettu 
ruokaa, tehty erilaisia käsitöitä, ulkoilutettu 
eläimiä, kisailtu Megazonessa, käyty Tivolis-
sa, pelailtu lautapelejä ja vaikka mitä muu-
ta kivaa. Ryhmän on tarkoitus jatkua Oulus-
sa myös hankkeen päätyttyä ja tarjota Oulun 
alueen nuorille maksutonta yhteistä ajanvie-
tettä, osallisuuden kokemuksia ja kaveruutta.

Noy- hankkeen toiminnoista pysyt ajan tasal-
la laittamalla meidät seurantaan Instagramis-
sa ja Facebookissa. Maanantain työpajoihin, 
tunnetaitoryhmään ja ystäväryhmään ote-
taan avosylin vastaan innokkaita vapaaehtoi-
sia ohjaajia! Mukaan vapaaehtoiseksi pääsee 
olemalla yhteydessä hankkeen työntekijöihin.

Hankkeen toimitilat osoitteessa Uusikatu 24 
G 76
Pauliina, projektipäällikkö p. 040 486 2885/wa
Aino, projektityöntekijä p. 040 502 2565/wa
Mari, projektityöntekijä p. 040 147 9200/wa

Instagram @noyhanke 
Facebook /noyhanke
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Oppilaitosyhteistyöllä näkyvyyttä ja nuoria mukaan 
toimintaan

Punaisen Ristin Oulun piirillä on mahdol-
lisuus tarjota vapaaehtoistoiminnan kurs-
sia valinnaiskurssiksi lukioille, sekä mahdol-
lisesti myös ammattioppilaitoksille, mikäli 
se soveltuu heidän opetussuunnitelmaansa. 

Kurssi koostuisi piirin työntekijän pitämistä teo-
riatunneista sekä käytännön vapaaehtoistyöstä 
osastoissa. Teoriaosuudella opiskelijat syven-
tyisivät Punaisen Ristin periaatteisiin ja toimin-
taan, jonka jälkeen he siirtyisivät suorittamaan 
vapaaehtoistyötä osaston osoittamalla tavalla. 

Vapaaehtoistyötä osastossa voi olla tar-
jolla esimerkiksi ruoka-avun tai ystävätoi-
minnan piirissä. Osastossa suoritettavien 
vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä riip-
puu kurssin tuntimäärästä, ja on näin ol-
len oppilaitoksesta riippuvainen. Jotta kurs-
sia voidaan paikkakunnalle tarjota, täytyy 
opiskelijoille olla tarjolla vapaaehtoistoi-
minnan paikkoja Punaisen Ristin osastossa. 
Ajallisesti kurssit tulisivat luultavas-
ti sijoittumaan syksylle 2022/keväälle 
2023, myös tämä on oppilaitosriippuvaista.

Mikäli osastossanne on, tai on alkamassa toi-
mintamuotoja, joihin olisi helppo ottaa mu-
kaan uusia nuoria sekä kiinnostusta nuor-
ten ohjaukseen, ottakaa yhteyttä niin aletaan 
selvittelemään vapaaehtoistoiminnan kurssin 
mahdollisuutta paikkakuntanne oppilaitoksiin. 

Lisäksi mikäli osastollanne on kiinnostusta esi-
tellä Punaisen Ristin toimintaa kouluvierailu-
jen merkeissä, saa piiristä apuja myös tähän.  
Kouluvierailuilla voidaan esitellä  Punai-
sen Ristin toimintaa Suomessa ja maa-
ilmalla, kertoa vapaaehtoisuudesta ja 
kutsua mukaan toimintaan,  kertoa rasis-
minvastaisesta työstä tai Punaisen Ris-
tin roolista ilmastonmuutos keskustelussa. 
Koronatilanteen pysyessä haastavana, voi-
daan toteuttaa myös etäkouluvierailuja. 

