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PÄÄKIRJOITUS 10.1.2022

Uusi vuosi 2022

yksinäisyyttä ja pelkoa tulevasta. Miten tämän kaiken saisi käännettyä Punaisen Ristin periaatteisiin ja kohti parempaa huomista?

Uuden vuoden alkaessa on ollut perinteenä tehdä erilaisia lupauksia. Usein lupaukset koskevat
terveyt-tä ja hyvinvointia. Tänä vuonna kyllä
kuntoilen ja käyn kuntosalilla, syön terveellisesti ja pidän itsestäni huolta. Nämä lupaukset
näkyvätkin selvänä piikkinä kuntosalien jäsenyyksissä ja tammikuussa moni meistä jaksaa vielä kieltäytyä herkuista kahvipöydässä.

Hyvänä uuden vuoden lupauksena voisikin siis
olla, että kaikesta huolimatta ja ennen kaikkea sen vuoksi, ihan jokainen yrittää parhaansa. Mitään muutahan me emme oikeastaan voi
tehdäkään. Ilo syntyy siitä, että voimme yhdessä suunnitella ja ehkäpä saamme suunnitelmat ajan kanssa toteutumaan. Toivoa antaa
yhdessä tekeminen ja ihmisten kohtaaminen.
Kohtaaminen on todella tärkeää, vaikka se tapahtuisi etäyhteyksin, puhelimella ja, toivon
mukaan, lopulta kasvotusten. Luottamusta ihmisten välille tuo parhaimmillaan se, että apua
on aina saatavilla, kun sitä tarvitsee. Parhaamme yrittämisen lupauksen voisimme siis kaikki
yhdessä tehdä ja parhaamme mukaan sitä noudattaa. Meidän parhaamme on aina riittävästi!

Kuitenkin meistä ihan jokainen tietää, että
harvoin ne uuden vuoden lupaus kovin kauas sitten kuiten-kaan kantaa. Kuntoilu jää arjen jalkoihin ja terveet elämäntavat hautautuvat entisten tapojen alle. Tottahan joku aina
onnistuukin ja hänelle on syytä nostaa hattua. Mutta onnistui lupauksen pitäminen tai
ei, niin pääasia lienee on se, että me tarkastelemme omaa elämäämme ja mietimme, miten sitä voisimme parantaa. Jokainen meistä
on joutunut miettimään viimeisien vuosien aikana, miten pysyä terveenä, suojata itseään
ja toisia ihmisiä. Olemme joutuneet myös oppimaan, että suunnitelmia joudutaan muuttamaan hyvin nopeallakin aikataululla, jotta
emme vaarantaisi itseämme tai toisiamme.

Hyvää alkanutta vuotta 2022!
Miia Seppänen
Toiminnanjohtaja

Suunnitelmat todella muuttuvat! Tämän osoitti jälleen loppuvuosi 2021. Korona- tartunnat
nousivat alueellamme pilviin ja nosti jälleen
terveysturvallisuuden etualalle. Onneksi kuitenkin muutamia lähitapaamisia ja tapahtumia
saatiin toteutettua, juuri ennen kuin tartunnat
lähtivät jälleen nousuun. Eniten varmasti kaikkia meitä harmitti se, että juuri kun pääsimme
maistamaan vähäsen vapautta, Korona näytti
jälleen voimansa. Perutaan, siirretään, ollaan
etänä! Jotenkin tuntuu, että tästä on tullut viime vuosien enemmän sääntö kuin poikkeus.
Tässä vaiheessa on jo todettava, että vaikka emme pysty tietämään mitä tulevaisuus
tuo, voimme kuitenkin suunnitella, unelmoida ja toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.
Me voimme aina vaikuttaa omaan itseemme,
omiin asenteisiimme ja sitä kautta ympärillemme. Punaisen Ristin, ja siten myös meidän, tehtävänä on jokaisessa tilanteessa luoda ympärillemme iloa, toivoa ja luottamusta.
Se ei ole aina niin helppoa, koska niin moni on jo tuskastunut tähän vallitsevaan tilanteeseen. Yhä useampi kokee väsymystä,
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Voimme voittaa yksinäisyyden yhdessä
ta, mutta myös yhteiskunnallinen ongelma.

Tammikuu on talven napa, taitekohta. Edessämme on kevät, joka toivottavasti näyttäytyy meille uudenlaisena.

Toivomme, että myös sinä lähdet liikkeelle, sillä jokainen voi vähentää yksinäisyyttä ympärillään. Pienikin teko on tärkeä. Viime hetken
vinkit ystävänpäivään löydät tästä lehdestä.

Tai kenties pikemminkin tuttuna. Sellaisena, jossa maailma täyttyy uudelleen äänistä, kohtaamisista, läsnäolosta ja kuulemisesta. Haluan uskoa ja toivoa, että
matka kohti parempia aikoja jatkuu.

Vuosi 2022 on täällä – kuljetaan se yhdessä. Nähdään myös ne arjessa vastaan tulevat ihmiset, jotka kulkevat rinnallamme, mutta eivät vielä kanssamme.

Koronan rapauttama arki on kuitenkin jättänyt jälkeensä myös yhä suuremman joukon ihmisiä, joille tulevaisuus ei näyttäydy yhtä valoisana. Heitä, jotka ovat yksin.

Nähdään – toisemme.

Käynnistämme ystävänpäiväkampanjamme
helmikuun 7. päivä. Silloin kutsumme jokaisen
mukaan lievittämään yksinäisyyttä. Vastaamme yksinäisten usein hiljaiseen huutoon ystävätoimintamme kautta, mutta käännämme
katseemme myös yhteiskuntaan laajemmin.
Tuttujen tapahtumien ja kohtaamisten ohella valmistelemme ystävänpäiväksi 14.2.
Helsinkiin tempausta, jonka kautta tuomme esiin yksinäisyyden monia kasvoja. Ne
kasvot ovat yksilön pelkoa ja surua, riittämättömyyden ja turvattomuuden tunnet-

TYKKÄÄ Facebookissa

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA

Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

KATSELE VIDEOITA
Youtubessa

youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME
Instagramissa

instagram.com/punainenristi/

Maaret Alaranta
Sosiaalisen hyvinvoinnin
koordinaattori

OTA YHTEYTTÄ

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!

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

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

SOITA JA LAHJOITA

0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Ystävänpäiväkampanjaa tarvitaan – jokainen
voi vähentää yksinäisyyttä ympärillään
Joonas Brandt

Ystävänpäiväkampanja järjestetään tänä
vuonna 7.–20.2. Kampanja huipentuu ystävänpäivän 14.2. ympärille, jolloin näymme tapahtumissa, somessa ja mediassa.

Tapahtumia toivotaan
Näinä aikoina kasvokkaiset kohtaamiset ovat ihmisille entistä tärkeämpiä. Siksi kannustamme kaikkia osastoja
suunnittelemaan rohkeasti ystävänpäivän tapahtumia. Tapahtumissa tulee noudattaa voimassa olevia turvallisuusohjeita koronan suhteen.

Nostamme ystävänpäiväkampanjassa esille suomalaisten kokemaa yksinäisyyttä sekä
yksinäisyyden vaikutuksia yksilölle ja yhteiskunnalle. Yksinäisyys on lisääntynyt koronaaikana räjähdysmäisesti ja meitä kaikkia tarvitaan nyt mukaan rakentamaan yhteisöllisyyttä.

Punainen Risti järjestää ystävänpäivänä Helsingin keskustassa tempauksen, jonka sanomana on se, että jokainen voi vähentää yksinäisyyttä ympärillään.

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

Suunnitelkaa tapahtumia yhdessä ja ottakaa suunnitteluun mukaan myös uusia vapaaehtoisia. Keskustoimisto tukee osastojen tapahtumia tuttuun tapaan enintään 150 eurolla.

Digitaaliset materiaalit osastoille
Jatkamme kampanjaa samalla visuaalisella ilmeellä kuin edellisinä vuosina.

Kertokaa tapahtumista paikalliselle medialle
ja tarjotkaa haastateltaviksi ystävätoiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia ja ystäväpareja. Osastojen käyttöön on tulossa tiedotepohja.

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

Ystävänpäivän jälkeen uusia vapaaehtoistoiminnasta
kiinnostuneita
ihmi siä on liikkeellä. Otetaan heidät kaikki mukaan osaston eri vapaaehtoistehtäviin.

• Haluamme haastaa kaikki suomalaiset huomaamaan toiset ihmiset ympärillään. Jakakaa
ja pyytäkää jakamaan materiaaleja ahkerasti somessa – yhdessä näymme ja kuulumme!

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

• Viestimme on: Jokainen voi vähentää yksinäisyyttä ympärillään. Pienikin teko on tärkeä. Nähdään – Toisemme.

Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth,
p. 040 610 9447

• Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtageja #NähdäänToisemme ja #PunainenRisti.
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO

Joonas Brandt

Punaisen Ristin viikkoa vietetään
valmiusharjoituksen merkeissä

Valtakunnallinen valmiusharjoitus pidetään 6.–7. toukokuuta. Auttamisvalmius on tämän vuoden Punaisen
Ristin viikon teemana, ja mukaan tarvitaan kaikkia osastoja suurista pieniin.

taamme ja harjoittelemme auttamisen nopeaa käynnistämistä, kaikkien vapaaehtoisten
osallistumista auttamistilanteeseen, yhteistyötä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa, johtamista ja tilannekuvan ylläpitämistä.

