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Lego lapsen kurkussa – mitä teen?
Monia vanhempia mietityttävät tilan-
teet, joissa pienen lapsen turvallisuus 
voi vaarantua. Osaanko auttaa? Mitä 
voin tehdä, jotta lapsi säästyisi kotona 
tapaturmilta?

Itselläni on kolme lasta, joista jokaiselle on 
sattunut jotain ensiapua vaativaa. Yksi va-
kavimmista tilanteista oli, kun leikki-ikäinen 
tippui jään läpi syvään ojaan. Lapsi veti it-
se itsensä ylös ojasta ja tuli luokseni sisälle, 
jossa olin pukemassa pienemmälle lapselle 
vaatteita. 

Minun tehtäväkseni jäi märkien vaatteiden 
riisuminen, lapsen lämmittäminen ja rau-
hoittelu. Samalla oma sydämeni oli pakahtua 
pelosta ja itsesyytöksistä. Mitä olisin voinut 
tehdä estääkseni vaaratilanteen?
 
Toisella kertaa lapseni veti luokseen pöydäl-
lä olleen lasimaljan, jossa paloi kynttilä. Pi-
an paloivatkin jo lapsen otsahiukset. Onneksi 
me aikuiset olimme lähellä – palo saatiin no-
peasti sammutettua ja ensiavun jälkeen lapsi 
vietiin sairaalaan lääkärin vastaanotolle. 

Äkillisissä tilanteissa minua helpotti, että tie-
sin osaavani auttaa. Olen käynyt ensiapu-
kursseilla ja harjoitellut ensiavun antamista.

Punaisen Ristin viikolla tarkistetaan 
kodin turvallisuus
Punaisen Ristin viikolla toukokuussa vah-
vistamme lapsiperheiden arjen turvallisuut-
ta kotona. Siihen kuuluvat sekä tapaturmien 
ennaltaehkäisy että ensiavun antaminen, jos 
jotain sattuu. 

Kotona tapaturmien ehkäisy lähtee pienistä, 
mutta tärkeistä asioista. Laitetaanko tiskiko-
neeseen haarukat ja veitset terät alaspäin, 
onko portaikko turvallinen kulkea, ovat-
ko myrkylliset aineet lasten ulottumatto-
missa? Löytyvätkö ensiapuvälineet tarpeen 
tullen helposti ja osaako perheessä jokainen 
käyttää niitä? Punaisen Ristin arjen turvalli-
suuden tarkistuslista auttaa oman kodin tur-
vallisuuden parantamisessa.
 
Taitoja auttajakurssilta koko perheelle
Lapsiperheen auttajakurssilla aikuiset ja lap-
set voivat yhdessä oppia ensiapua. Nuken 
tai nallen avulla lapsikin voi oppia, mitä teh-
dä, jos lego menee nieluun: ”Ota pieni lap-
si syliin siten, että hänen päänsä on vartaloa 
alempana. Lyö kämmenellä napakasti, mut-
ta varovasti viisi kertaa lapaluiden väliin. Jos 
olet yksin, eikä tuke ole poistunut lapsen 
nielusta, soita nyt hätänumeroon 112.”

Tervetuloa kanssani kouluttamaan lapsiper-
heitä päiväkoteihin, kirjastoihin ja leikkipuis-
toihin. Tehdään yhdessä innostava Punaisen 
Ristin viikko!

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 020 701 2223, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus:Juha Nevalainen, Sirkka Kellokumpu Taitto:Sirkka Kellokumpu

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 osastomate-
riaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Niina Hirvonen   
Terveydenhuollon 
suunnittelija, 
Punaisen Ristin  
keskustoimisto

Joonas B
randt
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Arvot ovat tärkeitä

PÄÄKIRJOITUS 6.3.2019

Maailmassa on nyt paljon liikettä. Ihmiset ovat tyytymättömiä niin moneen asiaan ja levot-
tomia eri puolilla maailmaa sekä Eurooppaa. On paljon äärimielipiteitä. Arvot ovat aika ko-
via. Se on seurausta siitä, että eriarvoistuminen on kasvanut ja, että ihmisiä ei ole kuultu. 

Olemme Suomessa parasta aikaa keskellä kiihkeintä eduskuntavaalikampanjointia. Tär-
keissä vaaleissa linjataan poliittinen vallanjako seuraavaksi neljäksi vuodeksi, ja vahviste-
taan ne arvot, joiden pohjalta tulevia päätöksiä tehdään.

Punaisessa Ristissä meidän periaatteemme ohjaavat kaikkea toimintaamme. Olemme osa 
ainutlaatuista kansainvälistä liikettä, joka on läsnä yhteisöissä, ihmisten keskellä kaikkialla 
maailmassa. Kaikki Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen kansalliset yhdistykset 
toimivat samojen perusperiaatteiden mukaisesti, joita myös valtioiden tulee kunnioittaa. 
Periaatteidemme kunnioittaminen takaa toimintamme jatkuvuuden. Ne toimivat ohjeena 
työntekijöille ja vapaaehtoisille kaikissa tilanteissa.

Jäsenyys on kannanotto sille, että haluaa tukea niitä periaatteita ja arvoja, joita järjes-
tömme edustaa. Siksi sillä on iso merkitys. Punaisen Ristin jäsenmäärä on ollut laskussa jo 
pitkään. Lapin piirin jäsenmäärä oli vuonna 1968 7260 vuonna 2008 2679 ja vuonna 2018 
2020. Laskin kerran puoliksi leikillä, että tällä vauhdilla Lapin piirin jäsenmäärä olisi nolla 
vuonna 2037. Viime vuonna muutama osasto kuitenkin näytti, että suunta voidaan kääntää 
ja he nostivat jäsenmäärää. Tänä vuonna piirin hallitus aloitti piirissämme oman jäsenhan-
kintakilpailun, missä eniten jäseniä hankkineelle maksetaan jokaisesta uudesta jäsenestä 
20€/uusi jäsen ja toiseksi eniten hankkineelle 10€/ uusi jäsen sekä kolmanneksi tulleelle 
5€/uusi jäsen. Alku näyttää lupaavalta. Ensimmäisen neljänneksen jälkeen olemme saa-
neet jo noin 50 uutta jäsentä, millä tuloksella pidämme väkilukuun suhteutteluna kärkisijaa 
valtakunnassa! Jatketaan samaan tahtiin ja pidetään huolta myös siitä, että kaikki vanhat 
jäsenet maksavat jäsenmaksunsa tänäkin vuonna, niin käännämme laskusuhdanteen nou-
suun.

Punaisen Ristin viikon aikana voimme tuoda esille ennen kaikkea meidän periaatteita sekä 
arvoja, pitää esillä inhimillisyyden merkitystä ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden vah-
vistamisessa. Punaisen Ristin viikon kohderyhmänä on tänä vuonna erityisesti lapsiperheet. 
Heidän hyvinvointinsa ja turvallisuutensa.  Järjestettävillä tapahtumilla voidaan antaa vink-
kejä arjen turvallisuuteen. Lisätietoja löydät RedNetistä osoitteesta: https://rednet.punai-
nenristi.fi/node/5290. Sen lisäksi viikon aikana voimme tehostetusti hankkia uusia jäseniä 
mukaan tukemaan Punaisen Ristin toimintaa sekä periaatteita.

Osastokummien tehtävä on tukea osastoja sen perustehtävän hoitamisessa. Punainen Ris-
ti on linjannut vuoden alussa kummitoiminnalle valtakunnalliset toimintaperiaatteet, joiden 
mukaan kummitoiminnalla tuetaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan vetovoimaisuut-
ta, kehittämistä ja osastojen elinvoimaisuutta. Linjauksen mukaan Kummin ydintehtävät 
muodostuvat 4 T-ohjelmasta: kummi tarjoaa osastoilleen Tietoa, Taitoa, Tsemppiä, Tukea. 
Kummit tulevat kertomaan linjauksesta tarkemmin kevään kummitapaamisissa. Yksi kummin 
tehtävä on tukea osastoja Punaisen Ristin viikon toteuttamissa sekä  jäsenhankinnan kehittä-
misessä. Kummin tehtävä on myös pitää esillä Punaisen Ristin periaatteita ja arvoja.