Olkaa yhteydessä jos kouluvierailut tai va-
paaehtoistoiminnankurssin mahdolli-
suus kiinnostavat teitä. Valmiita ratkaisu-
ja ei tarvita, voidaan pohtia näitä yhdessä!
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Lisätietoja oppilaitosyhteistyöstä Jenniltä, 
jenni.hartikainen@punainenristi.fi
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AVUSTUSTYÖSSÄ MAAILMALLA

Liminkalainen Timo Heikkinen osana kansainvälistä avun 
ketjua Haitilla

Tiina Leinonen

Suomen Punainen Risti lähettää vuosit-
tain maailmalle yli kaksi sataa eri alo-
jen asiantuntijaa kansainväliseen avus-
tustyöhön. He ovat osa Punaisen Ristin 
avun ketjua, ja toimivat yhteistyös-
sä paikallisen, alueellisen ja kansain-
välisen auttajayhteisön kanssa. Kun 
elokuussa 2021 Haitissa tapahtui tu-
hoisa maanjäristys, oli liminkalainen 
it-alan ammattilainen Timo Heikkinen 
yksi Suomen Punaisen Ristin maailmal-
le lähettämistä avustustyöntekijöistä.

Kerrotko Timo vähän taustoistasi?

Olen viimeisen parisen kymmentä vuotta toi-
minut ammattikorkeakoulun opettajana. Nuo-
rena innostuin radioamatööriharrastuksesta ja 
jo lukioiässä minulla oli yhteyksiä harrastuk-
sen tiimoilta jo 197 eri maahan. Valmistuttua-
ni TTKK:lta toimin kansainvälisissä tehtävissä 
automaatiojärjestelmien parissa Valmet Au-
tomationilla teknisissä kehitystehtävissä sekä 
markkinointitehtävissä messuilla ja kansain-
välisten asiakkaitten luona sekä ajaen ylös 
automaatiojärjestelmiä mm. Etelä-Koreas-
sa telakalla ja Australiassa voimalaitoksella. 

Mikä sai sinut lähtemään mukaan 
avustustoimintaan ulkomailla?

Muutama vuosi sitten kuulin, että Suomen Pu-
nainen Risti hakee IT-taitoisia radioamatöörejä 
kansainväliseen avustustyöhön. Tästä innos-
tuneena hain mukaan IMPACT-koulutukseen. 
Olen ehkä hieman maailmanparantaja luon-
teeltani ja omaan entisestään kansainvälistä 
kokemusta työn puolesta, eikä koulutukseen 
lähteminen tuntunut siksi ollenkaan vaikealta.

Minkälaisesta humanitäärisen avun 
tarpeesta Haitissa oli kysymys?

Haitissa tapahtui elokuun 2021 puolessa-
välissä erittäin paha maanjäristys, joka eh-
kä hieman jäi Afganistanin tilanteen varjoon. 
Maa on äärimmäisen köyhä eikä edellises-
tä, 11 vuotta sitten tapahtuneesta maanjä-
ristyksestäkään olla maassa vielä toivuttu. 

Nyt tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen 
paikallinen Haitin Punainen Risti pyysi apuja 
kansainväliseltä Punaiselta Ristiltä. Geneven 
kautta viesti avun tarpeesta tuli myös Suo-
meen ja Suomi lähti mukaan avustustyöhön. 

Perhe ja läheiset ovat iso tuki 
avustustyöntekijöille

Kauan mietit mukaan lähtemistä kun 
kutsu kävi? 

Elokuun loppupuolella tulleeseen hälytykseen 
vastasin, että en pääse ensimmäiseen rotaati-
oon, vaan aikaisintaan vasta lokakuun alussa. 
Syyskuun puolessavälissä olin ajelemassa Tam-
pereelle SPR:n ERU-koulutukseen, kun Helsin-
gistä tuli puhelu. ”Pääsetkö lähtemään ensi vii-
kon keskiviikkona tai torstaina?” ”Pitää tuumia”. 

Tuumin kotijoukkojen kanssa, että meni-
si aika tiukille, kun palaan reissusta vas-
ta myöhään tiistai-iltana. Jouduin vastaa-
maan, että lähtö ei onnistu ennen kuun 
vaihdetta - aikaa kun piti varata lääkärin-
tarkastusta ja loppuja rokotuksia varten.
Tämä olikin hyvä päätös, sillä pari päivää ennen 
toteutunutta lähtöä iäkkään äitini tila huononi 
ja jouduin järjestämään hänet sairaalahoitoon.