Koko Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen valmiusharjoitus järjestetään kerran
yleiskokouskaudessa. Tällä kertaa harjoitus
pidetään Punaisen Ristin viikolla, koska auttamisvalmius yhdistää koko Punaista Ristiä.

Evakuointi on yksi tyypillisimmistä tilanteista, johon viranomaiset pyytävät Punaisen Ristin apua.

Kaksipäiväinen harjoitus alkaa jo perjantaina
ja jatkuu lauantaihin. Näin osastoilla ja piireillä on mahdollisuus harjoitella sekä vapaaehtoisten kesken että yhdessä viranomaisten kanssa.

Keskustoimisto ja piirit koostavat osastojen käyttöön valmiita harjoitusmalleja, joita osasto voi
soveltaa omaan toimintaympäristöönsä sopiviksi. Myös harjoituksen tavoitteiden asettamiseen,
niiden seuraamiseen ja arviointiin tehdään ohjeet.

Ohjeet ja valmiit harjoitusmallit
helpottavat valmistautumista

Monta tapaa harjoitella

Harjoitus on Suomen Punaisen Ristin yhteinen
valmiusharjoitus, johon osallistuvat osastojen lisäksi keskustoimisto, piirit, Kalkun logistiikkakeskus, Nuorten turvatalot ja Kontit. Mukaan
kutsutaan myös muita järjestöjä ja viranomaisia.

Harjoituksen kattoteemana on evakuointi. Teeman kautta voi harjoitella auttamista esimerkiksi tulipalon, kemikaalionnettomuuden, karilleajon tai laajamittaisen maahantulon tilanteissa.

Lisätietoja harjoituksesta tulee
helmikuussa

Mukaan tarvitaan kaikki osaston uudet ja vanhat
vapaaehtoiset. Valmiuden konkarit voivat harjoitella johtamista ja tilannekuvan ylläpitämistä, mutta mukaan tarvitaan vapaaehtoisia esimerkiksi keittämään kahvia ja jakamaan ruokaa,
täyttämään rekisteröimislomakkeita, kuljettamaan tavaraa paikasta toiseen tai ihan vain keskustelemaan harjoituksen autettavien kanssa.

Osastojen ilmoittautuminen mukaan harjoitukseen alkaa helmikuussa ja harjoituksesta viestitään säännöllisesti uutiskirjeellä ja RedNetissä.
Suunnittelu osastossa kannattaa käynnistää jo helmikuun aikana. Tervetuloa mukaan viettämään yhteistä Punaisen Ristin viikkoa auttamisvalmiuden merkeissä!

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

6

RASISMIA VASTAAN

Rasisminvastainen viikko – sanoista teoiksi
Eeva Anundi

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin niin, että rasismi vähenee yhteiskunnassa.

Somemateriaalit käyttöön
Kampanjaviikolla kannattaa jakaa rasisminvastaisen viikon materiaalia osastosi sosiaalisen median kanavissa. Somemateriaalit
tulevat ladattaviksi aineistopankkiin helmi-maaliskuussa 2022. Käytämme somessa aihetunnistetta #RasisminvastainenViikko.

21.–27. maaliskuuta vietetään jälleen rasisminvastaista viikkoa. Tänä vuonna aiheena on rakenteellinen rasismi.
Rasismista on totuttu puhumaan esimerkiksi kaduilla tapahtuvana huuteluna. Rasismi
on kuitenkin paljon muutakin: muun muassa sitä, että henkilön nimi vaikuttaa mahdollisuuksiin saada töitä tai löytää asunto.

Lisätietoja rasisminvastaisesta viikosta tulee RedNetiin ja Punaisen Ristin verkkosivuille. Vanhat eirasismille.fi-sivut ovat poistuneet käytöstä.
Rasisminvastaisuus ei ole
mielipidekysymys

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

YK:n ihmisoikeusjulistuksen perusteella jokaisella on samat oikeudet ja vapaudet muun muassa väriin, kieleen, uskontoon, kansalliseen
tai yhteiskunnalliseen alkuperään katsomatta.
Myös Suomessa syrjintä on kielletty yhdenvertaisuuslain nojalla, ja rikoslaissa on kielletty esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Helppo paikka aloittaa on perehtyä rasisminvastaisiin toimintaohjeisiin. Löydät ne Punaisen Ristin verkkosivuilta:
punainenristi.fi > rasisminvastainen viikko > rasisminvastaiset ohjeet jokaiselle.
Ennakkoluuloton edelläkävijä
-tunnustukset jakoon

Näihin voi myös vedota kohdatessaan rasismia tai joutuessaan rasismin kohteeksi. Punainen Risti on sitoutunut edistämään
yhdenvertaisuutta ja rasistinen ajattelu on selkeässä ristiriidassa periaatteidemme kanssa.

Tänäkin vuonna piirit voivat jakaa Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustukset. Hyväksi valintatavaksi on osoittautunut se, että kuka tahansa voi ehdottaa saajaa sähköisesti.

Lisätietoja rasisminvastaisesta viikosta saat
piirisi monikulttuurisuustoiminnan kehittäjiltä.

Toiveena on, että piirit jakaisivat tunnustukset rasisminvastaisena päivänä 21.3. Näin
tunnustuksen saajista voi kertoa kampanjan valtakunnallisessa avaustiedotteessa.
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KOULUTTAJAKOULUTUS

Haluatko vapaaehtoiskouluttajaksi?
na. Löydät tiedon yhteisten osioiden sisällöstä vapaaehtoiskouluttajien sivustolta RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/node/6357.

Kouluttajakoulutuksemme valmentaa sinut
vetämään koulutuksia muille Punaisen Ristin vapaaehtoisille ja suurelle yleisölle. Päämäärämme on osaava vapaaehtoiskouluttaja, joka kykenee innostamaan muita.

Kiinnostuitko? Voit hakea kouluttajakoulutukseen piirisi kautta. Keväällä 2022 järjestetään kouluttajakoulutuksen
yhteiset osiot sekä maalis-huhtikuussa muutamia opintokokonaisuuden sisältöosioita.

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

KOULUTTAJAKOULUTUKSEN AIKATAULU 2022
Kevät 2022
Koulutuksen nimi

Päivämäärä

Kellonaika

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.

Syksy 2022
Koulutuksen nimi

Päivämäärä

Kellonaika

Webinaari: Punainen Risti kouluttaa

4.10.

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.
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17–18

17–18

KOULUTUS

Tukea koulutuksiin Opintokeskus Siviksestä
Sivis on vapaan sivistystyön aikuisoppilaitos, jonka jäseniä ovat valtakunnallisesti toimivat järjestöt. Yksi jäsenistä on
Suomen Punainen Risti.

ta suurin osa on yli 15-vuotiaita. Perustellusta
syystä osallistujajoukko voi olla pienempikin.
Sivisverkkoon pääset osoitteessa sivisverkko.
ok-sivis.fi. Kun käytät Sivisverkkoa osastosi puolesta, sinun kannattaa hakea yhdistyksen vastuuhenkilö -tasoisia käyttäjäoikeuksia.

Siviksen tavoitteena on edistää aktiivista kansalaistoimintaa tukemalla jäsenjärjestöjensä koulutustyötä. Sivis järjestää myös
itse koulutusta jäsenilleen sekä tuottaa materiaaleja, julkaisuja ja tutkimuksia järjestöjen koulutuksista. Sivis tarjoaa myös rahallista tukea Punaisen Ristin koulutuksiin.

Suunnitelma ennen tilaisuutta, selvitys
tilaisuuden jälkeen
Ennen koulutustilaisuutta Sivisverkkoon kirjataan koulutuksen suunnitelma. Sinun ei
tarvitse kirjata suunnitelmaa alusta alkaen itse, vaan Sivisverkosta löytyvät valmiiksi tiedot yli 30:stä Punaisen Ristin koulutuksesta.
Nämä koulutusmallit ovat opintopisteytettyjä, niihin voi liittää palautekyselyn ja niistä saa
tulostettua todistukset ja kurssikuvaukset suoraan järjestelmästä koulutuksen päätyttyä.

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 luentoja, seminaareja tai webinaareja, koulutusvastaavanne kannattaa kirjautua Sivisverkon
käyttäjäksi. Sivisverkko on Siviksen järjestelmä, johon koulutukset kirjataan, ja samalla se on myös Punaisen Ristin koulutuksenhallintajärjestelmä. Sivisverkkoon saamme
tiedon kaikista Punaisen Ristin koulutuksista ja koulutetuista samaan paikkaan, eikä esimerkiksi erillistä koulutustilastokyselyä tarvita.

Tilaisuuden jälkeen tehdään selvitys koulutuksesta. Selvitykseen merkitään osallistujien tiedot ja toteutuneet kulut sekä tarkistetaan vielä ohjelma ja opetustunnit. Yli kuuden tunnin
koulutuksista tarvitaan aina osallistujien etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja sukupuoli.
Lisätietoja Sivisverkosta ja tarkemmat ohjeet sen käyttämiseen saat Siviksen sivuilta sekä RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
node/54763. Tukenasi ovat myös piirien
nimetyt
Sivis-yhteyshenkilöt.

Siviksen tukemat koulutukset kestävät vähintään yhden opetustunnin (45 min) ja niissä tulee olla vähintään seitsemän osallistujaa, jois-

Leena Koskela
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RedNet uudistuu
Nykyaikaisen ja helppokäyttöisen palvelun
suunnittelutyö on käynnissä.

