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Oulun piiri

Taskupakkaus

Matkailijan ensiapu-
pakkaus

Joka kodin ensiapulaukku ENSIAPULAUKKUJEN
ULKONÄKÖ ON
MUUTTUNUT.

Ensiapulaukku
yleiskäyttöön 
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PÄÄKIRJOITUS 1.4.2015

Riittävän hyvä

Medialisoitunut yhteiskuntamme asettaa meil-
le jokaisessa eri roolissamme valtavan määrän 
idealisoituneita rooliodotuksia. Hyvän esimie-
hen tulee toimia tietyllä tavalla ja työyhteisö- 
ja alaistaitojen osaaminen vaaditaan jokaiselta 
työelämässä toimivalta. Perheellisten tulee hoi-
taa lapsiaan ja rakentaa yhteistä kotiaan ym-
päristöystävällisesti ja rakastavasti. Opiskelijan 
tulee suorittaa opinnot pikaisesti samalla töi-
tä tehden ja iäkkäiden tulee olla aktiivisia sekä 
huolehtia terveydestään. Lista on varmasti kai-
kille tuttu ja toisaalta loputon. Eipä ole ihme, 
että joskus olo yhdellä jos toisella on riittämä-
tön. 

Toki on selvää, että tarvitaan ideaalimalleja, joi-
den mukaan tulisi toimia. Ilman medialukutai-
toa ja riittävää suodatinta nykyinen mediavir-
ta turruttaa jokaisen ja toisaalta muokkaa ar-
vojamme, halusimme sitä tai emme. Nuoret ja 
lapset viettävät ruutujensa äärellä tutkimusten 
mukaan tuntitolkulla aikaa joka päivä. Voim-
me lopulta vain arvailla, kuinka kasvavan äly-
puhelinsukupolven edustajat elämästään sel-
viytyvät: Someminuus vaatii alati päivitystä ja 
valokuvauksellisen ideaaliminän, jonka ylläpito 
on elämässä vuosi vuodelta vaikeampaa liik-
kumattomuuden ja epäterveiden elämäntapo-
jen vuoksi, jotka taas ovat seurausta liiallisesta 
ruutuajasta. Tässä yhtälössä tosin täysin var-
maa on se, että nuorten liikkumattomuus tulee 
maksamaan yhteiskunnalle valtavasti.

Meillä suomalaisilla on tunnetusti korkea työ-
moraali, joka pohjautunee ainakin osittain lu-
terilaiseen työetiikkaan – ainakin tätä myyttiä 
on pidetty yllä ja pyritty kilpailukykyretoriikalla 
aiempina vuosikymmeninä vahvistamaan. Niin 
tai näin, mutta ainakin eroa löytyy pohjoiseu-
rooppalaisten ja Välimeren rannoilla asustavien 
kansojen kesken siitä, mikä elämässä on tär-
keää ja kuinka eri asioihin voi suhtautua. Meille 
suomalaisille ainakin työn tekeminen vaikuttaa 
olevan ehkä liiankin tärkeä asia, kun taas ete-
läeurooppalaiselle usein perhe ja ruoka antavat 
sisällön elämään. Luulenpa, että kumpikin voisi 
oppia toiseltaan jotain.

Pertti Saarela

Monelle meistä on vaikeaa päästää käsistään 
hieman puutteellisesti tehtyä työtä tai olla te-
kemättä sitä, minkä on itselleen tai muille lu-
vannut. Se on ymmärrettävää ja toki laadusta 
sekä lupauksistaan tulisi pitää kiinni, mutta jos 
aika tai raha ei riitä kaikkeen, on kompromis-
seja ja priorisointeja tehtävä. Lukuisten eri roo-
liodotusten täyttäminen ideaalisti ei taida vain 
kerta kaikkiaan keskiverto-ihmiseltä täydessä 
mittakaavassa onnistua. Epätäydellisyyden hy-
väksyminen on vaikeaa, mutta sen voi oppia.