Arvot ovat tärkeitä. Punaisen Ristin periaatteet pitävät yllä inhimillisempää ja tasarvoisem-
paa maailmaa, missä jokaisella ihmisellä on oma tärkeä arvonsa ja merkityksensä. Me saam-
me olla osana tällaisen maailman rakentamisessa. Tulvaisuuden kannalta sillä on iso rooli. 
Kiitos, että olet tässä mukana.

Veli-Matti Ahtiainen

järjestökoordinaattori
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Punaisen Ristin viikkoa vietetään tänä 
vuonna 6. – 12. toukokuuta. Osastojen 
toteutettavaksi on rakennettu tiivis ja 
toiminnallinen lapsiperheiden auttaja-
kurssi.

Kampanjaviikon teemana ovat lapsiperhei-
den kodin turvallisuus ja arjen ensiaputaidot. 
Osastosi voi toteuttaa kampanjan järjestä-
mällä lapsiperheiden auttajakursseja ja ta-
pahtumia siellä, missä lapsiperheet liikkuvat 
– neuvoloissa, kerhoissa, kirjastoissa ja vaik-
kapa kouluilla. Samalla voitte saada uutta 
väkeä toimintaan!

• Lapsiperheiden auttajakurssi on lapsiper-
heille suunnattu parin tunnin toiminnal-
linen koulutus, jossa käydään läpi arjen 
ensiaputilanteita nilkan nyrjähdykses-
tä nenäverenvuotoon. Mukaan kutsutaan 
koko perhe.

Toteuttajan tueksi kurssille on tehty uu-
det toteutusohjeet ja rastipisteiden toi-
mintakortit.

• Osasto voi järjestää myös pienemmän 
tapahtuman, jonne kutsutaan lapsiper-
heitä. Tapahtumassa voi jakaa arjen tur-
vallisuuden tarkistuslistaa ja opastaa 
esimerkiksi tukehtuvan ensiapua nuken 
tai nallen avulla. Samalla kutsutaan tie-
tysti väkeä mukaan osaston toimintaan 
ja tulevalle auttajakurssille!

Näkyvyyttä somessa  
ja omalla paikkakunnalla
Viikon aikana viestimme näkyvästi arjen 
turvallisuudesta ja ensiaputaidoista. Vin-
kit sekä tiedote- ja ilmoituspohjat osaston 
viestintään löytyvät RedNetistä huhti-
kuussa. Kampanjaviikolla kannattaa myös 
seurata Punaisen Ristin valtakunnallisia so-
mekanavia ja jakaa niiden julkaisuja osas-
ton omilla kanavilla – tulossa on muun 
muassa uusi ensiapuvideo!

Punaisen Ristin viikon painetut materiaa-
lit ovat saatavilla Punaisen Ristin verkko-
kaupasta osastotunnuksilla. Tilaa osastosi 

PUNAISEN RISTIN VIIKKO

Punaisen Ristin viikolla opetellaan  
arjen ensiaputaitoja

materiaalit viimeistään 23.4., niin saat ne 
varmasti ajoissa.

Lisätietoja: 
rednet.punainenristi.fi/viikko, 
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
sari.byman@punainenristi.fi

Joonas B
randt

Liian monta palloa ilmassa? Osastojen 
käyttöön on tänä vuonna tehty uusi pai-
nettu Punaisen Ristin viikon suunnittelu-
pohja. Siihen kirjataan porukalla osaston 
kampanjan pääasiat: kuka tekee, mitä, 
missä ja milloin. Saman pohjan avulla voi 
suunnitella myös kampanjan viestinnän.
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KOHTI NÄLKÄPÄIVÄÄ

Tempauksilla näkyvyyttä Nälkäpäivään
tulipalotapausta, joissa Nälkäpäivänä kerä-
tyillä varoilla edellisvuonna autettiin. Osas-
tot toteuttivat tyynytempauksia luovasti ja 
yleisön palaute oli erittäin positiivista. 

Tyynytempauksen tekeminen oli mukavaa, 
mutta näytteillepano osin työlästä, kertoo 
Sannamari Kortelainen Vieremän osastosta. 

– Meidän haasteenamme oli sää. Yöllä oli 
syysmyrsky ja tyynyinstallaatio oli ulko-
na, mutta yllättävän hyvin se säilyi. Tyynyt 
ja tyynyliinat saimme lahjoituksina ihmisiltä 
ympäri pitäjiä. Keräsimme ne yhteistyössä 
Vieremän Aarretuvan yrittäjän kanssa. Kun-
ta oli mukana antamalla meille käyttöön to-
rin laitaman.

Uudet maksutavat: MobilePay ja iZettle
Osastot ottivat uusia maksutapoja hienosti 
käyttöön. Yli 50 osastoa tilasi osastokohtai-
sen MobilePay-numeron ja monet käyttivät 
katastrofirahaston yleistä numeroa. iZettle-
tunnukset olivat käytössä neljässäkymme-
nessä osastossa.

MobilePayn kanssa parhaisiin tuloksiin pää-
sivät ne osastot, joissa kerääjät oli pereh-
dytetty hyvin ja jotka tarjosivat maksutapaa 
aktiivisesti lahjoittajille.
 

Nälkäpäivä tuotti viime vuonna his- 
toriansa neljänneksi parhaan tuloksen: 
2,8 miljoonaa euroa. Poimi toimivim-
mat vinkit osastosi käyttöön!

Käteisen käytön vähetessä vapaaehtois-
ten rooli Nälkäpäivän näkyväksi tekemises-
sä kasvaa. Kiitos viime vuoden Nälkäpäivän 
onnistumisesta kuuluu kaikille, jotka toimi-
vat elävinä Nälkäpäivä-mainoksina ympä-
ri maata!

Tässä muutama vinkki onnistuneista tapah-
tumista. Ohjeet toteutukseen löydät RedNe-
tin Nälkäpäivä-sivuilta.

Patsaille keräysliivit
Patsaita puettiin keräysliiveihin monissa 
osastoissa jo toista kertaa.
 
– Liperin osastossa puimme liivin Hiihtä-
jäpatsaalle. Laitoimme patsaasta kuvan 
Facebookin ”Haloo kuuluuko Liperi” -sivul-
le, kutsuimme väkeä mukaan keräykseen 
ja kiittelimme vielä jälkikäteen. Postauk-
set saivat paljon tykkäyksiä ja positiivi-
sia kommentteja, kertoo Saimi Varis Liperin 
osastosta. 

Tyynytempaus kertoo avusta lähellä
Tyynytempaus oli vuonna 2018 uusi idea, 
jolla haluttiin tuoda esiin Punaisen Ristin ko-
timaan apua. 121 tyynyä kuvastivat niitä 121 

– Keräsimme kaupan kassojen takana ja ky-
syimme kaikilta ohikulkijoilta, onko heillä Mo-
bilePay, selittää onnistumista Lisa Fordell Esbo 
svenskan osastosta. 

Tampereen osasto onnistui iZettlen käytös-
sä erityisesti Soppaa ja sukkia -myyntitapah-
tuman yhteydessä Keskustorilla. Itä-Helsingin 
osasto puolestaan pääsi hyviin tuloksiin kerää-
mällä MobilePaylla työpaikoilla.   

Lisätietoja RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/7958 
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PERIAATTEET TOIMINNASSA

Sääntöjemme mukaan yksi Suomen Pu-
naisen Ristin perustehtävistä on ”suo-
jella elämää ja terveyttä ja puolustaa 
ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia”. Suojelu 
tarkoittaa toimia, joilla pyritään siihen, 
että jokaisen oikeudet toteutuvat ja ih-
misarvoa kunnioitetaan. Mutta mitä 
suojelu tarkoittaa osaston arjessa?

Toimiessamme heikoimmassa asemas-
sa olevien tukena kohtaamme ihmisiä, jot-
ka eivät syystä tai toisesta osaa, pysty tai 
uskalla puolustaa itseään tai omia oikeuk-
siaan. Tällainen ihminen voi tulla vapaaeh-
toista vastaan monessa eri yhteydessä: en-
siapupäivystyksessä, Nuorten turvatalolla, 
vanhusten ystävätoiminnassa, monikult-
tuurisuustoiminnassa, ruokajakelussa, vas-
taanottokeskuksessa, somessa tai hälytys-
tilanteessa – oikeastaan missä vain.