Kuinka työnantajasi suhtautui asiaan ja 
miten käytännön asiat hoituivat työpai-
kan kanssa? 

Ensimmäisellä komennuksellaan Haitissa Timo 
Heikkinen vastasi mm. kenttäsairaalan IT-
järjestelmistä.
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Tämähän meni siinä mielessä hassusti, et-
tä aloitin nykyisessä työpaikassani Valmet 
Automationilla vasta elokuun alussa ja olen 
täällä vuoden työlomalla (ent. virkavapaa) 
lehtorin toimesta Oulun ammattikorkeakou-
lussa. Tehtäviini kuuluu kuitenkin pääosin yri-
tyksen sisäistä kehitystyötä, joten asiakkail-
le päin ei poissaolostani koitunut viivästyksiä.

Mahdollisesta komennuksesta olin puhunut jo 
rekrytointivaiheessa. Sitten kun se realisoitui-
kin, esimieheni oli hyvin myötämielinen. Val-
met on aiemminkin tukenut Suomen Punaista 
Ristiä ja myöhemmin kävikin ilmi, että myötä-
mielinen suhtautuminen ylsi talossa ylimmälle 
tasolle saakka. Valmet tekikin kaiken lisäksi lah-
joituksen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

Mitä perheesi/ läheisesi tuumasivat 
asiasta? Millainen läheisten tuen mer-
kitys on sinulle?

Kysyin 10-vuotiaalta tyttäreltä ennen läh-
töön lupautumista, että mitä hän tuumii, jos 
lähtisin kuukaudeksi pois . ”Isi on sanka-
ri” oli vastaus, ja kunnon rutistus vielä pääl-
le. Silloin minulle valkeni, että kun tytärkin 
ymmärtää avun tarpeen ja tärkeyden, mi-
nun velvollisuuteni on lähteä auttamaan.

Puolison tuki on ollut todella tärkeä jo ennen 
tätä komennusta. Parhaimmillaan viikon mit-
taisiin delegaattikoulutuksiin osallistuminen 
ei olisi perheelliselle ollut mahdollista ilman, 
että kumppani on hengessä mukana. Vaimo 
joutui tietenkin venymään myös komennuk-
sen aikana. Haitissa oloni aikana äitini pää-

si sairaalasta, mutta ei enää pärjäisi omassa 
asunnossaan, vaan joutui muuttamaan sairaa-
lasta suoraan palvelutaloon. Paikan valinnas-
ta ja paperisodasta käytännön muuttamiseen 
liittyvät puhteet jäivät vaimoni hoidettavak-
si sillä aikaa, kun ukko rilluttelee Karibialla. 

Yhteydet Haitiin päin pelasivat melko hy-
vin, joten pysyin kyllä hyvin tilanteen tasal-
la, mutta eipä sieltä kovin paljon pystynyt ko-
tiin päin avuksi olemaan. Sinnikkäästi hän 
piti langat käsissään ja kertaakaan en kuul-
lut syytöksen puolikastakaan poissaolostani.

Kauan operaatio kohdaltasi kesti, ja 
mitkä olivat keskeiset työtehtäväsi? 

Olin perillä neljä viikkoa, matkoihin meni yhteen-
sä viikko. Suomesta Haitiin oli lähetetty kenttä-
sairaala, avustusmateriaalia ja avustustyönte-
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Punaisen Ristin kenttäsairaalan toiminta käynnistyi kuukausi järistyksen jälkeen. Sairaala tuki Les Cayesin 
alueen julkista terveydenhoitoa tarjoten 24/7 palveluja. Sairaalassa työskenteli noin sata kansainvälistä ja 
paikallista työntekijää eri tehtävissä.

AVUSTUSTYÖSSÄ MAAILMALLA
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Minkälaiseen joukkueeseen Haitin Les 
Cayesissä liityit?