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

Olet ehkä osallistunut viime aikoina webinaariin
tai työpajaan, jossa keskustellaan RedNetin uudistamisesta. Tilaisuuksissa on kartoitettu, mitä
toimintoja ja työkaluja osastot, piirit ja keskustoimisto viestintäänsä tarvitsevat. Samalla on selvitetty, mihin toimintoihin on panostettava eniten.

Verkkosivuja ei voi korvata somepalveluilla
Vaikka monet osastot jakavat tietoa toimintaryhmiensä kesken esimerkiksi Facebookissa ja Whatsapissa, kaupallisten somekanavien rinnalle tarvitaan Punaisen Ristin oma
verkkopalvelu, jonka toimintoihin ja kehittämiseen voimme itse vaikuttaa. Valmiusjärjestönä haluamme varmistaa, että järjestelmä on käytettävissä aina, kun sitä tarvitaan.

Kartoitus on tärkeää, koska RedNet on punainenristi.fi:n jälkeen Punaisen Ristin toiseksi käytetyin palvelu. RedNetin yksittäisiä
käyttäjiä on vuosittain lähes puoli miljoonaa.
Yksi suunnittelutyön tärkeimmistä tavoitteista on ollut varmistaa, että Punaisen Ristin erilaiset järjestelmät toimivat yhdessä palvelun nimestä riippumatta. Siksi on mahdollista,
että osa toiminnoista toteutetaan jatkossa vaikkapa Oma Punaisessa Ristissä. Voi myös olla, että RedNet nimenä poistuu kokonaan.

Päätökset RedNetin uudistamisesta tehdään kuluvan kevään aikana. Osastojen sivujen uudistamiseen tarvittavasta koulutuksesta ja tuesta kerrotaan, kun palvelun
rakentaminen on edennyt riittävän pitkälle.
Tietoa uudistumistyön etenemisestä löydät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/RN2

Digijärjestelmät sovitetaan yhteen
Uudistukselle ja selvitykselle on tarvetta, sillä pian 10-vuotias RedNet on tekniikaltaan ja käytettävyydeltään vanhentunut eikä taivu mobiilikäyttöön. Monet alkuperäisistä toiminnoista on
lohkottu pois ja siirretty uusiin järjestelmiin, kuten
Omaan tai Punainen Risti Ensiapu Oy:n sivuille.

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

Uudistuksen kantavia teemoja ovat olleet käytettävyys, löydettävyys ja paikallisuus. Jatkossa tiedon on löydyttävä palvelusta nykyistä helpommin,
sivujen on oltava saavutettavampia ja kirjautumi-

Osallistu etänä Auttajat Aulangolla
-tapahtumaan 1.-3.4.2022
Vielä ehdit mukaan Auttajat Aulangolla -viikonloppuun eli seuraavaan valtakunnalliseen
vapaaehtoisten koulutustapahtumaan. Ensimmäistä kertaa tapahtumaan voi osallistua myös etänä, joten pääset seuraamaan viikonlopun ohjelmaa suoraan
kotisohvaltasi omien aikataulujesi mukaan.
Lue lisää tapahtumasta ja etäosallistumisesta osoitteessa rednet.punainenristi.fi/
auttajataulangolla. Sivuille päivitetään tietoa etänä tarjottavasta ohjelmasta.
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Punaisen Ristin kokemukset luonnonkatastrofeista
esillä Heurekassa
Punainen Risti on ollut mukana suunnittelemassa tiedekeskus Heurekan Katastrofien keskellä -näyttelyä, jossa pureudutaan luonnonkatastrofien maailmaan.

Näyttelyn kerronnassa tärkeä elementti ovat audiovisuaaliset videotaideteokset, joissa näyttelykävijät viedään keskelle suuria luonnonvoimia.
Näyttely sopii kaiken ikäisille aiheesta kiinnostuneille ja se on avoinna syksyyn 2023 asti.

Näyttelyssä on esillä Punaisen Ristin avustustyöntekijöiden tarinoita ja niihin liittyviä esineitä. Tarinoita löytyy myös näyttelyyn liittyvistä Heurekan oppimateriaaleista.

Lisätietoja:
heureka.fi/katastrofienkeskella

Kutsu alueesi koulut Muumien mukana sanaseikkailulle
Alakoululaisille suunnattu Lukukuukampanja on helppo tapa tehdä yhteistyötä paikkakuntasi koulujen kanssa.

rätään varoja katastrofirahastoon. Oppilaiden lukuhetket merkitään Lukukuu-passiin ja ne muuttuvat lukukummien tekemiksi lahjoituksiksi.

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

Kampanjaan ja sen suomenkielisiin oppimateriaaleihin voit tutustua menemällä sivulle sproppimateriaalit.fi ja valitsemalla Teemaviikot ja
tapahtumat -valikosta Lukukuu. Myös ruotsinkieliset tehtävät ovat nyt saatavilla. Keräysmateriaalit voi ladata verkkokaupasta osoitteesta punaisenristinkauppa.fi/koulumateriaalit.

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

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

Lukemisesta nauttimisen lisäksi Lukukuussa ke-

OIL SPILL -hanke paransi valmiutta laajoihin
ja pitkäkestoisiin onnettomuuksiin
Vuodenvaihteessa päättyneen kolmevuotisen OIL SPILL -hankkeen tavoitteena oli parantaa öljyonnettomuuksiin varautumista Itämeren alueella.

pommin tunnistaa, mihin tehtäviin vapaaehtoisia on mahdollista käyttää.
• Viranomaisten ja järjestöjen on tehtävä yhdessä koulutus- ja harjoitussuunnitelmat ja sovittava, miten järjestöjä hyödynnetään viranomaisten tueksi. Järjestöt on otettava mukaan
harjoitusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Suomen Punaisen Ristin tärkein tavoite oli ottaa käyttöön toimintamalli vapaaehtoistoiminnan johtamiseksi ja koordinoimiseksi laajoissa ja pitkäkestoisissa onnettomuuksissa.
Varsinais-Suomessa tämän ja edellisten hankkeiden aikana kehitetty toimintamalli tuotiin tutuksi koulutuksissa, harjoituksissa ja tapaamisissa
järjestöjen ja viranomaisten kesken. Yhteistyötä tehtiin sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

• Suomessa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) järjestöverkosto kokoaa yhteen vapaaehtoiset auttajat laajassa onnettomuustilanteessa. Niissä maissa, joissa ei ole
vastaavaa järjestelyä, järjestöjen on sovittava organisaatio, joka koordinoi ja johtaa koko
vapaaehtoiskenttää. Vapepan toimintamalli ja
Punainen Risti sen koordinaattorina herättivät laajaa kiinnostusta myös muissa maissa.

Hankkeesta saatiin arvokkaita oppeja ja
kokemuksia:
• Järjestöjen on tuotava apuaan tunnetuksi, jotta viranomaiset voivat hel11

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Uusi opas ruoka-avun järjestämiseen
Kerro osaston ruokajakelusta
ruoka-apu.fi:ssä

Koronaepidemian aikana ruoka-aputoiminta on laajentunut useassa osastossa. Jaamme ruoka-apua yksin ja yhteistyökumppanien kanssa yli 100 paikkakunnalla.

Ruoka-apu.fi kokoaa eri toimijoiden järjestämät ruoka-aputapahtumat yhteen. Sivuston avulla ruoka-apujakelut ovat helposti avunsaajien, yhteistyökumppaneiden
ja ruokaa lahjoittavien löydettävissä.

Vapaaehtoisten tueksi on ilmestynyt uusi
Vapaaehtoiseksi ruoka-apuun! -perehdytysopas. Opas sisältää ohjeet ja vinkit ruokaavun järjestämiseen sekä materiaaleja toiminnan käynnistämisen ja kehittämisen tueksi.

Sivuston kautta osastosi voi ilmoittaa tulevista ruokajakeluista helposti ja maksuttomasti.

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

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

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

Terveyden edistämisen verkkoryhmä avattu
ta ja sen kautta voi tutusta omalla alueella samoista aiheista kiinnostuneisiin vapaaehtoisiin.

Terveyden edistämisen vapaaehtoiset ylläpitävät
Terveyspisteitä, tekevät päihde- ja seksuaaliterveystyötä sekä ovat mukana ehkäisemässä tapaturmia. Vapaaehtoiset kokoontuvat tavallisesti paikallisiin toimintaryhmiin, joissa toimintaa
suunnitellaan ja tavataan muita vapaaehtoisia.

• Verkkoperehdytys löytyy osoitteesta spr.fi/
teverkkoperehdytys.
• Terveyden edistämisen verkkoryhmä löytyy
Omasta osoitteesta spr.fi/oma. Pyydä jäsenyyttä Terveyden edistämisen vapaaehtoiset -nimiseen valtakunnalliseen toimintaryhmään.

Koska toimintaryhmiä ei ole kaikilla paikkakunnilla, Oma Punainen Ristiin on nyt perustettu virtuaalinen vapaaehtoisten toimintaryhmä.
Ryhmään voi liittyä kuka vain terveyden edistämisestä kiinnostunut vapaaehtoinen suoritettuaan
terveyden edistämisen verkkoperehdytyksen.

Tervetuloa mukaan!