Mielestäni on korkea aika asettaa tavoitteeksi 
riittävän hyvän ihmisen roolimalli. Ihmisen, jol-
la on puutteita ja jopa heikkouksiakin, ehkäpä 
tämä ihminen ei edes taivu kaikkiin toivotta-
viin rooleihin lainkaan. Mutta jospa se kuitenkin 
tässä tapauksessa riittäisi.

Lämmintä ja aurinkoista kevään jatkoa,

Pertti Saarela
Toiminnanjohtaja
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AJANKOHTAISTA

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

Punaisen Ristin viikko on pian täällä
– kutsu nuoret aikuiset mukaan ensiaputoimintaan!

Ville on lenkillä. Armeija kutsuu ja kuntoa on 
nostettava, vaikka vettä sataakin. Yhtäkkiä hän 
näkee, kun kovaa ajava auto lähtee vesiliirtoon 
ja törmää valaisintolppaan. Ville kaivaa känny-
kän taskustaan, soittaa hätänumeroon 112 ja 
kertoo, mitä on tapahtunut ja missä hän on. 

”Kuinka monta henkeä on autossa?” kysyy hä-
täkeskuspäivystäjä. ”Vain kuljettaja”, toteaa Vil-
le kurkistaessaan autoon. ”Hengittääkö hän?” 
kysyy päivystäjä. Ville ojentaa autettavan pään 
pystyyn niskatyynyä vasten leuan kärjestä nos-
tamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. 
Sitten hän tunnustelee toisella kädellä hengi-
tystä. Kuljettaja hengittää! 

”Tue päätä, pidä hengitystie auki”, ohjeistaa 
hätäkeskuspäivystäjä. Ambulanssi on matkalla. 
Ville pelasti juuri ihmishengen.

Suomessa sattuu noin miljoona tapaturmaa 
vuosittain, joista valtaosa vapaa-ajalla. Kola-
reissa lähes puolet kuolee siihen, ettei kukaan 
aukaise uhrin hengitysteitä ja tajuton uhri tu-
kehtuu. Sillä on väliä, soittaako joku tarvittaes-
sa hätäkeskukseen ja antaa ensiapua. Hätäpu-
helu käynnistää auttamisen ketjun, ensiapu voi 
pelastaa ihmishengen.

Onko osastossasi aktiivinen ensiapuryhmä, 
johon kuuluu innokkaita hälytysryhmäläisiä ja 
ensiapupäivystäjiä? Kuinka monta uutta nuor-
ta aikuista sinä haluaisit osastosi ensiapuryh-
mään? Tehdään unelmista totta! Punaisen Ris-
tin viikolla voi tarjota etenkin nuorille aikuisille 
pieniä elämyksiä siitä, mitä he voivat oppia en-
siapuryhmässä. Miten esimerkiksi avata hengi-
tystie ja mitä ensiapulaukku sisältää? Kampan-
javiikon päättyessä tapahtumaan osallistujat 
kannattaa kutsua esimerkiksi Tervetuloa ensi-
apuryhmään -tilaisuuteen toukokuussa. Osallis-

tujien yhteystiedot voi kerätä kätevästi uudella 
ICE- ja arvonta/yhteydenottokortilla. Keväinen 
tapahtuma tarjoaa tilaisuuden kertoa osaston 
toiminnasta syksyllä ja samalla se jättää järjes-
töstä muistijäljen, joka kantaa kesän yli.

Punaisen Ristin viikon tavoitteena on, että saam-
me mahdollisimman monta nuorta aikuista jokai-
seen ensiapuryhmään mukaan. Osastoissa kan-
nattaa jo hyvissä ajoin miettiä, missä ja miten 
nuoret aikuiset tavoittaa parhaiten.  

Tarjotkaa heille hauskoja elämyksiä ja kutsukaa 
järjestömme toimintaan mukaan. Tämä ei ole 
mahdoton tehtävä, mutta voi toteutuessaan 
muuttaa monen nuoren ja avuntarvitsijan elä-
män. 