Punaisen Ristin avustustyöntekijöitä ja/tai lait-
teita oli sairaalahankkeessa paitsi Suomesta, 
myös Kanadasta, Saksasta ja Belgiasta. Sai-
raalahenkilöstöä projektissa on mukana noin 
35 ja sen lisäksi tulee tietysti tekniset avus-
tustyöntekijät. Paikallisia projektiin palkataan 
tietysti mahdollisimman paljon, ajatuksena et-
tä neljän kuukauden jälkeen paikalliset otta-
vat kenttäsairaalan haltuun ja kouluttautuvat 
operoimaan sairaalaa sen jälkeen, kun avusta-
vat tahot poistuvat maasta. Avustusprojektin 
luonteeseen kuuluu, että rakennettu sairaa-
la ja siihen liittyvä infra jäävät kohdemaahan.

kijöitä. Saapuessani Les Cayesiin kenttäsairaala 
pyöri jo osittain. Minun tehtäväni oli rakentaa 
ja ylläpitää kenttäsairaalan IT-järjestelmiä.
Tehtävänimikkeenä oli ERU Hospital IT/Telecom 
Delegate eli käytännössä olin IT-tukihenkilönä. 

Aivan kuten tavallisessa sairaalassa, käy-
tännöllisesti katsoen kaikissa kenttäsairaa-
lan tehtävässäkin tarvitaan tietotekniikkaa 
ohjelmistoineen ja verkkoyhteyksineen. Li-
säksi jokaisella delegaatilla tulee turvalli-
suussyistä olla käytössään varmasti toimiva 
puhelin, joiden alustaminen, paikallisen liit-
tymän käyttöönotto ja käytön opastus kuu-
lui myös tehtäviini. Sairaalan sisäiseen liiken-
nöintiin käytettiin VHF-käsiradioita, joita oli 
kolmisenkymmentä kappaletta. Niiden lataa-
misesta huolehtiminen oli oma savottansa.

Toimivat yhteydet ovat tärkeä turvallisuustekijä ja 
helpottavat myös avustustyöntekijöiden työtä
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Tiina Leinonen

Punaisen Ristin lippu kertoo, että apua on paikalla

Minkälaisen valmennuksen olet saa-
nut katastrofitilanteessa toimimiseen 
ja miten asioita käsiteltiin jälkikäteen, 
saitteko esimerkiksi keskusteluapua?

Tehtävään liittyvät turvallisuusriskit ovat tietys-
ti vakavasti otettavia. SPR:n koulutukset ovat 
olleet todella hyviä, samoin kouluttajat. Yhteis-
henki kurssilla on ollut erittäin hyvä, yhdessä 
ryhmän kanssa on ollut hienoa opiskella. Tur-
vallisuusnäkökulma on kaikissa koulutuksissa 
ollut kaiken aikaa keskiössä. Erikseen järjestet-
tiin vielä simulointityyppinen leiri, jossa kent-
täturvallisuuteen liittyviä asioita harjoiteltiin 
aidontyyppisissä olosuhteissa. Koulutus konk-
retisoi turvallisuusajattelua tosi hyvin. Koulu-
tus oli todella haastava, sen anti erinomainen.

Koulutuksissa nousee keskiöön myös riski-
en tunnistaminen ja niiden minimointi. Maa-
na Haiti on äärimmäisen köyhä ja sen mu-
kana tuomat lieveilmiöt tulee ottaa paikan 
päällä huomioon. ”Tilanteita” varten va-
raudutaan kolmella tavalla: etukäteen kou-
lutuksella ja sitten komennuksella pitä-
mällä silmät auki ja ”entä-jos”-ajattelulla.  

Laadukkaat koulutukset, 
yhteinen päämäärä ja työn 
merkityksellisyys lisäävät 
motivaatiota auttaa

AVUSTUSTYÖSSÄ MAAILMALLA
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Millaisia muistoja sinulta jäi avustus-
työstä? Mitkä asiat olivat sinulle mer-
kityksellisimpiä?