Osastossa on hyvä pohtia yhdessä, tun-
nistammeko suojelua tarvitsevan ihmisen 
kohdatessamme hänet. Huomaammeko ti-
lanteet, jotka tekevät ihmisestä haavoittu-
van ja osaammeko silloin toimia oikein?

Suojelu on vastuullisuutta
Toteutamme suojelua varmistamalla,  
ettemme aiheuta omalla toiminnallamme 
autettavalle haittaa. Käytännössä se voi 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vapaaeh-
toiset ovat hyvin koulutettuja ja toimivat 

Mikä suojelu?

vastuullisesti, toimintaympäristö on kaikil-
le turvallinen, ja huolehdimme tietosuojasta 
ja vaitiolovelvollisuudesta.

Punaisen Ristin toiminta on lähtökohdiltaan 
tasapuolista ja ihmistä kunnioittavaa. Sen 
varmistamiseksi osastossa kannattaa miet-
tiä, tavoittaako toiminta kaikki, joille se on 
suunnattu, vai onko toiminnassa esteitä, 
jotka jättävät ehkä juuri eniten apua tar-
vitsevat ulkopuolelle. Usein paras keino pa-
rantaa osaston toiminnan saavuttavuutta on 
ottaa toiminnan kohderyhmä mukaan suun-
nittelemaan ja toteuttamaan toimintaa.

Tilannetta ei tarvitse pohtia yksin
Vaikka ihmisten perusoikeuksista ja turval-
lisuudesta huolehtiminen on ensisijaises-
ti viranomaisten tehtävä, jokaisella meistä 
on oltava kyky tunnistaa suojelua tarvitse-
va ja rohkeutta saattaa hänet oikean avun 
piiriin.
 
Haavoittuvan auttaminen vaatii usein pun-
tarointia ja aikaa pysähtyä katsomaan ti-
lannetta aidosti autettavan näkökulmasta. 
Apua tilanteen arviointiin voi saada keskus-
telemalla siitä luottamuksellisesti toisen va-
paaehtoisen tai piiritoimiston työntekijän 
kanssa.

Lisätietoja: suunnittelija Aleksi Seilonen,  
aleksi.seilonen@punainenristi.fi

Joonas B
randt
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PISARA 2019 LÄHESTYY

Pisara 2019 -valmiusharjoituksessa 
26.10. testataan Punaisen Ristin valmi-
utta auttaa tilanteessa, jossa puhtaan 
veden saanti heikkenee tai loppuu ko-
konaan. Jokainen osasto suunnittelee 
teeman ympärille oman harjoituksensa. 
Apua saa valmiista harjoitusmalleista.

Osastoille on tarjolla kaksi piirien ja keskus-
toimiston valmistelemaa harjoitusmallia: 
matalan osallistumiskynnyksen harjoitus se-
kä keskitason harjoitus, johon kuuluu osas-
to- ja järjestöyhteistyötä. Näitä yhdistämällä 
voidaan rakentaa myös laaja yhteisharjoitus.

Harjoitusmallit osastojen avuksi  
Pisara 2019 -valmiusharjoituksessa

Mitä viranomainen tekee  
vesikriisin sattuessa?

Vesikriisissä saastunut vesi voi aiheuttaa 
epidemian. Tilanteen hallitsemiseksi vi-
ranomaisten tärkeimpinä tehtävinä on

• tiedottaa ihmisille talousveden  
laadusta

• ohjeistaa ihmisiä veden käytöstä  
ja käyttörajoituksista (esimerkiksi 
kehotus keittää juomavesi) sekä

• tarvittaessa hankkia ja jakaa puh-
dasta vettä.

Vaikka vastuu auttamisesta on vesiepi-
demian sattuessa viranomaisella, äkil-
lisessä tilanteessa tarvitaan lisävoimia, 
jotta kaikki avun ja tiedon tarpeessa ole-
vat tavoitetaan nopeasti. Näihin tehtäviin 
tarvitaan Punaista Ristiä.

Miten Punainen Risti voi  
auttaa vesikriisissä?

Punainen Risti toimii vesikriisissä viran-
omaisen tukena. Vapaaehtoiset voivat  
esimerkiksi

• kartoittaa kotitalouksien sähkö-, vesi-  
ja lämpötilannetta, asukkaiden vointia 
ja avun tarvetta

• jakaa asukkaille viranomaisten antamia 
toimintaohjeita sekä paperisina tiedot-
teina että sosiaalisen median avulla

• auttaa viranomaisia puhtaan veden  
ja avustustarvikkeiden jakelussa 

• hälyttää lisäapua Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun eli Vapepa-verkoston kautta

• tilanteen pitkittyessä huolehtia omien 
vapaaehtoistensa huollosta, työvuoro-
jen järjestämisestä ja materiaalien riit-
tävyydestä.

Ystävät Pisara 2019 
-harjoitukseen!
Ystävätoiminnan vapaaehtoisilla on tär-
keä rooli Pisara 2019 -harjoituksessa, 
sillä ystävillä on vahvaa paikallistun-
temusta ja yhteys haavoittuvimmassa 
asemassa oleviin autettaviin. Vähim-
millään vapaaehtoinen voi tiedustella 
oman ystävänsä tilannetta ja pärjää-
mistä – tarkistaa, että hänellä on tieto 
häiriöstä ja puhdasta vettä saatavilla.

Harjoitusmallit pohjautuvat realistisiin häi-
riötilanteisiin, joissa Punaisen Ristin va-
paaehtoiset tositilanteessakin toimisivat 
viranomaisten tukena. Molemmat harjoitus-
mallit on suunniteltu vahvistamaan Punaisen 
Ristin kokonaisvalmiutta.

Lue lisää harjoitusmalleista Pisara 2019  
-sivuilta RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
valmiusharjoitus2019



8

KOHDATAAN TOISEMME

Suomen Punainen Risti, Amnesty In-
ternational ja Kirkon Ulkomaanapu 
kutsuvat kaikki mukaan muutokseen oi-
keudenmukaisemman Suomen puoles-
ta Vain ihmisiä -kampanjassa. Kenen 
tarinan sinä tahtoisit kuulla, tai mitä it-
sestäsi kertoa? Kenen ääni jää yhteis-
kunnassamme kuulematta? 

Vain ihmisiä -kampanja haastaa kaikki suo-
malaiset kohtaamaan itselleen tuntematto-
mia, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä ja 
jakamaan tarinoitaan. Meillä kaikilla on oma, 
ainutlaatuinen tarinamme, mutta myös pal-
jon yhteistä – tunteita, muistoja ja tulevai-
suuden toiveita. Parhaimmillaan kohtaamiset 

Punainen Risti on festivaalien järjestä-
jille haluttu yhteistyökumppani. Tarjo-
amme tapahtumiin ensiapupäivystystä 
sekä päihdetyöhön ja seksuaalitervey-
teen perehtyneitä vapaaehtoisia.
 
• Kaikki ensiapupäivystykset tulee kirjata 

HUPSIS-järjestelmään.
• Kun ensiapuryhmä tekee sopimuksen 

festareiden kanssa, ryhmä kysyy samal-
la muiden vapaaehtoisten pääsystä fes-
tareille. 

• Kun olette tiedustelleet festarien järjes-
täjältä lupaa päivystää tapahtumassa, 
ilmoittakaa siitä valtakunnalliselle festa-
rilistalle: http://bit.ly/festarit2019. Luvat 
kysyneiden kesken järjestetään arvonta!

• Terveyden edistämisen ohjelmien vapaa-
ehtoiset ilmoittautuvat samalle listalle. 
Lista löytyy ensiapuryhmien, festarityön, 

voivat vähentää yksinäisyyttä, syrjäytymistä 
ja vihapuhetta.