Toimintaryhmässä saat tietoa valtakunnallisista toimintamahdollisuuksista, koulutuksis-

Estä liukastumiset
• Uusi Arjen turvatunti -verkkokoulutus tarjoaa
vinkkejä kodin ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn. Koulutus sopii kaikille ja se löytyy osoitteesta sproppimateriaalit.fi > Arjen turvatunti.

Työikäisille sattuu runsaasti liukastumistapaturmia, ja niiden vaikutukset näkyvät vuosittain merkittävinä kustannuksina ja sairauspoissaoloina.
Pysy pystyssä -kampanjan materiaalit kannattaa ottaa käyttöön esimerkiksi osaston
teemailloissa tai ystäväasiakkaiden kanssa.
Varsinainen kampanja-aika on tammikuussa, mutta materiaalit sopivat hyödynnettäviksi milloin vain talviliukkaiden aikana.

• Muuta infomateriaalia voit tilata Punaisen Ristin verkkokaupasta osoitteesta punaisenristinkauppa.fi. Ota käyttöön esimerkiksi tarkistuslistat, joiden avulla voi nopeasti kartoittaa
vaaran paikkoja kodissa ja vapaa-aikana. Ohjeita ja vinkkejä listojen käyttöön löydät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/node/56442

• Kampanjamateriaalit
sekä
vinkit
liukastumisten
ehkäisemisestä löytyvät osoitteesta pysypystyssa.fi.
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Lippu korkealle -luottamushenkilökoulutus järjestetään etäkoulutuksena
Lippu korkealle -koulutuksessa perehdytään
osaston luottamushenkilöiden rooleihin ja
tehtäviin. Koulutus toteutetaan Teams etäyhteyden kautta neljänä arki-iltana 27.1., 31.1.,
1.2. ja 10.2.2022.Koulutusaika on jokaisena iltana klo 17.30-19.30 ja osallistujien toivotaan osallistuvan kaikkiin koulutusiltoihin.

Kurssilla käydään mm. seuraavat kokonaisuudet:
• luottamushenkilöiden roolit, tehtävät ja
vastuut

Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi Punaisen Ristin osaston hallituksen tehtäviä, sääntömääräisiä asioita ja osaston toimintaa. Koulutus on tarkoitettu niin osastojen uusille kuin
jo pidempäänkin toiminnassa mukana olleille luottamushenkilöille ja ryhmien vetjäjille.

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

Ilmoittautumiset
2 7. 1 .
mennessä Oma Punaisen Ristin kautta: https://
oma.punainenristi.fi/event/13302

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

Tervetuloa mukaan osallistuman ja oppimaan!

Takkuaako viestintä tai tuntuuko se yksinäiseltä puurtamiselta
johon kaipaisit tukea?
Osastoviestintään pureuduttiin viime syksyn
alueellisissa kummitapaamisissa. Valitettavasti koronan vuoksi osa tapaamisista siirtyi
alkuvuodelle 2022. Yksi pääsanoma viestintäkoulutuksessa oli, että viestintä on osaston
yhteinen asia, jolla on merkitystä niin osastojen näkyvyyden, kuin myös uusien jäsenten ja vapaaehtoisten hankinnan suhteen.

Teams-tapaamisten lisäksi ajatuksena on perustaa viestintärinki (esim. whatsapp -ryhmä), jossa voi tarvittaessa kysäistä nopeasti naapuriosaston kavereilta
apua, vinkata hyvistä ideoista tai vaikka sopia yhteisen mediatiedotteen laatimisesta.
Jos tällainen tuki viestintään kiinnostaa sinua,
ilmianna itsesi, niin saat suoraan omaan sähköpostiisi tietoa tulevasta. Asiasta tiedotetaan
lisäksi myös osastokirjeissä. Ensimmäinen tiedottajien Teams-tunti järjestetään ke 2.2. klo
17.30. Aiheena mm. viestintäreingin perustaminen sekä ystävänpäivään liittyvää viestintää.

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

Alkuvuonna on tarjolla myös koulutusta uusille tiedottajille sekä perehdytystä Oma Punaisen Ristin käyttöön. Tiedot koulutuksista ja
niihin ilmoittautuminen: oma.punainenristi.fi

Tapaamisilla on tarkoitus käsitellä viestinnän
ajankohtaisia asioita ja jutella teitä osastoja
puhuttavista asioista viestinnän tiimoilta. Mikäli keskusteluissa nousee toiveita ja tarpeita
tietyn tyyppiselle viestintäkoulutukselle, pyritään näihin vastaamaan tulevaisuudessa.

Lisätietoja Jenniltä,
jenni.hartikainen@punainenristi.fi
p. 040 748 4305
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Piiri esittelemässä Punaisen
Ristin toimintaa
Karoliina Kaiponen

Tunnelma messuilla oli jouluinen ja lämmin.
Saimme paljon kiinnostuneita ihmisiä pöytämme ääreen ja tuntui hyvältä jalkautua taas ihmisten pariin. Messuilla oli myös ensiapupäivystys Oulun osaston ensiapuryhmän toimesta.
Teksi: Pia Jylänki
Pia Jylänki

Messupöydän äärellä oli mahdollisuus tutustua
Punaisen Ristin esitteisiin tai kirjoittaa joulukortti

Perinteiset Naisten joulumessut järjestettiin 45.12.21 OAMK:n tiloissa tiukkojen koronarajoitusten puitteissa. Ovella tarkistettiin koronapassit ja maskin käyttö oli suositeltavaa. Tästä
huolimatta messuilla oli todella kiva tunnelma,
lauantain aamuhämärissä erilaiset kädentaitajat kokoontuivat paikalle kokoamaan pöytiään
myydäkseen ihania käsintehtyjä tuotteitaan.
SPR Oulun piiritoimiston väki oli paikalla
esittelemässä toimintaa ja lauantai-aamuksi saatiin paikalle myös kaksi vapaaehtoista Oulun paikallisosastolta. SPR tarjosi ihmisille mahdollisuuden kirjoittaa kortti omalle
läheiselle tai tuntemattomalle, postitus
maksutta. Lisäksi myynnissä oli SPR:n joulukortteja, jotka menivätkin hyvin kaupaksi.

Oulun osaston puheenjohtaja Laila oli mukana
messuilla esittelemässä Punaisen Ristin toimintaa

Jenni Hartikainen

Piiritoimiston virkistyspäivä Virpiniemessä

Miia, Marika, Teemu, Pia, Mira, Maarit, Jenni K., Karoliina, Pauliina ja Päivi ehtivät pysähtyä kuvaan ennen
makkaranpaistoa.
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Joulukuun puolessa välissä piiritoimiston väki pakkaantui autoihin ja suuntasi nokan kohti Virpiniemeä, jossa oli luvassa piirin henkilökunnan virkistyspäivä.
Mukavan yhteisen ajanvieton ja tekemisen tavoitteena on vahvistaa tiimihenkeä ja lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, jolloin työskentelykin sujuu paremmin.

sekä tekemään liikunnallisia tehtäviä sisällä.
Lounaan nautimme luonnossa nuotion äärellä. Virpiniemen osalta päivän viimeinen aktiviteetti oli kehonhuolto ja rentoutushetki,
jossa käytettiin myös foam rollereita. Jumeja taisi löytyä meistä yhdellä jos toisellakin.
Kaiken kaikkiaan päivä oli mukava piristysruiske kiireiseen syksyyn ja teki hyvää meille
kaikille. Vaikka uusia työntekijöitä on tullut
melko paljonki, tämä päivä vahvisti, että porukka toimii hyvin yhteen ja vetää yhtä köyttä.

Virpiniemessä meille oli luvassa monenlaista
puuhaa ja aktiviteetteja. Pääsimme mittelemään taitojamme mm. ”erärastien” parissa

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus luovutettiin
Sari Lahdenperälle

Koska vuoden 2021 rasisminvastaisella viikolla myönnetyn tunnustuksen luovuttamiseen ei löytynyt sopivaa tilaisuutta aiemmin koronan ja aikataulujen
vuoksi, ojennettiin tunnus Sarille ennne joululomia pienimuotoisessa lounastapaamisessa.

Oulun kaupungin Monikulttuurisen
nuorisotyön koordinaattori Sari Lahdenperä vastaanotti joulukuussa Oulun piirin 2021 Ennakkokuuloton edelläkävijä – tunnustuksen.

Jenni Hartikainen

Tunnustuksesta silmin nähden otettu Sari on ollut tehtävässään vuodesta 2010 lähtien, ja yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus
ovat olleet hänen työnsä punaisena lankana
läpi vuosien. Sari on kehittänyt uusia keinoja ja näkökulmia vaikuttaakseen asioissa varsinkin nuorten suuntaan. Koska Sarilla on halu tehdä asioita myös konkreettisesti, on hän
mukana viemässä asioita eteenpäin niin kaupungin eri työryhmissä kuin järjestöyhteistyön merkeissäkin. Sari on myös yksi Oulu
Loves me -rasisminvastaisentapahtuman kehittäjistä sekä Monikulttuurista nuorisotyötä Oulussa -verkoston perustajista. Työssään
Sari haluaa edistää varsinkin haavoittuvassa asemassa olevien nuorten asioita ja tuoda heidän kokemuksiaan ja ääntänsä esille.
Tunnustuksen Sarille luovuttivat Punaisen Ristin Oulun piirin toiminnanjohtaja Miia Seppänen sekä monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Marika Parkkila.
Punaisen Ristin Oulun piiri myöntää vuosittain
tunnustuksen järjestön ulkopuoliselle henkilölle, 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 tunnus jaetaan taas Rasisminvastaisella viikolla.