Parasta oli tunne, että työlläni oli todellista 
merkitystä. Konkreettisimmin se tuli esille, 
kun erään kerran leikkaukseen valmistellus-
ta pojasta olisi pitänyt saada otettua röntgen-
kuvat, mutta koneen ohjaustietokone oli alka-
nut jo pari päivää aiemmin temppuilemaan, 
eikä nyt suostunut pysymään ollenkaan pääl-
lä. Kuvat olisi kuitenkin saatava, joten jou-
duttiin hieromaan aivonystyröitä hieman sy-
vemmältä ja kovempaa, että ratkaisu löytyi 
siihen hätään. Eräänlainen väliaikaisratkaisu 
saatiinkin sitten kehitettyä, kuvat otettua, poi-
ka leikattua ja toipuminen pääsi alkamaan.

Usein tuli mieleen, että moni muukin kyllä pys-
tyisi aivan hyvin hoitamaan hommat, joita siel-
lä tein; en ollut siellä siksi, että olisin töissäni 
jotenkin erinomainen tai välttämätön. Mutta 
nyt vain oli minun vuoroni olla siellä ja tehdä 
osuuteni kokonaisuudesta. Kaikkiaan oli tosi 
hienoa olla osa porukkaa, jolla kaikilla oli kirk-
kaana mielessä syy, miksi siellä olimme. Meil-
lä oli yhteinen tavoite ja tarkoitus. Motivaatio 
avustustyöhön onkin vain lisääntynyt. Tietys-
ti sitä toivoo, että katastrofeja ei tapahtuisi. 
Mutta todennäköisestihän niitä ennemmin tai 
myöhemmin kuitenkin sattuu, ja omaa läh-
tövalmiutta onkin hyvä pitää yllä koko ajan.

Miten työntekijöitten majoitus ja muut 
fasiliteetit on järjestetty?

Paikalliset kuljettajat kuljettivat mei-
dät sairaala-alueelle aamulla ja illalla ta-
kaisin hotellille. Hotellilta ei käytännössä 
saa poistua kuin sairaala-alueelle men-
nessä, meillä oli tiukka ulkonaliikkumis-
kielto iltakuuden ja aamukuuden välillä. 

SPR:n teknikot ovat rakentaneet hotellialu-
eelle satelliittiyhteyden, josta se jaetaan lin-
killä sairaala-alueelle. Paikallinen teleyhtiö 
on lisäksi rakentanut alueelle linkkiä, jon-
ka kautta perinteiset yhteydet alkoivat toi-
mimaan jossakin aikataulussa. Näkisin, et-
tä tiedonhallinta tulee olemaan keskiössä 
Punaisen Ristin tulevassa työssä. Punaisel-
la Ristillä on tarve ihmisistä, joilla on osaa-
mista datanhallintaan ja tiedonlouhintaan.

Kiitokset Timolle mielenkiintoisesta haastat-
telusta ja kokemusten jaosta!

Teksti: Marjo Soppela, SPR Limingan osasto 
& Jenni Hartikainen

Riskialttiit tilanteet käytiin läpi aina heti nii-
den jälkeen. Operaation johto oli tässäkin 
suhteessa sisäistänyt oman koulutuksensa 
hyvin. Asioita puitiin luonnollisesti myös va-
paamuotoisemmin kollegoiden kesken. Li-
säksi meillä on mahdollista saada ammat-
tiapua komennuksen aikana ja sen jälkeen.
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11-vuotias Jameslee loukkaantui maanjäristyksen 
iskiessä Haitiin. Hänen jalkaansa hoidettiin 
Punaisen Ristin kenttäsairaalassa, josta hän sai 
myös kepit kävelyn tueksi.

AVUSTUSTYÖSSÄ MAAILMALLA
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OSASTOISSA TAPAHTUU

Pikavisiitti Oulussa

Keväällä 2016 SPR Kuusamon osastolle tuli Ou-
lun piiritoimistosta tieto mahdollisuudesta ja-
kaa Euroopan Unionin tarjoamaa ruoka-apua 
vähävaraisimmille Kuusamossa. Tartuimme oi-
tis tilaisuuteen ja lähetimme anomuksemme. 