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon suunnittelija

N
iklas M

eltio
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Pienarpajaisissa voittojen yhteenlasketun ar-
von on oltava vähintään 35 prosenttia arpojen 
yhteenlasketusta myyntihinnasta. Pienimmän 
voiton on oltava vähintään yhtä suuri kuin ar-
van hinta. Arpajaistilitys on tehtävä viipymättä 
tilaisuuden päättymisen jälkeen. Tilitystä ei kui-
tenkaan tarvitse tehdä, jos arvat on myyty vain 
arpajaiset toimeenpanevaan yhteisön kesken.

Milloin tarvitaan arpajaislupa?

Osaston täytyy hakea arpajaislupa ja tehdä ti-
litys, kun arpojen yhteenlaskettu hinta ylittää 
500 euroa, arpoja myydään avoimessa yleisö-
tilaisuudessa, eikä voittoja jaeta samassa tilai-
suudessa.  

Tavara-arpajaisluvan antaa paikallinen poliisi-
laitos, kun tavara-arpajaiset järjestetään esi-
merkiksi yhden kunnan alueella. Lupaa haetaan 
kirjallisesti ja se voidaan antaa enintään kuu-
deksi kuukaudeksi. Tavara-arpajaislupa maksaa 
59 euroa. 

Voitoista tulee tehdä voittoluettelo ja 
arvonnasta pitää laatia arvontapöytä-
kirja. Osaston on toimitettava arpajais-
tilitys viiden kuukauden kuluessa pai-
kalliselle poliisilaitokselle. 

Mitä sääntöjä pitää huomioida 
arvauskilpailussa?

Arvauskilpailun järjestämiseen ei tar-
vita lupaa, vaan riittää, että paikallisel-
le poliisille on tehty ilmoitus viisi päivää 
ennen kilpailun järjestämistä. Ilmoitus 
maksaa 26 euroa. Muutoin pätevät sa-
mat säännökset kuin arpajaisissa.

Arvauskilpailu on hauska tapa herättää 
yleisön kiinnostus. Voi vaikkapa pyytää 

arvaamaan, kuinka monta kahvipapua on pur-
kissa tai paljonko pöydällä oleva kurpitsa pai-
naa. Sääntöjen mukaan arvauskilpailun kohteen 
on oltava ennalta täsmällisesti määriteltävissä 
oleva ilmiö tai asia.

Arvauksen kohteena ei saa käyttää arvottua tu-
losta, eikä esimerkiksi urheilukilpailun tulosta. 
Oikea tulos ei saa olla kenenkään tiedossa en-
nakolta.

Lisätietoja: 
Varainhankinnan koordinaattori
Regina Laurén, 020 701 2199,
regina.lauren@punainenristi.fi		

• Arpajaislupahakemus- ja tilitys-
 lomakkeet sekä tarkat ohjeet: 
 www.poliisi.fi/luvat

• Arpajaisten järjestämistä säätelee 
 arpajaislaki (1047/2001) ja Valtio-
 neuvoston asetus arpajaisista 
 (1345/2001): www.finlex.fi

Haluaako osasto järjestää tavara-arpajaiset?

Arpajaislain mukaan osasto voi järjestää tavara-arpajaiset ilman tavara-arpajaislupaa,
kun arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2 000 euroa ja arpojen myynti
sekä voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa. Tällöin puhutaan pienarpajaisista. 

Li
is

a 
Å

ke
r

Helsingin Laajasalon osasto esitteli toimintaansa Laajasalo-
päivänä. Laura Tarvonen (vas.) Anna-Liisa Salo, Marja Pert-
tu-Tapaninen ja Liisa Ruohonen.
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Viime vuonna tavoitimme sata uutta vapaaeh-
toista, jotka eivät aiemmin ole olleet Punaisen 
Ristin tai Mannerheimin Lastensuojeluliiton toi-
minnassa mukana. Vapaaehtoiset ovat kerto-
neet, että Terhokerhoista on löytynyt uusia ys-
täviä, mielekästä toimintaa ja mielenvirkeyttä. 
Puuhaaminen yhdessä porukalla on parasta yk-
sinäisyyden ehkäisemistä.