Sari Lahdenperä sai Punaisen Ristin Oulun piirin
vuoden 2021 Ennakkoluuloton edelläkävijä
-tunnustuksen.
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Ruoka-apu mukana kohtaamisissa
Tänä vuonna EU-ruokaa on Oulun piirin alueella jaettu 16-osastossa, kiloissa se tarkoittaa peräti 40600 kiloa. Osastoissa on ollut
mahtava tekemisen meininki ja usea ripeä
käsipari on ollut pakkaus ja jakelu apuna.

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

Korona on tuonut muutoksia moniin asioihin, ruoka-apu on kuitenkin jatkanut toimintaansa koko ajan uusia muotoja hakien.
Alueellinen yhteistyö ja verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa on myös ollut loistavaa. Ruoka-apu yhdistääkin helposti eri toimijat tekemään työtä yhteisen hyvän eteen.

Osastoissa ruoka-apua voi toteuttaa tulevaisuudessa monella eri tavalla hävikkiruokaa
hyödyntäen. On hyvä muistaa, kuinka ihmisiä onkaan helppo lähestyä esimerkiksi kahvikupposen kanssa. Ruoka on siis yksinkertainen ja yhdistävä tekijä moneen toimintaan.
Toivottavasti tilanne keväällä on jo valoisampi ja pääsemme kohtamaan ihmisiä ja järjestämään yhdessä erilaisia toimintoja ja tapahtumia missä ruoka-apu voi olla mukana.

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

Nostoja monikulttuurisuustoiminnan syksystä
Marika Parkkila

Päiväkeskus -toiminnan
syysreissu Hailuotoon 3.10.
Lokakuun alussa suuntasimme päiväkeskuksen (paperittomat- ja sen uhan alla olevien
neuvontapaikka) vapaaehtoisten ja asiakkaiden kanssa tutustumaan Hailuodon saareen.

Marika Parkkila

Monelle jo pelkkä lauttamatka oli uusi elämys ja vielä kun sattui mukava sää, oli
reissu fiilis taattu. Päivän aloitimme liiketyöpajalla, jonka jälkeen tutustuimme
kulttuuritalo Dagikseen. Matkan kruunasi kiipeäminen Marjaniemen majakkaan ja
kävelyreissu Marjaniemen hiekkarannalla.
Vaikka, kiitos ruuhkan, jouduimme notkumaan lauttarannassa ylimääräiset puolitoista tuntia, oli tunnelma korkealla koko matkan ajan. Kiitosta tuli erityisesti siitä, että
hetken ajan oma tilanne unohtui ja sai vain
olla ja nauttia. Erityiskiitos vapaaehtoiselle Ainolle, joka suunnitteli päivän ohjelman!

Monikulttuurinen perheleiri
Pikkusyötteellä 22.-24.10.

Kiipeäminen Marjaniemen majakkaan kruunasi
päiväkeskuksen vapaaehtoisten ja asiakkaiden
mukavan päivän Hailuodossa

Lokakuun loppupuolella toteutui viimeinkin
kauan suunniteltu monikulttuurinen perhe-
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Virkistystä ja virikkeitä
vastuuvapaaehtoisille
-tapahtuma 26.-27.11.

leiri Pikkusyötteen lumisissa maisemissa. Tämän toteutuksen mahdollisti LähiTapiolan tuki.
Leireilemään lähti eritaustaisia perheitä Kuusamosta, Oulusta ja Ruukista ja yhteistyökumppanina meillä oli Vuolle Setlementti.

Marraskuun lopulla järjestimme monimuotoisen ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisille
virkistys -ja täydennyskoulutus viikonlopun.
Perjantai-iltana virkistäydyimme jouluaterian merkeissä ravintola Sokeri-Jussin Kievarissa sekä Oulun kaupunginteatterissa. Lauantaina pääsimme itse asiaan eli miettimään
omien kokemusten kautta ryhmän ohjaamista ja sen toiminnan suunnittelua, vuorovaikutustaitoja, ennakkoluuloja ja saavutettavuutta sekä oman hyvinvoinnin tukemista.
Tärkeintä viikonlopussa kuitenkin taisi olla mahdollisuus yhteiseen jakamiseen sekä
vertaistukeen toisten vapaaehtoisten kanssa.

Leiri kesti perjantaista sunnuntaihin ja kerkesimme viikonlopun aikana kokeilla mm. seinäkiipeilyä, jousiammuntaa, erätaitoja ja vaellusta 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 vapaaehtoisia eli erityiskiitos kaikille teille mukana olleille!

Kaveritaitoja nuorille hankkeen poimintoja
Kaveritaidot toivottaa ihanaa alkanutta vuotta kaikille!
Jenni Koistinen

Syksy 2021 meni nopeasti, mutta edelleen koronan kourissa osittain.
Suunniteltuja tapahtumia päästiin kuitenkin toteuttamaan. Suurimpana niistä oli
jo kaksi kertaa siirretty Nuorten Ystäväleiri Joutenlammen kurssikeskuksessa Kajaanissa lokakuun lopussa. Yhteistyössä leirillä
oli SPR Lapin piiri, Kajaanin etsivä nuorisotyö sekä NuoriMieli-toiminta. Leirille osallistujia tuli niin Lapista kuin Kainuustakin.
Tunnelma oli huikea ja leiri maistuvine ruokineen oli ihana kokemus, myös ohjaajille!
Syksyn mittaan saatiin järjestettyä myös pari
pienempää tapahtumaa. Oli ”Ihan pihalla”-tapahtuma Etsivien kanssa ja OLKA-yhteistyössä
tapahtunutta toiminnan esittelyä Kajaanin uuden sairaalan aulassa. Ystävätoiminnan peruskurssin myötä saimme joukkoomme myös uusia
vapaaehtoisia lievittämään yksinäisyyttä, mikä etenkin korona-aika on lisännyt tuntuvasti.

Nuorten Ystäväleiri Joutenlammella Kajaanissa oli
kaikin puolin onnistunut.

Alkavaa vuotta odotamme innolla ja toivomme joukkoomme lisää ihania nuoria toimimaan ystävinä toiselle nuorelle <3
Myös ystäväpyyntöjä otamme vastaan! Ystävää pyytäneelle yhdistämme koulutetun vapaaehtoisen kaveriksi, jonka kanssa voi vaikka
ulkoilla, käydä kahvilla, uimassa tai leffassa.
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Omaishoitajatoiminta-katsaus kuluneeseen syksyyn ja
Rokuan virkistysretki
Monimuotoisen
ystävätoiminnan virkistysretki
Rokualle 27-28.8.2021

Koronatilanteesta huolimatta SPR omaishoitajien tukitoiminta sai järjestettyä kahdet hyvinvointipäivät omaishoitajille. Hyvinvointipäivät, joilla tarkoitetaan maksutonta kahden
päivän koulutus/virkistyspäivää kylpylähotellissa, pidettiin Kainuun Vuokatissa, Sokos
hotel Katinkullassa yhteistyössä Savo-Karjalan piirin omaishoitajatoiminnan kanssa.

Pitkän korona-ajan jälkeen pääsimme lopulta elokuussa järjestämään kauan suunniteltua monimuotoisen ystävätoiminnan retkeä
Rokualle.

Koronan vuoksi yöpyminen tarjottiin yhden
hengen huoneissa ja hygieniarajoituksia noudatettiin tarkasti. Ohjelmassa oli psykologin
luento jaksamisesta ja luonnon hyvää tekevästä vaikutuksesta, ensiapua ja Kelan asioita. Vapaa-ajalla omaishoitajat pääsivät rentoutumaan kylpylään ja kuntosalille sekä
tietenkin Vuokatin kauniiseen luontoon. Yhteiset ateriat ja molempien päivien osallistujien nopea ryhmäytyminen kruunasivat päivät.

Saimme mukaan 32 reipasta vapaaehtoista eri puolilta piiriä. Retken emäntinä hääräsivät Marika, Jenni ja Pia piiritoimistolta. Yöpyminen oli Rokuan kylpylähotellissa
yhden tai kahden hengen huoneessa. Ohjelmassa oli pieniä yhteisiä ryhmätehtäviä, hyvää ruokaa ja lepoa, samoilua loppukesäisen
luonnon keskellä sekä hauska ja virkistävä metsäjumppa, jonka meille ohjasi Vaalalainen personal trainer Hanna Karppinen.

Syksyn osallistujat olivat vuoden 2020 hyvinvointipäiville hakeneita omaishoitajia.
Silloin päivät jouduttiin koronapandemiasta johtuen perumaan kokonaan. Hyvinvointipäivät järjestetään taas
vuonna 2022 mikäli koronatilanne sen sallii.

Marika Parkkila

Retken parasta antia oli varmasti vapaaehtoisten iloinen puheensorina ja tietenkin rento tunnelma, jonka voimin jaksoimme taas
pitkälle syksyyn. ”Enemmän tällaista toimintaa” oli myös vapaaehtoisilta saatu palaute.

Monimuotoisen ystävätoiminnan vapaaehtoisia virkistäytymässä Rokuan maisemissa.
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Jatkoa NOY-hankkeelle!