Ruoka-apua on siitä lähtien SPR:n  Kuusamos-
sa jaettu kahdesti vuodessa 5 vuoden ajan, 
ensin luotuamme omalle paikkakunnalle so-
veltuvan tavan järjestää jakaminen kulloinkin 
käytettävissä olevan vapaaehtoistiimin kanssa. 

Tuleville vuosille ei toistaiseksi ole ruoka-avun 
saamisesta tietoa. Saimme kuitenkin kutsun 
saapua ruoka-avun parissa toimivien virkistysil-
taan 11.11.2021 SPR Oulun piirin leirikeskukseen 
Hietalinnaan, jossa tapasimme muita Oulun 
piirin vapaaehtoisia ja työntekijöitä. Useim-
mat vapaaehtoisista olivat uusia tuttavuuksia.

Esittäytymiskierroksen, keskustelujen, ruo-
ka- ja kahvitarjoilun jälkeen paikalle oli saa-
punut intialaisen lääkärin (Madan Katari-
an) kehittämään naurujoogaan perehtynyt 
kouluttaja. Hänen opastuksellaan harjoit-
telimme nauramista. Naurun sanotaan pi-
dentävän ikää ja sillä on terveydellisiä vai-
kutuksia. Naurusession jälkeen ilmapiiri oli 

varsin rentoutunut virkistyneiden osallistu-
jien lähtiessä saunomaan tai kotimatkalle.

Meille Kuusamosta tulleille oli järjestetty mah-
dollisuus yöpyä Hietalinnassa. Oli tosi muka-
vaa että ei tarvinnut lähteä yötämyöten aja-
maan pimeälle loskaiselle tielle rekkojen ja 
tiesuolaa nuolevien porojen harmiksi. Hietalin-
nan pittoreski pihapiiri oli meille entuudestaan 
tuttu 5 vuoden takaa, jolloin yövyimme pää-
rakennuksen yläkerrassa. Tällä kertaa saim-
me yöpyä tilavassa piharakennuksessa, jossa 
saunoimme, söimme vielä iltapalan ja aa-
muksi meille jääkaappiin varatun aamiaisen.

Niin, ja nauru oli herkässä vielä aamullakin kun 
piipahdimme piiritoimistolla Oulun keskustas-
sa tapaamassa toimiston uusia ja entisiä työn-
tekijöitä ennen päivänvalossa tapahtunutta 
kotimatkaa. Olemme hyvin kiitollisia Mira Car-
leniukselle ja muille virkistysillan järjestelyihin 
osallistuneille onnistuneesta tapahtumasta. 

Aune Helin & Pertti Hekkala

Pia Jylänki, Tiia Närhi, Teemu Alapeteri, Aune Helin ja Pertti Hekkala Oulun piirin piiritoimistolla 
marraskuussa 2021.

Jenni H
artikainen
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Ensiaputaidot ja koko ajan yleistyvät defibrillaat-
torit mietityttävät usein kansalaisia. Onko oma 
ensiapuosaaminen yhä ajan tasalla ja osaako 
sitä defibrillaattoria sitten käyttää tosi paikan 
tullen? Näitä asioita pohdittiin myös Suomus-
salmen koillisosassa sijaitsevassa Ruhtinansal-
men kylässä. Kylälle oli hankittu defibrillaatto-
ri ja nyt tarvittaisiin opastusta sen käyttöön. 

Kylä- ja eläkeyhdistyksen väki  päätti pyy-
tää apua SPR Suomussalmen paikallis-
osastolta. Osaston ensiapuryhmän jäsenet 
lupautuivatkin opastamaan kyläläisiä. Defib-
rillaattorin käytön lisäksi opeteltiin hälytyk-
sen tekoa ja tajuttoman ensiapua sekä pe-
rehdyttiin kodin turvallisuusasioihin. Kylän 
keskuksessa Juntusrannassa järjestetyssä lo-
kakuisessa tapahtumassa oli osallistujia 30.