Osallistu kasvokkain tai verkossa
Kohtaamishaasteeseen voi jokainen osal-
listua omassa arjessaan. Haastetta helpot-
tamaan on tuotettu Kohtaamiskortit, jotka 
voi ladata kampanjan verkkosivuilta. Kortte-
ja voi käyttää osana oman osaston tapahtu-
mia ja toimintaa. Niiden ympärille voi myös 
rakentaa vaikka kokonaisen oman kohtaa-
miskahvilan, ja kutsua muut paikkakunnan 
toimijat mukaan tarinoita jakamaan. 

Verkossa kampanjaan voi osallistua jakamal-
la sosiaalisessa mediassa päivityksiä omista 
merkityksellisistä kohtaamisista ja haastaa 
muita mukaan hashtagilla #vainihmisia. 

Lisätietoja: www.vainihmisia.fi,  
Mirva Helenius, kampanjapäällikkö,  
info@vainihmisia.fi

seksuaaliterveystyön ja päihdetyön Red-
Net-sivuilta.

• Toisen osaston alueelle tulevista tervey-
den edistämisen vapaaehtoisista ilmoi-
tetaan osaston ensiapuryhmälle, tai jos 
ensiapuryhmä ei päivystä kyseisessä ta-
pahtumassa, osaston puheenjohtajalle.

Lisätietoja: festarit@punainenristi.fi

Tule mukaan muutokseen  
– ollaan yhdessä #vainihmisia!

Kesän festaripäivystykset lähestyvät  
– näin toimit!

Julia Tavast

B
enjam

in S
uom

ela
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VOIMAVAROJA KOULUTUKSESTA

Suomen Punainen Risti järjestää ke-
väällä 2019 yhteistyössä Sininauhalii-
ton kanssa luontoaiheisia koulutuksia 
vapaaehtoisille eri puolella Suomea.
 
Luonto osaksi hyvinvointia -koulutus kestää 
viisi tuntia ja se on tarkoitettu kaikille ikäih-
misten ja omaishoitajien kanssa toimiville 
vapaaehtoisille. Koulutus antaa osallistujille 
tietoa, valmiuksia ja vinkkejä luontoympäris-
tön hyödyntämiseen kotona sekä ryhmä- ja 
virkistystoiminnassa. Päivän aikana pääset 
liikkumaan luonnossa ja tekemään luomuk-
sia luonnon materiaaleista.

Koulutuksia järjestetään kevään aikana 
seuraavasti:
• (13.3. Oulu, SPR:n Hietalinnan  

kurssikeskus)

Monet järjestöt viestivät aktiivisesti tes-
tamenttilahjoitusmahdollisuuksista. 
Testamenttilahjoittamisen vahvistami-
nen on tärkeää myös Punaiselle Ristille. 
Annamme lahjoitusta harkitseville tie-
toa toiminnastamme ja voimme myös 
ohjata heidät puolueettoman asian-
ajajan puoleen, joka auttaa testamen-
tin laatimisessa maksutta. Kaikki piiri-
toimistot järjestävät tänä vuonna myös 
testamentti-illan. 
 
Myös vapaaehtoiset voivat auttaa! Testa-
menttioppaita voi tilata verkkokaupasta ja 
tarjota niitä vaikka pankkeihin tai kirjastoi-
hin. Testamentti-illan järjestämiseen saa hy-
vät ohjeet keskustoimistolta. 

Etsimme myös lahjoittajien tarinoita viestin-
nän käyttöön. Mikäli tunnette jonkun, joka 
olisi halukas antamaan kasvonsa kampanjal-
le, vinkit ovat lämpimästi tervetulleita! 

Lisätietoja: Varainhankinnan  
suunnittelija Mia Ekström-Huttunen 
mia.ekstrom-huttunen@punainenristi.fi  
tai p. 020 701 2193.

• 5.4. Länsi-Suomi, Jyväskylä 
• 11.4. Savo-Karjala, Kuopio 
• 17.4. Satakunta, Pori (Koivuniemen  

leirikeskus, Pastuskeri) 
• 4.5. Kaakkois-Suomi (paikkakunta  

tarkentuu myöhemmin)
• 16.5. Helsinki, Vuosaari (Skatan tila) 
• 17.5. Helsinki, Vuosaari (Skatan tila) 

Päivä on osallistujalle maksuton ja siihen 
kuuluvat materiaalit ja tarjoilut. Matkakuluis-
ta osallistuja vastaa itse. 

Lisätietoja ja tarkemmat paikkakunta- 
kohtaiset ohjelmat saat piirin omaishoidon 
tukitoiminnan työntekijältä tai omaishoidon 
koordinaattori Sisko Aallolta,  
sisko.aalto@punainenristi.fi.

Luonto osaksi hyvinvointia  
– koulutukset vapaaehtoisille

Testamenttilahjoitus on hyvä päätös
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VERKKOSIVUT UUDISTUVAT

Punainen Risti on yksi juoksutapahtuma 
Running Dayn kumppaneista. Toukokuiseen 
tapahtumaan osallistui viime vuonna yli 14 
000 liikkujaa!

Tänä vuonna mukaan tarvitaan yhteensä 50 
vapaaehtoista hoitamaan juoksureitin var-
rella olevaa juomapistettä. Piste sijaitsee 
Helsingin keskustassa Finlandia-talon lähei-
syydessä. 

Koska juoksijoita on paljon, juomapisteessä 
on kuhinaa koko päivän. Vapaaehtoisten työ-
vuorot ovat kuitenkin vain muutaman tunnin 
mittaisia ja tehtävät ovat helppoja.

Ilmoittaudu mukaan Oma-järjestelmän kaut-
ta: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/1686 
viimeistään 26.4.2019. Lisätietoja saa Eeva 
Arrajoelta, p. 020 701 2274.

Punainenristi.fi-verkkosivusto uudistuu 
tämän vuoden aikana. Verkkopalve-
lu uudistettiin edellisen kerran 2010, ja 
nykyisen verkkopalvelun tekninen alus-
ta onkin jo vanhentunut: se ei esimer-
kiksi tue erilaisia päätelaitteita. Myös 
sisällöt kaipaavat uudistamista. Pro-
jektissa panostetaan uuden raikkaan 
ilmeen sekä monimuotoisen ja käyttä-
jälähtöisen sisällön toteuttamiseen.

Punainenristi.fi:n ja myöhemmin uudistuvi-
en erillissivustojen julkaisemisen tekniseksi 
alustaksi on valittu Episerver, joka on käy-
tössä myös Ruotsin ja Norjan Punaisissa Ris-
teissä. Toteutuskumppanina toimii IT-talo 
Digia. Projekti käynnistyy helmikuussa, ja 
sen etenemisestä kerrotaan jatkossa Tässä 
ja Nytissä ja RedNetissä.

Lisätietoja: verkkotuottaja Sari Keskinen, 
sari.keskinen@punainenristi.fi

Punainenristi.fi uudistuu

Tiesitkö, että:
• Kaatumiset aiheuttavat merkittävän osan 

sairaalahoitoa vaativista tapaturmista ja 
tapaturmaisista kuolemista. 

• Väestön ikääntyessä kaatumistapaturmat 
lisääntyvät. Suomessa 65 vuotta täyt-
täneiden tapaturmista 80 prosenttia on 
seurausta kaatumisesta tai matalalta pu-
toamisesta. 

• Päihteiden käyttö vaikuttaa kaatumisiin: 
vuosittain yli 100 ihmistä kuolee kaatues-
saan päihtyneenä. Ikääntyessä päihteiden 
käyttö huonontaa heikentynyttä tasapai-
noaistia ja motoriikkaa entisestään.  

Terveyden edistämisen vapaaehtoinen,  
tule mukaan ehkäisemään kaatumisia!

Vapaaehtoiseksi juoksutapahtumaan – 
Helsinki City Running Day 18.5.2019

Terveyden edistäjänä sinulla on tärkeä rooli 
kaatumisten ja kaatumisvammojen vähentä-
misessä! Terveyspisteissä kaatumistapa-
turmien ja päihteiden käytön puheeksi 
ottaminen sujuu luontevasti muun terveys-
neuvonnan yhteydessä. Päihdetyön va-
paaehtoiset hallitsevat päihteiden käytön 
puheeksi ottamisen ja he voivat huomioida 
toiminnassaan myös kaatumistapaturmat. 
Kaatumisten ehkäisemiseksi voi järjestää 
myös teematilaisuuksia.