Nuorten Ystävätoimintaryhmä

Nuoret osaksi yhteisömme -hanke (ESR) sai
keskellä pimeää marraskuuta iloisia uutisia
projektin jatkosta. Nykyistä ja hieman uuttakin toimintaa tarjotaan ja kehitellään nuorille aina kesäkuulle 2022 saakka! Hankkeen
toimintaan kuuluu tällä hetkellä tunnetaitoryhmätoiminta, viikoittain järjestettävä ystävätoimintaryhmä ja vaihtuvin teemoin järjestettävät maanantain työpajat, unohtamatta
vapaaehtoistoimintaa ja tukikummitoimintaa.

Nuoret kaipaavat toisia samanikäisiä ja siksi muun SPR ystävätoiminnan ohella NOYhanke järjestää ryhmämuotoista toimintaa,
joista yksi on torstaisin kokoontuva Ystävätoimintaryhmä. Ystäväryhmää ohjaa ja suunnittelee hankkeen ohjaaja ja vapaaehtoinen.
Ryhmän sisältö suunnitellaan nuorten toiveiden pohjalta ja joskus nuoret toimivat itse ohjaajina ryhmässä. Yhdessä on laitettu
ruokaa, tehty erilaisia käsitöitä, ulkoilutettu
eläimiä, kisailtu Megazonessa, käyty Tivolissa, pelailtu lautapelejä ja vaikka mitä muuta kivaa. Ryhmän on tarkoitus jatkua Oulussa myös hankkeen päätyttyä ja tarjota Oulun
alueen nuorille maksutonta yhteistä ajanvietettä, osallisuuden kokemuksia ja kaveruutta.

Tunteitani -ryhmätoimintamalli
Tunnetaidot ovat yksi mielenterveyden kulmakivistä. Ne ovat elämän alkutaipaleella omaksuttuja ja niitä voi opetella lisää missä iässä
tahansa. Hankkeessa kehitteillä oleva Tunteitani- ryhmätoimintamalli on matalan kynnyksen
tunnetaitojen opettelemisen ja vahvistamisen
väline, jossa tavoitteena on käsitellä tunnetaitoja toiminnallisten ja taiteellisten menetelmien avulla. Tunteitani- malli on suunniteltu 1–3
kertaa kokoontuvaksi pienryhmäksi, joka sopii
pidettäväksi niin verkossa kuin lähiryhmänä.
Keskeiseksi mallissa nousee vertaistuki, yhteisöllisyys ja osallistujien välinen vuorovaikutus.

Noy- hankkeen toiminnoista pysyt ajan tasalla laittamalla meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa. Maanantain työpajoihin,
tunnetaitoryhmään ja ystäväryhmään otetaan avosylin vastaan innokkaita vapaaehtoisia ohjaajia! Mukaan vapaaehtoiseksi pääsee
olemalla yhteydessä hankkeen työntekijöihin.

Menneisiin ryhmiin osallistuneet ovat antaneet mallista paljon positiivista palautetta ja ovat kokeneet sen antoisaksi.
Tunnetaitoryhmä on koettu turvalliseksi ympäristöksi jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea muilta nuorilta. Tunteitani- malli on tarkoitus jalkauttaa osaksi Oulun piirin
ja koko Suomen Punaisen Ristin toimintaa.

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
Mikäli osastossanne on, tai on alkamassa toimintamuotoja, joihin olisi helppo ottaa mukaan uusia nuoria sekä kiinnostusta nuorten ohjaukseen, ottakaa yhteyttä niin aletaan
selvittelemään vapaaehtoistoiminnan kurssin
mahdollisuutta paikkakuntanne oppilaitoksiin.

Punaisen Ristin Oulun piirillä on mahdollisuus tarjota vapaaehtoistoiminnan kurssia valinnaiskurssiksi lukioille, sekä mahdollisesti myös ammattioppilaitoksille, mikäli
se soveltuu heidän opetussuunnitelmaansa.
Kurssi koostuisi piirin työntekijän pitämistä teoriatunneista sekä käytännön vapaaehtoistyöstä
osastoissa. Teoriaosuudella opiskelijat syventyisivät Punaisen Ristin periaatteisiin ja toimintaan, jonka jälkeen he siirtyisivät suorittamaan
vapaaehtoistyötä osaston osoittamalla tavalla.

Lisäksi mikäli osastollanne on kiinnostusta esitellä Punaisen Ristin toimintaa kouluvierailujen merkeissä, saa piiristä apuja myös tähän.
Kouluvierailuilla voidaan esitellä Punaisen Ristin toimintaa Suomessa ja maailmalla, kertoa vapaaehtoisuudesta ja
kutsua mukaan toimintaan, kertoa rasisminvastaisesta työstä tai Punaisen Ristin roolista ilmastonmuutos keskustelussa.
Koronatilanteen pysyessä haastavana, voidaan toteuttaa myös etäkouluvierailuja.

Vapaaehtoistyötä osastossa voi olla tarjolla esimerkiksi ruoka-avun tai ystävätoiminnan piirissä. Osastossa suoritettavien
vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä riippuu kurssin tuntimäärästä, ja on näin ollen oppilaitoksesta riippuvainen. Jotta kurssia voidaan paikkakunnalle tarjota, täytyy
opiskelijoille olla tarjolla vapaaehtoistoiminnan paikkoja Punaisen Ristin osastossa.
Ajallisesti kurssit tulisivat luultavasti sijoittumaan syksylle 2022/keväälle
2023, myös tämä on oppilaitosriippuvaista.

Olkaa yhteydessä jos kouluvierailut tai vapaaehtoistoiminnankurssin mahdollisuus kiinnostavat teitä. Valmiita ratkaisuja ei tarvita, voidaan pohtia näitä yhdessä!

Leena Koskela

Lisätietoja oppilaitosyhteistyöstä Jenniltä,
jenni.hartikainen@punainenristi.fi
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Liminkalainen Timo Heikkinen osana kansainvälistä avun
ketjua Haitilla
Tiina Leinonen

Suomen Punainen Risti lähettää vuosittain maailmalle yli kaksi sataa eri alojen asiantuntijaa kansainväliseen avustustyöhön. He ovat osa Punaisen Ristin
avun ketjua, ja toimivat yhteistyössä paikallisen, alueellisen ja kansainvälisen auttajayhteisön kanssa. Kun
elokuussa 2021 Haitissa tapahtui tuhoisa maanjäristys, oli liminkalainen
it-alan ammattilainen Timo Heikkinen
yksi Suomen Punaisen Ristin maailmalle lähettämistä avustustyöntekijöistä.
Ensimmäisellä komennuksellaan Haitissa Timo
Heikkinen vastasi mm. kenttäsairaalan ITjärjestelmistä.

Kerrotko Timo vähän taustoistasi?
Olen viimeisen parisen kymmentä vuotta toiminut ammattikorkeakoulun opettajana. Nuorena innostuin radioamatööriharrastuksesta ja
jo lukioiässä minulla oli yhteyksiä harrastuksen tiimoilta jo 197 eri maahan. Valmistuttuani TTKK:lta toimin kansainvälisissä tehtävissä
automaatiojärjestelmien parissa Valmet Automationilla teknisissä kehitystehtävissä sekä
markkinointitehtävissä messuilla ja kansainvälisten asiakkaitten luona sekä ajaen ylös
automaatiojärjestelmiä mm. Etelä-Koreassa telakalla ja Australiassa voimalaitoksella.

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

Mikä sai sinut lähtemään mukaan
avustustoimintaan ulkomailla?

Elokuun loppupuolella tulleeseen hälytykseen
vastasin, että en pääse ensimmäiseen rotaatioon, vaan aikaisintaan vasta lokakuun alussa.
Syyskuun puolessavälissä olin ajelemassa Tampereelle SPR:n ERU-koulutukseen, kun Helsingistä tuli puhelu. ”Pääsetkö lähtemään ensi viikon keskiviikkona tai torstaina?” ”Pitää tuumia”.

Perhe ja läheiset ovat iso tuki
avustustyöntekijöille
Kauan mietit mukaan lähtemistä kun
kutsu kävi?

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

Tuumin kotijoukkojen kanssa, että menisi aika tiukille, kun palaan reissusta vasta myöhään tiistai-iltana. Jouduin vastaamaan, että lähtö ei onnistu ennen kuun
vaihdetta - aikaa kun piti varata lääkärintarkastusta ja loppuja rokotuksia varten.
Tämä olikin hyvä päätös, sillä pari päivää ennen
toteutunutta lähtöä iäkkään äitini tila huononi
ja jouduin järjestämään hänet sairaalahoitoon.

Minkälaisesta humanitäärisen avun
tarpeesta Haitissa oli kysymys?
Haitissa tapahtui elokuun 2021 puolessavälissä erittäin paha maanjäristys, joka ehkä hieman jäi Afganistanin tilanteen varjoon.
Maa on äärimmäisen köyhä eikä edellisestä, 11 vuotta sitten tapahtuneesta maanjäristyksestäkään olla maassa vielä toivuttu.

Kuinka työnantajasi suhtautui asiaan ja
miten käytännön asiat hoituivat työpaikan kanssa?