SPR Suomussalmen osaston puheenjohtaja-
na toimiva Hilkka kertoi, että tapahtumas-
ta on poikinut lisää defibrillaattorin käytön 
opastuspyyntöjä pikkukyliltä eri puolilta Suo-
mussalmea. SPR:n vapaaehtoiset opastavat 
mielellään ihmisiä ensiaputaitojen opette-
lussa ja ylläpitämisessä. Ja taas ollaan juu-
ri siinä Punaisen Ristin toiminnan ytimessä: 
avustamassa ihmisiä heidän omissa elin-
ympäristöissään. Apu löytyy todellakin lä-
heltä, kiitos ripeiden paikallisosastojemme!

Teksti: Pia Jylänki

Otamme mielellämme vastaan ja julkaisem-
me piirin Tässä ja Nyt -järjestötiedottees-
sa osastojen kuulumisia. Mikäli teillä tapah-
tuu ja haluatte jakaa siitä myös muille iloa 
ja ideoita, laittakaahan juttuideoita tulemaan 
Jennille. Voitte joko itsenäisesti kirjoittaa ju-
tun, tai kertoa siitä ja antaa Jennin kirjoittaa. 

Myös kuvat toiminnoista ja tapahtu-
mista ovat tervetullut lisä niin piirin fa-
cebook -kanavaan kun myös Tässä ja 

Nyt  -lehden juttuihin. Muistattehan, et-
tä julkaistavilla kuvilla tulee olla kuvauslupa.
 
Kaikki ilmestyneet Tässä ja nyt -järjestötiedot-
teet  tulevat Red Netiin: https://rednet.punai-
nenristi.fi/node/3945 . Voitte linkata sieltä leh-
den vaikka oman osastonne facebook-sivuille, 
jolloin myös ne osaston jäsenet, joille lehteä 
ei tule postilaatikkoon, huomaavat sen lukea.

Yhteydenotot Oulun piirin Tässä ja Nyt -jut-
tujen tiimoilta: 
jenni.hartikainen@punainenristi.fi
p. 040 748 4305

Osastoissa tapahtuu, kerro 
siitä meillekin!

Suomussalmella opetetaan 
defibrillaattorin käyttöä

Punaisen Ristin Suomussalmen osastoon on tullut 
lisää ”deffan” käytön opastuspyyntöjä. Samalla 
voidaan käydä läpi myös esim. hälytyksen tekoa ja 
kodin turvallisuusasioita.

Mikä defibrillaattori?

Defibrillaattori eli sydäniskuri on elvytyslaite, jolla sy-
dänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen 
vaarallinen rytmihäiriö. Laite tunnistaa rytmihäiriön ja 
neuvoo laitteen käyttäjää toimimaan oikein ja turvalli-
sesti.

Defibrillaattorien määrät ja sijainnit Suomessa löytyvät 
osoitteesta: Defi.fi
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Vuonna 2018 mökille matkalle olleet oululainen 
Leena Siromaa ja turkulainen Petri Taimen py-
sähtyivät tankkaamaan ja kahvitauolle huolto-
asemalle. Huoltoasemalla Siromaa havaitsi hen-
kilön saaneen sairauskohtauksen. Tilannearvion 
jälkeen hän aloitti elvytyksen ja pyysi paikalla ol-
leita soittamaan hätänumeroon sekä hakemaan 
pihalla olleen Taimenen apuun. Tämän jälkeen 
Siromaa, Taimen ja huoltoaseman työntekijä 
Marja-Liisa Ojala jatkoivat elvytystä yhdessä.

Ambulanssi saapui paikalle 15 minuuttia häly-
tyksestä ja painelua jatkettiin vielä ambulanssin 
ensihoitajien virittäessä sydäniskuria käyttöön. 
Onnistunut maallikkoelvytys oli palauttanut to-
dennäköisesti rytmin. Kammiovärinä muuttui 
normaalirytmiksi ensimmäisestä sydäniskurin 
iskusta ja hoitoa jatkoivat ensihoitajat. Siro-
maa ja Taimen jäivät vielä keskustelemaan pai-
kalla olleiden kanssa ja antamaan henkistä tu-
kea. Sairauskohtauksen saanut Bjarne Laitinen 

oli toivuttuaan yhteydessä auttajiin ja Siromaa 
ja Taimen pitävät edelleen Laitiseen yhteyttä.
 