Heräsikö kiinnostus? Terhokerhon vapaaehtoi-
sena et tarvitse erityisosaamista. Riittää, että 
olet mukana omalla persoonallasi ja elämänko-
kemuksellasi!  

Katso esimerkkejä monipuolisesta ohjelmasta: 
www.kokosuomileikkii.fi/
terhokerho/missa-terhokerho/

Jos kunnassasi ei ole vielä Terhokerhoa, 
ota yhteys alueesi leikkilähettiin: 

Punainen Risti saa säännölli-
sesti yhteydenottoja ihmisiltä, 
jotka haluavat muistaa järjes-
töä testamentissaan tai kysy-
vät, miten testamenttilahjoi-
tuksen voi tehdä. 

Keskustoimiston varainhan-
kintayksikkö neuvoo testa-
mentin tekijöitä käytännön 
asioissa riippumatta siitä, 
halutaanko testamentti koh-

dentaa Punaisen Ristin valtakunnalliseen 
toimintaan tai jonkun tietyn piirin tai osaston 
hyväksi. Kysymyksiä varten on tehty Hyvä pää-
tös -testamenttiopas, jonka voi ladata netistä. 
Osastot voivat myös tilata testamenttiopasta 
verkkokaupan järjestönäkymän kautta. 

Lataa testamenttiopas:
www.punainenristi.fi/lahjoitukset/
testamenttilahjoitus

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

Ota käyttöön 
Hyvä päätös -testamenttiopas

(Punainen Risti kertoo testamenttilahjoituksista
myös lehti-ilmoitusten avulla.) 

Punaisen Ristin osanotto- ja onnitteluadressien 
tekstauspalvelu sisältää adressin, tekstauksen 
ja adressin toimituksen. Koko paketti maksaa 
25 euroa. Adressien kansivaihtoehdot ja värs-
syehdotukset löytyvät osoitteesta www.pu-
naisenristinkauppa.fi ja sieltä Adressien teks-
tauspalvelu.

Kun tilaat verkkokaupan kautta, kirjoita lisä-
tietoihin haluamasi värssy tai osanottoteksti. 
Sähköpostilla tilaukset voi laittaa osoitteeseen 
myynti@punainenristi.fi. Kirjoita tilaukseen 
värssy- ja osanottotekstin lisäksi toimitus- ja 
laskutustiedot.
 
Puhelimitse tilauksen voi tehdä arkisin
kello 8.30–16 numerossa 020 701 2211.

Lisätietoja: 
myynti@punainenristi.fi

Terhokerhojen kevät on täynnä iloista yhdessäoloa

Terhokerho-vapaaehtoiset virkistyivät ja vaihtoivat ideoita 
Vesilahdessa 10.12.2014. Kuvassa vasemmalta Ritva Latva-
la-Korpela, Liisa Flinck-Vasama, Sirpa Lakervi, Seija Lehto, 
Ritva Priha, Aila Ollonen ja Katriina Reponen.

Tilaa osanotto- ja onnittelu-
adressit Punaisen Ristin kaupasta

N
o
o
ra Pajari

Koko Suomi leikkii -hankkeen kevät on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Terhokerhoja löytyy 
jo yli sadasta kunnasta. Kerhot sisältöineen suunnitellaan yhdessä ja kaikki osallistujat 
pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä kerhoissa tehdään. 

www.kokosuomileikkii.fi/
terhokerho/leikkilahetit/

AJANKOHTAISTA
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Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoi-
minnan osastolla kerrotaan Riskien keskellä 
-tablettisovelluksen	avulla	katastrofien	vaiku-
tuksista kehitykseen. Samalla voi tutustua Pu-
naisen Ristin työstä kertoviin valokuviin ja mini-
dokumentteihin. Osastolla voi myös harjoitella 
ensiaputaitoja.