Ohjeita ja lisätietoja löydät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/terveyspisteet
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JÄSENHANKINTAKAMPANJA

Tammikuussa käynnistyneessä Punai-
sen Ristin jäsenhankintakampanjassa 
on kaksi pääviestiä: ”Jäsenenä olet aut-
taja” vetoaa ihmisten auttamishaluun ja 
”Ota hetki auttamiselle” kuvaa jäsenek-
si liittymisen helppoutta ja nopeutta. 

Samoja viestejä kannattaa käyttää, kun 
hankitte osastolle uusia jäseniä.

Uudistetut painotuotteet 
verkkokaupasta
• Jäsenesite sopii rekrytointiin ja jaetta-

vaksi tapahtumiin. Se on saatavilla suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi.

• Jäsenjuliste (A2): suomeksi ja ruotsiksi
• Roll upit tapahtumiin (maksullisia): suo-

meksi ja ruotsiksi
• Jäsenpostikortilla voi toivottaa uudet jä-

senet tervetulleiksi ja kutsua heidät ta-
pahtumiin (vanha malli)

• Käteiskuittivihko (vanha malli)

Materiaalit voi tilata osastotunnuksilla mak-
sutta Punaisen Ristin verkkokaupasta: pu-
naisenristinkauppa.fi.

Videot ja kuvat aineistopankista
RedNetin jäsenhankinnan sivuilta löydät ai-
neistoa jaettavaksi ja hyödynnettäväksi. 
RedNetistä löydät myös linkin aineistopankin 
kuvakoriin, josta voitte valita kuvia ja videoi-
ta osastonne viestintään. 

• Jakokuvat someen: ”Kahvikuppikuvat” 
ovat erityisesti aivan uusien jäsenten 
hankintaan suunniteltuja. Kuvien avulla 
voitte myös kertoa esimerkiksi, miten jä-
senmaksutuloilla koulutetaan ystävätoi-
minnan vapaaehtoisia.

• Videot: Aineistopankista löytyy myös 
kaksi videota, joista molemmista on saa-
tavilla eri pituisia ja eri kanaviin so-
veltuvia versioita. Kaksi videota löytyy 
suoraan jaettaviksi myös Punaisen Ristin 
Facebook-sivulta: https://www.facebook.
com/pg/punainenristi/videos/

Jäsenhankinnan RedNet-sivut löytyvät osoit-
teesta rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta. 
Kaikki aineistot ovat käytettävissä koko vuo-
den ja niitä päivitetään kevään aikana.

Jäseneksi voi liittyä myös 
älypuhelimella
Jäseneksi liittyminen on nyt helpompaa kuin 
koskaan, sillä Oma Punainen Ristiin on avat-
tu uusi jäseneksi liittymisen ja jäsenmak-
sun maksamisen kanava. Jäseneksi voi liittyä 
älypuhelimella ja maksaa heti verkkopankis-
sa. Myös laskun tilaaminen onnistuu. 

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneille tarjotaan 
myös heti jäsenyyttä, kun he kirjautuvat 
Omaan.

Voit itsekin maksaa henkilökohtaisen jäsen-
maksusi Omassa, jos et ole sitä jo ehtinyt 
maksaa: netapps.fi/spr-liity/

Materiaaleja osaston jäsenhankintaan

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset on päivi-
tetty. Muutoksen yhteydessä korvaussummia 
korotettiin ja tapaturmavakuutuksen katta-
vuutta laajennettiin. 

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset
Tutustu vakuutuksiin:  
rednet.punainenristi.fi/node/12816

JÄSENHANKINTAKAMPANJAJÄSENHANKINTAKAMPANJAJÄSENHANKINTAKAMPANJA
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VALMIUSTOIMINTA

Osastojen valmiussuunnitelmat 

Osastojen valmiussuunnitelmat tulee 
taas päivittää vuodelle 2019. 

Alla taulukko Lapin piirin osastojen vasujen 
päivitystilanteesta 10.3.2019

• 7 osastoa 2017
• 8 osastoa 2018
• 5 osastoja 2019 ja 1 puuttuua

Meneillään olevan yleiskokouskauden pai-
nopisteenä on osastojen valmius ja sen ke-
hittäminen. Suunnittelu lähtee osastojen 
resurssien pohjalta, meillä on alueellam-
me useita pieniä osastoja ja vähän osaston 
omia resursseja, laitetaan valmiussuunni-
telmaan ne resurssit jotka osastolla oikeasti 
on käytettävissä. Osastojen valmius ei ole 
vain hallituksen tai ensiapuryhmän asia 
vaan siihen kuuluvat kakki osaston toimin-
nassa mukana olevat. 

Henkilöiden, jotka on lupautuneet val-
miussuunnitelman mukaisesti osas-
ton valmiuteen tulee kirjautua myös     
OHTO-hälytysjärjestelmään. 

Lapin alueella hälytykset hoidetaan Oh-
ton kautta, saavuttaa kaikki yhtä aikaa ja 
mahdollistaa tehtävälle osallistuville nope-
an ja saman sisältöisen viestinnän. Paperi-
nen HÄTI-vihko painetaan edelleen, mikäli 
tekniikka pettää niin tiedot löytyy ja pysyy 
tallessa. Päivitättehän osastonne valmius-
suunnitelman mahdollisimman pian. 

Kotimaan apu

Kotimaan avun asiat on osastoissa hoi-
dettu hyvin KIITOKSET kaikille siitä. 

Uusiakin kotimaan avun yhdyshenkilöitä on 
tälle vuodelle valittu, jos tarvitsette pereh-
dytystä, otatteko yhteyttä valmiuspäällik-
köön. 

Kotimaan avun tilanteissa jos tulee kysy-
myksiä ja tiedotatte antamastanne avusta 
- yhteys vp. Annikki 0400 391 868 tai tj. 
Juha 0400  397 910 

PISARA 2019  Valtakunnallinen 
valmiusharjoitus 26.10.2019

Oletteko osastossa miettinyt osallistu-
mistanne valmiusharjoitukseen. Harjoi-
tuksen ei tarvitse olla kokoluokaltaan suu-
ri ja isoja resursseja vaativa. Tärkeintä on 
miettiä osaston valmiutta esim. aluettanne 
kohdanneessa vesikriisissä (puhtaan veden 
saastuminen, -puute jne.). 

• Esim. kokoatte osaston kaikki toimijat 
yhteen ja istutte pohtimaan mitä se tar-
koittaa juuri teidän alueellanne, mitkä 
ovat mahdollisuudet auttaa, materiaali 
ja henkilöresurssit jne. Samalla päivität-
te valmiussuunnitelman vuodelle 2019 
ja katsotte oman osastonne OHTO- kir-
jautumisen tilanteen. 

• Voitte myös järjestää ison käytännön 
harjoituksen samalla teemalla yhteis-
kumppaneineen. Harjoituksen laajuus ja 
toteutustapa on teidän valittavissa. 

Järjestö-seminaarissa 27.4 Savukoskella 
käyn valmiusasioita läpi ja pääsette teke-
mään kolmeen erilaiseen skenaarioon liitty-
en pohdintaa. 

Alla ohje miten ilmoittautua harjoituk-
seen.

Osastot voivat nyt ilmoittautua Pisara 2019 
-valmiusharjoitukseen netissä. Ilmoittautu-
mislomake kannattaa täyttää saman tien! 
Lomakkeen tietoja pääsee muokkaamaan 
aina harjoitukseen saakka vastaajan sähkö-
postiin lähetettävän vahvistusviestin kaut-
ta. Ilmoittautumiseen tarvitsette ainoas-
taan päätöksen osallistumisestä sekä tiedon 
osaston yhteyshenkilöstä, jolle lähetetään 
tietoa harjoituksesta pitkin kevättä ja syk-
syä. Harjoituspäivän 26.10. suunnitelmaa 
ei vielä tässä vaiheessa tarvita. Ilmoittau-
tumalla varmistatte, että saatte harjoituk-
sesta viimeisimmän tiedon ja tuen sekä 
tarvittavat materiaalit harjoituksen toteut-
tamiseen ja viestintään. Lomakkeella voi 
myös lähettää toiveita ja vinkkejä harjoi-
tuksen järjestäjille. 