21

AVUSTUSTYÖSSÄ MAAILMALLA
Tämähän meni siinä mielessä hassusti, että aloitin nykyisessä työpaikassani Valmet
Automationilla vasta elokuun alussa ja olen
täällä vuoden työlomalla (ent. virkavapaa)
lehtorin toimesta Oulun ammattikorkeakoulussa. Tehtäviini kuuluu kuitenkin pääosin yrityksen sisäistä kehitystyötä, joten asiakkaille päin ei poissaolostani koitunut viivästyksiä.
Mahdollisesta komennuksesta olin puhunut jo
rekrytointivaiheessa. Sitten kun se realisoituikin, esimieheni oli hyvin myötämielinen. Valmet on aiemminkin tukenut Suomen Punaista
Ristiä ja myöhemmin kävikin ilmi, että myötämielinen suhtautuminen ylsi talossa ylimmälle
tasolle saakka. Valmet tekikin kaiken lisäksi lahjoituksen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

si sairaalasta, mutta ei enää pärjäisi omassa
asunnossaan, vaan joutui muuttamaan sairaalasta suoraan palvelutaloon. Paikan valinnasta ja paperisodasta käytännön muuttamiseen
liittyvät puhteet jäivät vaimoni hoidettavaksi sillä aikaa, kun ukko rilluttelee Karibialla.

Mitä perheesi/ läheisesi tuumasivat
asiasta? Millainen läheisten tuen merkitys on sinulle?
Kysyin 10-vuotiaalta tyttäreltä ennen lähtöön lupautumista, että mitä hän tuumii, jos
lähtisin kuukaudeksi pois . ”Isi on sankari” oli vastaus, ja kunnon rutistus vielä päälle. Silloin minulle valkeni, että kun tytärkin
ymmärtää avun tarpeen ja tärkeyden, minun velvollisuuteni on lähteä auttamaan.

Yhteydet Haitiin päin pelasivat melko hyvin, joten pysyin kyllä hyvin tilanteen tasalla, mutta eipä sieltä kovin paljon pystynyt kotiin päin avuksi olemaan. Sinnikkäästi hän
piti langat käsissään ja kertaakaan en kuullut syytöksen puolikastakaan poissaolostani.

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

Kauan operaatio kohdaltasi kesti, ja
mitkä olivat keskeiset työtehtäväsi?

Tiina Leinonen

Olin perillä neljä viikkoa, matkoihin meni yhteensä viikko. Suomesta Haitiin oli lähetetty kenttäsairaala, avustusmateriaalia ja avustustyönte-

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.
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Tiina Leinonen

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.

Tiina Leinonen

Aivan kuten tavallisessa sairaalassa, käytännöllisesti katsoen kaikissa kenttäsairaalan tehtävässäkin tarvitaan tietotekniikkaa
ohjelmistoineen ja verkkoyhteyksineen. Lisäksi jokaisella delegaatilla tulee turvallisuussyistä olla käytössään varmasti toimiva
puhelin, joiden alustaminen, paikallisen liittymän käyttöönotto ja käytön opastus kuului myös tehtäviini. Sairaalan sisäiseen liikennöintiin käytettiin VHF-käsiradioita, joita oli
kolmisenkymmentä kappaletta. Niiden lataamisesta huolehtiminen oli oma savottansa.

Punaisen Ristin lippu kertoo, että apua on paikalla

Minkälaisen valmennuksen olet saanut katastrofitilanteessa toimimiseen
ja miten asioita käsiteltiin jälkikäteen,
saitteko esimerkiksi keskusteluapua?

Toimivat yhteydet ovat tärkeä turvallisuustekijä ja
helpottavat myös avustustyöntekijöiden työtä

Laadukkaat koulutukset,
yhteinen päämäärä ja työn
merkityksellisyys lisäävät
motivaatiota auttaa

Tehtävään liittyvät turvallisuusriskit ovat tietysti vakavasti otettavia. SPR:n koulutukset ovat
olleet todella hyviä, samoin kouluttajat. Yhteishenki kurssilla on ollut erittäin hyvä, yhdessä
ryhmän kanssa on ollut hienoa opiskella. Turvallisuusnäkökulma on kaikissa koulutuksissa
ollut kaiken aikaa keskiössä. Erikseen järjestettiin vielä simulointityyppinen leiri, jossa kenttäturvallisuuteen liittyviä asioita harjoiteltiin
aidontyyppisissä olosuhteissa. Koulutus konkretisoi turvallisuusajattelua tosi hyvin. Koulutus oli todella haastava, sen anti erinomainen.

Minkälaiseen joukkueeseen Haitin Les
Cayesissä liityit?
Punaisen Ristin avustustyöntekijöitä ja/tai laitteita oli sairaalahankkeessa paitsi Suomesta,
myös Kanadasta, Saksasta ja Belgiasta. Sairaalahenkilöstöä projektissa on mukana noin
35 ja sen lisäksi tulee tietysti tekniset avustustyöntekijät. Paikallisia projektiin palkataan
tietysti mahdollisimman paljon, ajatuksena että neljän kuukauden jälkeen paikalliset ottavat kenttäsairaalan haltuun ja kouluttautuvat
operoimaan sairaalaa sen jälkeen, kun avustavat tahot poistuvat maasta. Avustusprojektin
luonteeseen kuuluu, että rakennettu sairaala ja siihen liittyvä infra jäävät kohdemaahan.

Koulutuksissa nousee keskiöön myös riskien tunnistaminen ja niiden minimointi. Maana Haiti on äärimmäisen köyhä ja sen mukana tuomat lieveilmiöt tulee ottaa paikan
päällä huomioon. ”Tilanteita” varten varaudutaan kolmella tavalla: etukäteen koulutuksella ja sitten komennuksella pitämällä silmät auki ja ”entä-jos”-ajattelulla.
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AVUSTUSTYÖSSÄ MAAILMALLA
Riskialttiit tilanteet käytiin läpi aina heti niiden jälkeen. Operaation johto oli tässäkin
suhteessa sisäistänyt oman koulutuksensa
hyvin. Asioita puitiin luonnollisesti myös vapaamuotoisemmin kollegoiden kesken. Lisäksi meillä on mahdollista saada ammattiapua komennuksen aikana ja sen jälkeen.
Miten työntekijöitten majoitus ja muut
fasiliteetit on järjestetty?
Paikalliset kuljettajat kuljettivat meidät sairaala-alueelle aamulla ja illalla takaisin hotellille. Hotellilta ei käytännössä
saa poistua kuin sairaala-alueelle mennessä, meillä oli tiukka ulkonaliikkumiskielto iltakuuden ja aamukuuden välillä.

Millaisia muistoja sinulta jäi avustustyöstä? Mitkä asiat olivat sinulle merkityksellisimpiä?

SPR:n teknikot ovat rakentaneet hotellialueelle satelliittiyhteyden, josta se jaetaan linkillä sairaala-alueelle. Paikallinen teleyhtiö
on lisäksi rakentanut alueelle linkkiä, jonka kautta perinteiset yhteydet alkoivat toimimaan jossakin aikataulussa. Näkisin, että tiedonhallinta tulee olemaan keskiössä
Punaisen Ristin tulevassa työssä. Punaisella Ristillä on tarve ihmisistä, joilla on osaamista datanhallintaan ja tiedonlouhintaan.
Tiina Leinonen

Parasta oli tunne, että työlläni oli todellista
merkitystä. Konkreettisimmin se tuli esille,
kun erään kerran leikkaukseen valmistellusta pojasta olisi pitänyt saada otettua röntgenkuvat, mutta koneen ohjaustietokone oli alkanut jo pari päivää aiemmin temppuilemaan,
eikä nyt suostunut pysymään ollenkaan päällä. Kuvat olisi kuitenkin saatava, joten jouduttiin hieromaan aivonystyröitä hieman syvemmältä ja kovempaa, että ratkaisu löytyi
siihen hätään. Eräänlainen väliaikaisratkaisu
saatiinkin sitten kehitettyä, kuvat otettua, poika leikattua ja toipuminen pääsi alkamaan.
Usein tuli mieleen, että moni muukin kyllä pystyisi aivan hyvin hoitamaan hommat, joita siellä 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 kirkkaana mielessä syy, miksi siellä olimme. Meillä oli yhteinen tavoite ja tarkoitus. Motivaatio
avustustyöhön onkin vain lisääntynyt. Tietysti sitä toivoo, että katastrofeja ei tapahtuisi.
Mutta todennäköisestihän niitä ennemmin tai
myöhemmin kuitenkin sattuu, ja omaa lähtövalmiutta onkin hyvä pitää yllä koko ajan.
Kiitokset Timolle mielenkiintoisesta haastattelusta ja kokemusten jaosta!

11-vuotias Jameslee loukkaantui maanjäristyksen
iskiessä Haitiin. Hänen jalkaansa hoidettiin
Punaisen Ristin kenttäsairaalassa, josta hän sai
myös kepit kävelyn tueksi.

Teksti: Marjo Soppela, SPR Limingan osasto
& Jenni Hartikainen
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Pikavisiitti Oulussa

varsin rentoutunut virkistyneiden osallistujien lähtiessä saunomaan tai kotimatkalle.
Meille Kuusamosta tulleille oli järjestetty mahdollisuus yöpyä Hietalinnassa. Oli tosi mukavaa että ei tarvinnut lähteä yötämyöten ajamaan pimeälle loskaiselle tielle rekkojen ja
tiesuolaa nuolevien porojen harmiksi. Hietalinnan pittoreski pihapiiri oli meille entuudestaan
tuttu 5 vuoden takaa, jolloin yövyimme päärakennuksen yläkerrassa. Tällä kertaa saimme yöpyä tilavassa piharakennuksessa, jossa
saunoimme, söimme vielä iltapalan ja aamuksi meille jääkaappiin varatun aamiaisen.