Festivaalivierailijat 
voivat liittyä auttajien joukkoon

Katastrofin	iskiessä	Punaisella	Ristillä	tulee	olla	
valmius aloittaa hätäapukeräys. Festivaaleilla 
rekrytoimme joukkoomme innokkaita auttajia, 
jotka lupautuvat toimimaan lipaskerääjinä syys-
kuun Nälkäpäivä-kampanjassa. Nälkäpäivä on 
valmiusharjoitus koko järjestölle ja loistava tilai-
suus kaikille uusille auttajille kokeilla mukavaa ja 
palkitsevaa lipaskeräämistä.

Veripalvelulla oma osasto

Veripalvelun osastolla pääsee pyörittämään 
onnenpyörää ja kysymään verenluovutuksesta 
sekä kantasolurekisteriin liittymisestä. Veren-
luovutus on helppo tapa auttaa lähimmäisiä. 

Kansainvälinen suurleiri tarjoaa nuorelle oivan 
tavan päästä mukaan Punaisen Ristin toimin-
taan. Leirin järjestäjät haastavatkin kaikki pii-
rit saamaan bussillisen 13–25-vuotiaita osallis-
tujia suurleirille. Piiri voi itse määritellä bussin 
koon ja näön. 

Leirillä nuori perehtyy järjestön arvoihin ja koko 
toimintakenttään ensiavusta ystävätoimintaan 
ja monikulttuurisuudesta vapaaehtoiseen pe-

Punainen Risti näyttävästi esillä 
Maailma kylässä -festivaaleilla 23.–24.5.2015

Suomen suurin kehitysyhteistyö-
ja järjestötapahtuma

• Festivaalien tämän vuoden teemana on 
 kehitys- ja maantieteellisenä paino-
 tuksena Afrikka ja Lähi-itä. 

• Punaisen Ristin kansainvälisen avustus-
 toiminnan osasto löytyy Rautatien-
 torilta. 

• Veripalvelun teltta ja Helsingin ja Uuden-
 maan piirin Mahdollisuuksien tori -teltta 
 sijaitsevat Kaisaniemen puistossa. 

• Festivaali järjestetään Helsingin Kaisa-
 niemen puistossa ja Rautatientorilla 
 lauantaina 23.5. kello 11–20 ja 
 sunnuntaina 24.5. kello 11–18.

• Tapahtumaan on vapaa pääsy. 

 Lue lisää tapahtumasta: 
 www.maailmakylassa.fi

”Haluamme jokaisesta piiristä linja-autollisen leiriläisiä!”

Joka arkipäivä tarvitaan lähes tuhat veren-
luovuttajaa, jotta verivalmisteita riittää potilai-
den jatkuvaan hoitoon. 

lastuspalveluun. Koulutuksia ja seikkailuja sisäl-
tävän leirin jälkeen nuorella on hyvät edellytyk-
set jatkaa Punaisen Ristin harrastusta omassa 
paikallisosastossaan.

Kansainvälinen suurleiri FiRE Evolla
2.–7.8.2015 (Finnish Red Cross Experience) 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.thefirecamp.com/

Maailma kylässä -festivaali valtaa Kaisaniemen puiston ja Rautatientorin toukokuun vii-
meisenä viikonloppuna Helsingissä. Punainen Risti on tänä vuonna festivaalin pääyhteis-
työkumppani ja näkyy festivaaleille monipuolisemmin kuin koskaan aiemmin. SPR:llä on 
kolme erillistä osastoa ja runsaasti lavaohjelmaa sierraleonelaisesta bändistä kansainvä-
lisiin vieraisiin.