Ilmoita osastosi mukaan Pisara 2019 -har-
joitukseen!

Valmiustoiminta
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Tulevia koulutuksia/harjoituksia 2019 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan on kiinnostusta ja eri puolille Lappia pyyde-
tään koulutuksia. Useita koulutuksia on alkuvuonna jo pidetty ja saatu mukaan uusia toi-
mijoita ja hälytysryhmiä. 

Koulutuksista lista alla, tarkemmat tiedot ja ohjelmat löydät www.vapepa.fi/tapahtumat/
lappi. Jos olet kirjautunut OHTOoon vapepan extranetistä, https://extranet.vapepa.fi/ kir-
jaudutaan ohto-tunnuksilla. Täältä löydät myös muuta materiaalia.

Ranualla Pihlajaharjun leirikeskuksessa järjestetään 24.-25.5.2019 etsintäkoulutus ja polii-
sin johtama etsintäharjoitus. Mukaan on kutsuttu Pohjois-Pohjanmaa – Kainuun Vapepalai-
set. Katso tarkemmat tiedot ym. sivuilta ja ilmoittaudu mukaan.

VALMIUSTOIMINTA

• 10.-11.5 Etsintäkoulutus ja harjoitus   Karigasniemi
•  17.-19.5 Vapepa-johtajakoulutus   Miekojärvi
•  24.-25.5 Etsintäkoulutus ja poliisin joht. harjoitus Ranua
• 5.-6.6. SPR Nuortenleiri (koul-harj) n. 4-5 h  Rovaseutu 
•  30.8-1.9 SAR -etsintäharjoitus   Inari
•  9.-11.9 Aluehallintoviraston valmiusharjoitus koko Lappi
•  5.10 Tunturilapin etsintäharjoitus   Venejoki
•  26.10 Pisara 2019 Punaisen Ristin valtakunnallinen harjoitus
•  30. -31.10 Pelastuspalveluseminaari   Luostotunturi
•  vk.47 EFRO-harjoitus  (uudistunut terminaali) Rovaseutu
•  22.-23.11 Valtakunnallinen Vapepa-foorumi  Lapin koulutuspäivät 
  

Nuorten valmius- ja varautumisleiri

NUORISOTOIMINTA

30 tunnin selvitymishaaste 13-18-vuotiaille 
nuorille 5.-6.6.2019 Ala-Ounasjoen Erästä-
jien majalla. Uskallatko sinä haastaa itsesi 
ja ystäväsi?

Pärjäisitkö jos… 
…sähköt olisivat pois koko viikonlopun? 
…hanasta tulisi vain ruskeaa vettä? 
…eksyisit metsässä? 
…kauppaan ei pääsisi?

Tule harjoittelemaan arjen selviyty-
mistaitoja 30 tunnin selviytymishaast-
eeseen. Luvassa mm. 
• etsintäharjoitus Vapaaehtoisen pelastus-

palvelun ja poliisin johdolla,
• alkusammutusta VPK:n kanssa,
• arjen selviytymistaitojen ja kokkailun 

perusteita
• sekä muuta kivaa tekemistä yhdessä. 
Ja mikä parasta haaste on osallistujille il-
mainen!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: vapaa- 
ehtoistoiminnan kehittäjä Satu Sirviö p. 
0400 352 770 tai satu.sirvio@redcross.fi
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 SOSIAALINEN HYVINVOINTI

SOSIAALINEN HYVINVOINTI

Ystävätoiminta 60 vuotta

Kohdataan kylillä ja keskuksissa 
Ystävätoiminnan kehittämishanke Kohdataan kylillä ja keskuksissa on lähtenyt 
hyvin käyntiin. Tämän vuoden tavoitteena on perustaa Kemijärvelle, Posiolle ja      
Sallaan vapaaehtoisten organisoimia avoimia kohtaamispaikkoja yli 65 -vuotiaille 
kotona asuville yhteistyössä mm. kyläyhdistysten ja kuntien kanssa.

Posiolla avajaistilaisuus oli 29.3.kunnan tar-
joamassa tilassa; Hyvän mielen paikassa,  
ja tapaamiset jatkuvat kerran kuukaudessa. 
Avajaispäivänä tilaisuudessa oli 32 osallistujaa 
ja palaute oli erittäin hyvää. Kohtaamispaikan 
käynnistämisessä Posion osasto tekee yhteis-
työtä mm. Posion eläkeläisyhdistys ry:n sekä 
seurakunnan ja kunnan kanssa. 

Sallassa Vallovaaran kylässä on 11.4. Kemin-
niemen alueen ja lähikylien asukkaille Kaira-
lan kievarissa avoin tilaisuus, jossa   ideoidaan 
kohtaamispaikan käynnistämistä yhdessä ky-
läyhdistysten kanssa ja vastaava tilaisuus on 
25.4. Kotalan koululla. 
Kesän jälkeen aloitetaan toiminta Hautajär-
vellä kylätalo Seutulassa yhteistyössä Hauta-

järven  ja lähikylien kyläyhdistysten kanssa. 
Sallassa on samaan aikaan käynnissä Kylistä 
voimaa-hanke jonka työntekijän kanssa  yh-
teistyö on vauhdittanut toiminnasta tiedotta-
mista 

Kemijärvellä on käyty alustavia neuvottelu-
ja kaupungin kanssa  tilojen löytämiseksi Kal-
laanvaarasta. Tavoitteena on käynnistää kaksi 
kohtaamispaikkaa kevään aikana. 

Avoimissa kohtaamispaikassa tavataan muita 
kyläläisiä, juodaan päiväkahvit, harrastetaan 
yhdessä ja saadaan tietoa ja taitoja mm. ko-
din turvallisuuteen liittyen.

Lisätietoja:piiritoimistolta hankesuunittelija 
Sirkka Kellokummulta puh 0400 703 289

Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta peruutus-
paikkoja voi tiedustella Sadulta puh 0400 352 770
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SOSIAALINEN HYVINVOINTI

Uudenlainen ystävätoiminta kutsuu mukaan vapaaehtoisia ruoka-avun saajien 
tueksi

Ruoka-avun tarve on kasvanut tasaisesti ja paikallisosastomme ovat vastanneet 
tarpeeseen parhaansa mukaan.

Lapin piirissä kauppojen ylijäämäruokaa jaetaan seitsemällä paikkakunnalla paikallisosas-
tojen vapaaehtoisten toimesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ruoka-avun tarve 
on kasvanut mutta ajoittain kaupoista on vaikeaa saada jaettavaa. Isommilla paikkakun-
nilla kaupat lahjoittavat ylijäämäruokaa useammalle eri taholle ja lisäksi kaupat myyvät 
alennetulla hinnalla tuotteita, joissa on lähellä viimeinen myyntipäivä. Tämä luonnollisesti 
vähentää jakeluun saatavan ruoan määrää. 

Kauppojen ylijäämäruoan lisäksi seitsemän paikallisosastoa jakaa Euroopan unionin ra-
hoittamaa ruokaa. Jaettava ruoka koostuu kuivatuotteista ja sitä jaetaan 7700 kg. EU:n 
ruoka-apu on kohdistettu yhteisöjen vähävaraisimmille. Tavoitteena on edistää sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa 
elävien ihmisten määrää. Jakotilaisuudet ovat kaikille avoimia! 

Ruoka-apu

Ruokaa ja kohtaamisia -hanke 

Nimeni on Niina Pulli ja aloitin työt Suomen Punaisella Ristillä 
Lapin piirissä projektityöntekijänä ruoka-aputoiminnassa hel-
mikuun alussa. Koulutukseltani olen terveydenhoitaja. Minulla 
on lähes kymmenen vuoden kokemus hoitoalalta. Olen työsken-
nellyt aiemmin mm. palvelutalossa, kotihoidossa sekä järjestö-
sektorilla. Tällä hetkellä opiskelen työn ohessa Lapin Ammatti-
korkeakoulussa (YAMK) Hyvinvointi osaamisen johtamista. 