Suomen Punaisen Ristin ensiapu- ja terveystoimin-
nan asiantuntijaryhmä myönsi 26.3.2019 ensiavun 
huomionosoituksena Suomen Punaisen Ristin 
pronssisen ansiolaatan Siromaalle, Taimenelle ja 
Ojalalle. Aikatauluista ja koronapandemiasta joh-
tuen laatat luovutettiin heille vasta syksyllä 2021.

Punaisen Ristin vapaaehtoisuus tuo taitoja 
ja ystäviä

Siromaa tuli mukaan Punaisen Ristin ensiapu-
toimintaan pääkaupunkiseudulla vuonna 1987. 
Ensiaputoiminnan lisäksi hän ohjasi nuorten 
ryhmiä. Nykyään hän toimii SPR Oulun osas-
tossa ensiaputoiminnan lisäksi hallituksen jä-
senenä, henkisen tuen ryhmässä sekä päihde-
työn kouluttajana valtakunnallisesti. Parasta 
Siromaan mukaan Punaisen Ristin vapaaehtois-
toiminnassa on se, että voi harjoitella tärkeitä 
ensiavun taitoja, joita voi käyttää ihmisten hy-
väksi eri tilanteissa. Myös se on mukavaa, että 
ajan saatossa toiminnasta saa ystäviä. Harras-
tus toi yhteen Siromaan ja Taimenenkin, jot-
ka ovat pitäneet yhtä vuodesta 2017. Siromaa 
onkin tuttu kasvo SPR Turun osaston ensiapu-
toiminnassa sekä korona-auttamistehtävissä.

SPR Turun osastossa toimiva Petri Taimen tuli 
mukaan Punaisen Ristin lasten ensiapukerhoon 
vuonna 1984. Iän kartuttua hän siirtyi ensin nuor-
ten ja sitten aikuisten ensiapuryhmään. Vuosiin 
on mahtunut myös muun muassa ryhmän ohjaa-
jana ja ryhmänjohtajana toimimista sekä luotta-
mustehtäviä niin osastossa kuin SPR Varsinais-
Suomen piirissä. Taimen on opiskellut ensiavun 
ja terveystiedon kouluttajaksi terveydenhuol-
toalan koulutuksen jälkeen vuonna 2010 ja on 
myös ensivastekouluttaja. Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun toiminnassa hän on mukana ryhmä-
läisenä lähinnä etsintä- ja ensihuoltotehtävissä.  
Parasta Taimenen mielestä toiminnassa on ih-
misten auttaminen ja vaihtelevat tilanteet. 
Myös vuosien varrella matkaan tarttuneet ys-
tävät ja muut kontaktit ovat toiminnan ”suola”.

Teksti: Leena Siromaa ja Petri Taimen

VAPAAEHTOISENA PUNAISESSA RISTISSÄ

Ensiavun huomionosoitus tunnustuksena ansioituneesta 
ensiavun annosta

Leena Siromaa ja Petri Taimen ovat ol-
leet mukana Punaisen Ristin vapaaehtois-
toiminnassa yli kolmekymmentä vuotta. 
Vuosiin on mahtunut monia kohtaami-
sia ja auttamistilanteita. Aivan erityinen 
auttamistilanne sattui vuonna 2018, jol-
loin Siromaa ja Taimen osuivat paikalle 
huoltoaseman asiakkaan saadessa saira-
uskohtauksen. Arvion jälkeen he aloit-
tivat välittömästi elvytyksen. Suomen 
Punaisen Ristin ensiapu- ja terveystoi-
minnan asiantuntijaryhmä myönsi heil-
le ensiavun huomionosoituksena Suomen 
Punaisen Ristin pronssisen ansiolaatan.

Kuvassa vasemmalta Marja-Liisa Ojala, Bjarne 
Laitinen, Leena Siromaa ja Petri Taimen. 
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