Kesän suurleiri 
lähestyy: 

AJANKOHTAISTA
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 PUNAISEN RISTIN VIIKKO 4.–10.5.2015

Nyt innolla suunnittelemaan 
iloista Punaisen Ristin viikon tapahtumaa
Ensiaputaitojen tärkeys ja arjen turvallisuus nousevat esille toukokuun alussa, kun järjestö 
on valtakunnallisesti esillä Punaisen Ristin viikolla mielenkiintoisine tapahtumineen poh-
joisesta etelään. Tänä vuonna pyrimme saamaan etenkin nuoret aikuiset ensiaputoimin-
taamme mukaan. Lisäksi laitamme ihmiset pohtimaan omaa ja lähipiirinsä turvallisuutta.
   

Perinteiseen Osaa auttaa -tapahtumamalliin 
on tänä vuonna tehty pieniä muutoksia. Edeltä-
vien vuosien tapaan jokainen osasto voi poimia 
itselleen sopivimman toteuttamistavan. 

1. Osaa auttaa -kilpailun tilalla on tarkistus-
 lista, jota voi jakaa osaston järjestämissä 
 tapahtumissa. Listasta voi tarkistaa, miten 
 turvallinen arkesi on ja omistatko esim. 
 ensiaputarvikkeita.

2. Ensiapulaukun ulkonäkö muuttuu uuden 
 toimittajan vuoksi, mutta sisältö pysyy 
 samana. Laukku sopii esiteltäväksi missä 
 tahansa, kuten kouluissa, oppilaitoksissa, 
 työpaikoilla sekä yhteistyökumppanimme 
 LähiTapiolan ja S-ryhmän tiloissa (Pris-
 moissa, S-marketeissa, ABC-asemilla).
 Laukun esittelyyn tarvitaan ainakin yksi 
 henkilö, joka tuntee laukun sisällön ja osaa 
 kertoa, kuinka tarvikkeita käytetään.

3. Osaa auttaa -taitorataa on täydennetty 
 uusilla rasteilla. Edellisvuosien kuvallisten 
 rastitaulujen lisäksi käytössä on hengitys-
 teiden avaamista käsittelevä rasti, geo-
 kätköt ja Turvallisesti kotona -esite. Rataa 
 voi varioida tapahtumapaikan ja kohderyh-
 män sekä järjestäjien määrän mukaan.

Panostamme siihen, että tapahtumiin osallis-
tuvat säilyttävät kiinnostuksensa Punaiseen 
Ristiin ja voisivat tulevaisuudessa olla muka-
na järjestömme toiminnassa tavalla tai toisella. 
Kannustammekin osastoja ottamaan käyttöön 
uuden ICE- ja arvonta/yhteydenottokortin, 
jonka avulla yhteystietojen kerääminen tapah-
tuu helposti. On myös toivottavaa, että osasto 
voisi järjestää jo toukokuussa tilaisuuden, jon-
ne Punaisen Ristin viikon tapahtumiin osallis-
tuneet kutsutaan mukaan. Se voi olla Tervetu-
loa ensiapuryhmään -tilaisuus tai muu mukava 
ja matalan kynnyksen tapahtuma, kuten kevät-
talkoot tai nuotioilta, missä voi kertoa osaston 
toiminnasta. 

Periaatteet täyttävät 50 vuotta
Keski-ikään ehtineitä Punaisen Ristin periaat-
teita on hyvä tilaisuus juhlia kampanjaviikolla. 
Korostaa kannattaa etenkin vapaaehtoisuutta, 
inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta. Ensiaputai-
dothan kuuluvat kaikille, jokaisella on oikeus 
saada apua ja tulla autetuksi. Juhlavuottaan 
viettävistä periaatteista voi kertoa kampanjata-
pahtumissa tai vaikkapa Hyväpäivä-keräyksen 
yhteydessä, jos osastossanne on intoa lipaske-
räyksen järjestämiseen.  

• Tilaa materiaalit 20.4.2015 mennessä ensi-
 sijaisesti verkkokaupasta: 
 www.punaisenristinkauppa.fi

 Jos verkosta tilaaminen ei ole mahdollista, 
 tee tilaukset kampanjakirjeen mukana 
 tulleella tilauslomakkeella.