Perheeni koostuu kolmesta ihanasta pienestä lapsesta ja avio-
miehestä. Asumme lähellä luontoa ja harrastuksiini kuuluvat-
kin marjastus, kalastus ja luonnossa liikkuminen. 

On suuri ilo ja kunnia saada työskennellä Suomen Punaisella 
Ristillä! Odotankin tulevaa kevättä innolla! 
Terveisin Niina puh 040 778 4541

Tervehdys!

Ruokaa ja kohtaamisia -hankkeen toimin-
ta on käynnistynyt syksyn ja talven aika-
na toden teolla Kemissä. Ideointityöpajassa 
suunniteltiin toimintaa sekä vapaaehtoisten 
että ruoka-avun saajien ideoiden ja toivei-
den mukaan. Ystävätoiminnan peruskurssin 
jälkeen toimintaa on lähtenyt pyörittämään 
3 vapaaehtoista, jotka tarjoavat tukea Pu-
naisen Ristin ruoka-apuun turvautuville ih-
misille. 

Maaliskuussa aloitettiin ruoka-avun saajille 
suunnattu kerhotoiminta Kemin Mäntyläs-
sä.    Lisäksi luvassa on erilaisia tapahtu-
mia, retkiä ja tempauksia.

Haluaisitko sinäkin mukaan Kemin toimin-
taan tai aloittaa toimintaa jonkun muun alu-
een ruokajakelussa?  Ota yhteyttä Ruokaa ja 
kohtaamisia -hankkeen suunnittelijaan:Tiina 
Parkkinen, tiina.parkkinen@redcross.fi, 040 
163 7622. 

Hanke löytyy myös Facebookista otsikolla 
Ruokaa & kohtaamisia.
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MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

Rasisiminvastainen viikko - Elämänlaatu 
Vuoden 2019 rasisminvastaisen viikon kampanjaa vietetiin 18. - 24.3.2019 tee-
malla #elämänlaatu #livskvalitet #qualityoflife. Syrjimättömät valinnat ja toimen-
piteet parantavat kaikkien elämän laatua. Kampanjalla haluttiin vaikuttaa siihen, 
että meillä kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet olla osana suomalaista yhteis-
kuntaa niin yksilönä kuin erilaisten yhteisöjen jäsenenä ja toimijana. Yhdenvertai-
suus tarkoittaa sitä, että kohtelemme kaikkia samanarvoisesti! 

#ELÄMÄNLAATU tapahtuma järjestettiin 
SPR Lapin piirin, Rovaniemen kaupungin 
nuorisopalveluiden sekä kauppakeskus Re-
vontulen sujuvana yhteistyönä. 

Tapahtuman päälavalla esiintyi hieno mää-
rä sekä yksilöitä että ryhmiä, jotka omalta 
osaltaan varmistivat tapahtuman tunnel-
man ylläpidon. 

Koko tapahtuman ajan kauppakeskukses-
sa toimi Settlementtikahvila Ystäväni, jossa 
tarjolla oli pientä purtavaa ja juotavaa. Kah-
vilassa oli tarjolla live musiikkia ja se olikin 
koko tapahtuman ajan täynnä innokkaita 
asiakkaita. 

Kauppakeskuksen käytävällä oli myös esillä 
rasisminvastaisen viikon yhteistyökumppa-
neiden esittelypisteitä, joista sai hyödyllistä 
tietoa, sekä pieniä matkamuistoja makeis-
ten, pinssien tai arpajaisvoittojen kautta.

Lapin piirin Ennakkoluuloton edelläkävijä 
2019 palkinto ojennettiin Rovaniemen Pal-
loseuralle (Rops)

Rovaniemen palloseura on osoittanut, kuin-
ka urheilutoiminnalla voidaan vaikuttaa 
asenteisiin koko yhteiskunnassa. Rops on 
aktiivisesti ja esimerkillisellä tavalla puut-
tunut rasistisiin tai syrjiviin tilanteisiin pe-
litapahtumissa ja on palkannut eritaustaisia 
pelaajia joukkueeseensa. 

Punainen Risti ja eri yhteistyökumppanit ympäri Lappia järjestivät tapahtumia. 

Kuvassa vas. Rovaniemen Palloseura joukkueen 
kapteeni Antonio Reguero, päävalmentaja Toni 
Koskela, SPR Lapin piirin toiminnanjohtaja 
Juha Nevalainen, Rovaniemen osaston 
monikuluttuurisuustoiminnan koordinoija  Anu 
Arhippainen ja Ropsin toiminnanjohtaja Hannu 
Korhonen

Kuva H
arri Tarvainen

• Tervolassa oli kunnan ja Lappian kotou-
tumiskoulutuksen järjestämä valokuva-
näyttely 18.3.

• Kemissä järjestettiin yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa kuuden joukkueen 
Respect jalkapalloturnaus Arina Aree-
nalla

• Torniossa oli Aineen taidemuseolla ja 
Tornion kaupungin kirjastolla elävä 
kirjasto ja työpajoja 

• Rovaniemellä oli pitkin viikkoa erilaisia 
tapahtumia. viikko huipentui perjan-
taina 22.3. Revontulikeskuksen #ELÄ-
MÄNLAATU päätapahtumaan.

Rops on myös toistuvasti ottanut julkisesti 
kantaa syrjimättömyyden puolesta ja ra-
sismia vastaan, mm. Punainen Kortti Ra-
sismille -kampanjassa, sekä osallistunut 
oma-aloitteisesti Ei rasismille-kampanjaan 
jo usean vuoden ajan. Palkinnon ojensi SPR 
Lapin piirin toiminnanjohtaja Juha Nevalai-
nen. Palkintoon kuului kunniakirja sekä EA-
laukku.    

Tapahtuman koosteen laati kampanjas-
sa harjoittelua suorittanut politiikkatieteen 
opiskelija Merja Vaarala Lapin yliopistolta. 
Hän piti harjoittelua erittäin hyödyllisenä ja 
avartavana. 
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Osastokuulumisia 

AJANKOHTAISTA PIIRISTÄ

Ranuan osaston uudelleen käynnistyminen
Ranuan osasto on ollut uinuvassa tilassa kymmenisen vuotta. Osastolla on ollut jäseniä 
koko ajan, mutta Punaisen Ristin toimintaa ei paikkakunnalla ole ollut.

Syksyllä 2018 osaston syyskokous kutsuttiin koolle ja kokouksessa päätettiin jatkaa osas-
ton toimintaa. Mukaan saatiin myös uusia vapaaehtoisia.

Ranualla on pidetty syksyllä hätä-ensiapukurssi, jolle osallistui 10 kurssilaista ja maalis-
kuussa 2019 ystävätoiminnan peruskurssilla oli myöskin 10 osallistujaa, joista yhtä lu-
kuun ottamatta kaikki olivat uusia.Koulutuksen jälkeen Ranualla on tarkoitus käynnistää 
ystävätoiminta. Ystävätoiminta koostuu varmasti yhteistyöstä toisten järjestöjen ja Ra-
nuan kunnan kanssa. Tavoitteena on päästä palvelutalolle ulkoiluttamaan ja laulattamaan 
ikäihmisiä. 

Keminmaan osaston hallitus ja eri toimintaryhmät (ystävät, avustajarengas ja 
ruoka-apu)ovat perehtyneet Omaan Punaiseen Ristiin, vapaaehtoisille luotuun 
sähköiseen tietojärjestelmään kevään aikana. 

Osaston tiedottaja ja digimestari Leila Eräpuro on pitänyt kolme koulutusta osaston va-
paahtoisille OMA:sta. Keminmaan osasto on myös ottanut käyttöön toisena Lapin piiristä 
sähköisen ystävävälityksen, joka on OMA:n ensimmäinen isompi käyttöön otettu työväline. 
Leila pitää OMA:an profiilin luomista erittäin tärkeänä. Sitä kautta voi etsiä itseä kiinnosta-
via vapaaehtoistehtäviä ja koulutuksia ja lisätä omia tietoja. Se, että pääseekö kiinnostunut 
toimintaan, edellyttää, että osasto seuraa OMA:an kirjautuneita. ” Ja mitä useampi käyttä-
jä sillä on sitä parempihan siitä tulee”. Leila ja muut Leilan perehdyttämät OMA:n käyttä-
jät ovat esittäneet muutamia parannusehdotuksia ystävävälityksen osaan ja ehdotukset on 
otettu keskustoimiston OMA:n kehittämistiimissä mielellään vastaan. Muutama selkeä puu-
tekin on tullut vastaan. Leila kannustaa kaikkia OMA:n käyttäjiksi. Sähköiseen maailmaan 
on vain totuttava ja nopeuttaahan se tiedottamista todella paljon .  