Keväällä 2016 SPR Kuusamon osastolle tuli Oulun piiritoimistosta tieto mahdollisuudesta jakaa Euroopan Unionin tarjoamaa ruoka-apua
vähävaraisimmille Kuusamossa. Tartuimme oitis tilaisuuteen ja lähetimme anomuksemme.
Ruoka-apua on siitä lähtien SPR:n Kuusamossa jaettu kahdesti vuodessa 5 vuoden ajan,
ensin luotuamme omalle paikkakunnalle soveltuvan tavan järjestää jakaminen kulloinkin
käytettävissä olevan vapaaehtoistiimin kanssa.

Niin, ja nauru oli herkässä vielä aamullakin kun
piipahdimme piiritoimistolla Oulun keskustassa tapaamassa toimiston uusia ja entisiä työntekijöitä ennen päivänvalossa tapahtunutta
kotimatkaa. Olemme hyvin kiitollisia Mira Carleniukselle ja muille virkistysillan järjestelyihin
osallistuneille onnistuneesta tapahtumasta.

Tuleville vuosille ei toistaiseksi ole ruoka-avun
saamisesta tietoa. Saimme kuitenkin kutsun
saapua ruoka-avun parissa toimivien virkistysiltaan 11.11.2021 SPR Oulun piirin leirikeskukseen
Hietalinnaan, jossa tapasimme muita Oulun
piirin vapaaehtoisia ja työntekijöitä. Useimmat vapaaehtoisista olivat uusia tuttavuuksia.
Esittäytymiskierroksen, keskustelujen, ruoka- ja kahvitarjoilun jälkeen paikalle oli saapunut intialaisen lääkärin (Madan Katarian) kehittämään naurujoogaan perehtynyt
kouluttaja. Hänen opastuksellaan harjoittelimme nauramista. Naurun sanotaan pidentävän ikää ja sillä on terveydellisiä vaikutuksia. Naurusession jälkeen ilmapiiri oli

Aune Helin & Pertti Hekkala

Jenni Hartikainen

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

25

OSASTOISSA TAPAHTUU

Suomussalmella opetetaan
defibrillaattorin käyttöä
Ensiaputaidot ja koko ajan yleistyvät defibrillaattorit mietityttävät usein kansalaisia. Onko oma
ensiapuosaaminen yhä ajan tasalla ja osaako
sitä defibrillaattoria sitten käyttää tosi paikan
tullen? Näitä asioita pohdittiin myös Suomussalmen koillisosassa sijaitsevassa Ruhtinansalmen kylässä. Kylälle oli hankittu defibrillaattori ja nyt tarvittaisiin opastusta sen käyttöön.
Kylä- ja eläkeyhdistyksen väki päätti pyytää apua SPR Suomussalmen paikallisosastolta. Osaston ensiapuryhmän jäsenet
lupautuivatkin opastamaan kyläläisiä. Defibrillaattorin käytön lisäksi opeteltiin hälytyksen tekoa ja tajuttoman ensiapua sekä perehdyttiin kodin turvallisuusasioihin. Kylän
keskuksessa Juntusrannassa järjestetyssä lokakuisessa tapahtumassa oli osallistujia 30.
SPR Suomussalmen osaston puheenjohtajana toimiva Hilkka kertoi, että tapahtumasta on poikinut lisää defibrillaattorin käytön
opastuspyyntöjä pikkukyliltä eri puolilta Suomussalmea. SPR:n vapaaehtoiset opastavat
mielellään ihmisiä ensiaputaitojen opettelussa ja ylläpitämisessä. Ja taas ollaan juuri siinä Punaisen Ristin toiminnan ytimessä:
avustamassa ihmisiä heidän omissa elinympäristöissään. Apu löytyy todellakin läheltä, kiitos ripeiden paikallisosastojemme!

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 sydänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen
vaarallinen rytmihäiriö. Laite tunnistaa rytmihäiriön ja
neuvoo laitteen käyttäjää toimimaan oikein ja turvallisesti.
Defibrillaattorien määrät ja sijainnit Suomessa löytyvät
osoitteesta: Defi.fi

Teksti: Pia Jylänki

Osastoissa tapahtuu, kerro
siitä meillekin!

Nyt -lehden juttuihin. Muistattehan, että julkaistavilla kuvilla tulee olla kuvauslupa.

Otamme mielellämme vastaan ja julkaisemme piirin Tässä ja Nyt -järjestötiedotteessa osastojen kuulumisia. Mikäli teillä tapahtuu ja haluatte jakaa siitä myös muille iloa
ja ideoita, laittakaahan juttuideoita tulemaan
Jennille. Voitte joko itsenäisesti kirjoittaa jutun, tai kertoa siitä ja antaa Jennin kirjoittaa.

Kaikki ilmestyneet Tässä ja nyt -järjestötiedotteet tulevat Red Netiin: https://rednet.punainenristi.fi/node/3945 . Voitte linkata sieltä lehden vaikka oman osastonne facebook-sivuille,
jolloin myös ne osaston jäsenet, joille lehteä
ei tule postilaatikkoon, huomaavat sen lukea.
Yhteydenotot Oulun piirin Tässä ja Nyt -juttujen tiimoilta:
jenni.hartikainen@punainenristi.fi
p. 040 748 4305

Myös kuvat toiminnoista ja tapahtumista ovat tervetullut lisä niin piirin facebook -kanavaan kun myös Tässä ja
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Ensiavun huomionosoitus tunnustuksena ansioituneesta
ensiavun annosta
oli toivuttuaan yhteydessä auttajiin ja Siromaa
ja Taimen pitävät edelleen Laitiseen yhteyttä.
Suomen Punaisen Ristin ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä myönsi 26.3.2019 ensiavun
huomionosoituksena Suomen Punaisen Ristin
pronssisen ansiolaatan Siromaalle, Taimenelle ja
Ojalalle. Aikatauluista ja koronapandemiasta johtuen laatat luovutettiin heille vasta syksyllä 2021.
Punaisen Ristin vapaaehtoisuus tuo taitoja
ja ystäviä
Siromaa tuli mukaan Punaisen Ristin ensiaputoimintaan pääkaupunkiseudulla vuonna 1987.
Ensiaputoiminnan lisäksi hän ohjasi nuorten
ryhmiä. Nykyään hän toimii SPR Oulun osastossa ensiaputoiminnan lisäksi hallituksen jäsenenä, henkisen tuen ryhmässä sekä päihdetyön kouluttajana valtakunnallisesti. Parasta
Siromaan mukaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa on se, että voi harjoitella tärkeitä
ensiavun taitoja, joita voi käyttää ihmisten hyväksi eri tilanteissa. Myös se on mukavaa, että
ajan saatossa toiminnasta saa ystäviä. Harrastus toi yhteen Siromaan ja Taimenenkin, jotka ovat pitäneet yhtä vuodesta 2017. Siromaa
onkin tuttu kasvo SPR Turun osaston ensiaputoiminnassa sekä korona-auttamistehtävissä.

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

Leena Siromaa ja Petri Taimen ovat olleet mukana Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa yli kolmekymmentä vuotta.
Vuosiin on mahtunut monia kohtaamisia ja auttamistilanteita. Aivan erityinen
auttamistilanne sattui vuonna 2018, jolloin Siromaa ja Taimen osuivat paikalle
huoltoaseman asiakkaan saadessa sairauskohtauksen. Arvion jälkeen he aloittivat välittömästi elvytyksen. Suomen
Punaisen Ristin ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä myönsi heille ensiavun huomionosoituksena Suomen
Punaisen Ristin pronssisen ansiolaatan.

SPR Turun osastossa toimiva Petri Taimen tuli
mukaan Punaisen Ristin lasten ensiapukerhoon
vuonna 1984. Iän kartuttua hän siirtyi ensin nuorten ja sitten aikuisten ensiapuryhmään. Vuosiin
on mahtunut myös muun muassa ryhmän ohjaajana ja ryhmänjohtajana toimimista sekä luottamustehtäviä niin osastossa kuin SPR VarsinaisSuomen piirissä. Taimen on opiskellut ensiavun
ja terveystiedon kouluttajaksi terveydenhuoltoalan koulutuksen jälkeen vuonna 2010 ja on
myös ensivastekouluttaja. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa hän on mukana ryhmäläisenä lähinnä etsintä- ja ensihuoltotehtävissä.
Parasta Taimenen mielestä toiminnassa on ihmisten auttaminen ja vaihtelevat tilanteet.
Myös vuosien varrella matkaan tarttuneet ystävät ja muut kontaktit ovat toiminnan ”suola”.

Vuonna 2018 mökille matkalle olleet oululainen
Leena Siromaa ja turkulainen Petri Taimen pysähtyivät tankkaamaan ja kahvitauolle huoltoasemalle. Huoltoasemalla Siromaa havaitsi henkilön saaneen sairauskohtauksen. Tilannearvion
jälkeen hän aloitti elvytyksen ja pyysi paikalla olleita 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 hälytyksestä ja painelua jatkettiin vielä ambulanssin
ensihoitajien virittäessä sydäniskuria käyttöön.
Onnistunut maallikkoelvytys oli palauttanut todennäköisesti rytmin. Kammiovärinä muuttui
normaalirytmiksi ensimmäisestä sydäniskurin
iskusta ja hoitoa jatkoivat ensihoitajat. Siromaa ja Taimen jäivät vielä keskustelemaan paikalla olleiden kanssa ja antamaan henkistä tukea. Sairauskohtauksen saanut Bjarne Laitinen

Teksti:
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