Keminmaan osaston Oma

Keminmaan osaston OMA:n ensimmäinen koulutuspäivä. Oikealta Leila Eräpuro, tiedottaja ja digimestari, Riit-
ta, Sointu, Marjo, Aarre, Raija, Paula, Pirkko, Riitta ja Helena
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AJANKOHTAISTA PIIRISTÄ

Pello

Palkitut  oik. eturivistä Anna-Liisa Holmala, Mirja Muot-
ka, Kristiina Koskenniemi ja Oili Sirkka 
Takarivi: vas. Marjatta Granatssä muut osallistujat: 
Erkki Kitkiöjoki, Jouko Granath,Olavi Holmala, Leena 
Henriksson ja Juha Nevalainen. 

Kemin osaston kevätkokouksessa oli mukana uusia jäseniä ja 
konkareita. 
 
Osaston toiminnan kehittäminen oli osallistujien mielestä tärkeää ja kehittämiskohteeksi nousi 
ensiaputoiminta. Nuorten ryhmätoiminta on toinen, johon osasto panostaa.  Kemissä on ak-
tiivinen nuorten ryhmä, jossa on useita maahanmuuttajanuoria jotka ovat osaston jäseniä.

Erittäin tyytyväisiä ollaan jo yli 20 vuotta toimineeseen ikäihmisten kerhoon, Wirkeisiin  Wart-
tuneisiin. Toimintaa pyörittää kuusi vapaaehtoista ja kerhossa käy yli 20 eri ikäihmistä.
Kokouksessa kiitettiin lahjakortilla hallituksessa pitkään työskennelleitä Tuula ja  Veikko Tar-
vaista  sekä Keijo Jalosalmea.  Tuula Tarvainen on toiminut myös osaston puheenjohtajana 
useita vuosia. 

Puheenjohtajan nuijaa käyttää Sisko Korrensalo (pöydän päässä seisomassa), sihteerinä toimii Pirkko Ryt-
könen (oik.) ja rahastonhoitajana Helena Kumpumäki (vas.). Hallituksessa muina jäseniä jatkavat Esa Her-
va (varapj.), Anneli Evonkoski ja Anja-Riitta Koskenniemi. 

Poimintoja kevätkokouksista

Pellon osaston kevätkokoukseen oli kut-
suttu mukaan piirin toiminnanjohtaja Juha 
Nevalainen. Osasto on piirin vanhin ja 
tunnettu hyvänä kasvattajaosastona. Pai-
nopisteenä tällä hetkellä on ystävätoiminta, 
jonka kohteena ovat sekä ikäihmiset että 
vammaiset. 

Vapaaehtoisia kiitettiin kevätkokouksessa 
aktiivi- ja ansiomerkeillä. 
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Suomen Punainen Risti 
Lapin piiri
Lähteentie 10
96400 Rovaniemi
puh. 020701 2560
Fax. 016 314 002

sähköposti: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
www.punainenristi.fi 
Facebook: Punainen Risti Lapin piiri

Ruoka-apu
projektityöntekijä
Niina Pulli 1.2. - 30.6. 040 778 4541, 

Ruokaa & Kohtaamisia
Oulun ja Lapin piiri, 
hankesuunnittelija
Tiina Parkkinen   0401 637 622

Vastaanottokeskus 
Kemi    0404 806 084
Rovaniemi   016 365 701

Kontti    0207 012 970

Veripalvelu   0800 0 5801

Ensiapukoulutus
Punainen Risti Ensi Apu Oy
Aluepäällikkö, Pohjoinen alue
Sari Anttila   0405 460 341

Hallintosihteeri, kurssimyynti, laskutus
Riku Halttu    0405 355 954
riku.halttu@redcross.fi

Ensiapukouluttaja
Pia Nousiainen  0405 268 662

YHTEYSTIEDOT

Tässä ja Nyt tiedote  ilmestyy 4 kertaa vuo-
dessa

Jakelu: piirin ja osastojen hallitusten jäsenet, 
kouluttajat (ei etk), osaston avainvapaaehtoi-
set sekä piirin luottamushenkilöt.

Piiritiedotteen seuraavat aineistopäivät 9.8. 
ja 18.10.2019. Osastot voivat lähettää omat 
piiritiedotejuttunsa aineistopäivään mennessä 
osoitteeseen sprlappi@punainenristi.fi  

Seuraavat Tässä ja Nyt  vko 35 ja vko 45. 

Piiritiedote on luettavissa ja ladattavissa PDF-
muodossa piirin nettisivuilla //rednet.punainen-
risti.fi/lappi

Piiritoimisto 

Toiminnanjohtaja
Juha Nevalainen  0400 397 910

Terveydenhuollon suunnittelija 
Päivi Niininen 14.1. - 12.7. 0400 703 287
(Tiia Inget (os.Karppinen) vuorotteluva-
paalla

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
Satu Sirviö   0400 352 770

Valmiuspäällikkö
Annikki von Pandy  0400 391 868

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Katja Junnila            0401 701 955

Taloussihteeri
Eija Metsäkallio            0401 388 425

Pärjätään yhdessä  
hankekoordinaattori
Veli-Matti Ahtiainen           0400 398 217 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa
hankesuunnittelija
Sirkka Kellokumpu  0400 703 289

Ajankohtaista: 

Muistattehan tilata Punaisen Ristin viikon 
materiaalin 23.4. mennessä:
https://www.punaisenristinkauppa.fi/

Tutustu OMA:an ja tee profiili:
https://rednet.punainenristi.fi/oma
tai kirjaudu suoraan: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi

Muistattehan myös, että Rednetistä löytyy 
Tieto ja Taito -osasta kaikki tieto toiminnas-
tamme: 
https://rednet.punainenristi.fi/tietotaito
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Punaisen Ristin Lapin piirin järjestöseminaari ja 
vuosikokous 27 - 28.4.2019

Ohjelma (pienet muutokset mahdollisia)

Lauantai 27.4.2019
11.30  Lounas
12.15 Avaus
 toiminnajohtaja Juha Nevalainen,    
 Lapin piiri

12.30  Kohti uutta toimintalinjausta
 järjestöjohtaja Marja Lehtimäki
 Keskustoimisto

14.45 Kahvit

15.00 Valmiusasiaa
 valmiuspäällikkö Annikki von Pandy
 Lapin piiri

17.30 Päivän yhteenveto
 toiminnanjohtaja Juha Nevalainen
 Lapin piiri

19.30 Ansiomitalien jako
20.00 Päivällinen

Sunnuntai 28.4.2019
8.00 Aamupala
9.30 Valtakirjojen tarkastus

10.00 Savukosken kunnan tervehdys

10.15 Punainen Risti mukana muutoksessa
 järjestöjohtaja Marja Lehtimäki
 Keskustoimisto

11.00 Piirin vuosikokous

13.00 Päätöslounas 
 Hyvää kotimatkaa

Kokouspaikka Hotelli Samperin Savotta
Samperintie 34, 99800 Savukoski

Hinta ja ilmoittautumisohjeet:

60 €/henkilö sis. majoitus ja ohjelmassa merkityt ruokailut sekä kahvit.                                       
15 €/henkilö, jos henkilö osallistuu vain lauantaipäivän koulutukseen, sisältäen lounaan ja kahvit

Ilmoittautumiset tapahtumaan viimeistään 13.4.2019 mennessä piiritoimistolle  puh. 
0207012560 tai sähköpostilla eija.metsakallio@punainenristi.fi Muistattehan ilmoittaa myös 
erikoisruokavaliot. 