• Lue lisää kampanjasta ja Osaa auttaa
 -tapahtumamallista RedNetistä: 
 rednet.punainenristi.fi/viikko

Lisätietoja: 
Kampanjasuunnittelija 
Sari Byman, 020 701 2201, 
sari.byman@punainenristi.fi

Tiedottaja 
Mari Mäkinen, 020 701 2223,
mari.makinen@punainenristi.fi	
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 4.–10.5.2015

Ota käyttöön uusi ICE- ja arvonta/yhteydenottokortti

Osastojen rekrytoinnin tueksi on valmistunut uusi ICE- ja arvonta/yhteydenottokortti. 
Sen avulla on helppo lähestyä tapahtumavieraita ja avata keskustelu osaston toiminnas-
ta sekä vapaaehtoisten mahdollisuudesta tulla mukaan. Kortti sopii mainiosti käytettä-
väksi Punaisen Ristin viikolla ja kaikissa muissakin osaston järjestämissä tapahtumissa.

Kerää yhteystiedot 
korttien avulla

Kortti on kaksiosai-
nen. Arvonta- ja yh-
teydenotto-osa jää 
Punaiselle Ristille 
ja ICE-korttiosa ta-
pahtumavieraal le .               
Tapahtuman jälkeen 
arvonta- ja yhtey-
denottokortit lähete-
tään keskustoimistol-
le palautuskuoressa, 
jonka postimaksu on 
valmiiksi maksettu. 
Lähettämistä ennen 
osastojen kannattaa kuitenkin tallentaa hen-
kilöiden yhteystiedot arvonta- ja yhteyden- 
ottokorteista itselleen. 

Keskustoimisto hoitaa valtakunnalliset arvon- 
nat, jotka suoritetaan 15.4., 15.8. ja 15.12. 2015. 
Palkintoina on muun muassa hotellilahjakortteja, 
jäätelöä ja iPad Minejä. Palautetut kortit osallis-
tuvat aina jäljellä oleviin arvontoihin. 

Paikallisten arvontojen 
järjestäminen mahdollista

Osasto voi halutessaan järjestää paikallisen ar-
vonnan ja käyttää siihen arvonta- ja yhteydenot-
tokortteja. Silloin osasto arpoo ensin paikalliset 
palkinnot ja ottaa ylös voittajien yhteystiedot. 
Sen jälkeen arvonta- ja yhteydenottokortit lä-
hetetään keskustoimistolle. ICE- ja arvonta/yh-
teydenottokortteja voi tilata verkkokaupasta. 
Tilauksen yhteydessä toimitetaan ohjeet, palau-
tuskuori ja palkintomainos, jonka kääntöpuolel-
ta löytyy arvonnan säännöt.

Keskustoimisto ottaa yhteyttä
tapahtuman osallistujiin 

Keskustoimistolta voidaan soittaa osalle ta-
pahtumiin osallistuneille ja yhteystietonsa jät-
täneille. 

Henkilöitä kii-
tetään osallis-
tumisesta ta-
pahtumaan ja 
mahdol l isesta 
Punaisen Ristin 
toimintaan osal-
listumisesta tai 
sen tukemises-
ta.

Henkilöille voi-
daan myös tar-
jota tapaus-
k o h t a i s e s t i 
vapaaehtoisuut-
ta, jäsenyyttä, 

sähköistä uutiskirjettä, kuukausilahjoittamista 
tms. Puheluissa hyödynnetään SPR:n rekisterin 
tietoja ja arvonta/yhteydenottokorttiin osaston 
tekemiä merkintöjä. Osasto voi merkitä korttiin 
esimerkiksi, että henkilö jäi harkitsemaan jäse-
neksi liittymistä. Tällöin soittaja voi ottaa asi-
an puheeksi. Osastojen toivotaan merkitsevän 
kortteihin tapahtuman nimi ja paikkakunta (esi-
merkiksi ”PRV Pori”), jolloin soittaja tietää, että 
henkilö on ollut Porissa järjestettävässä Punai-
sen Ristin viikon tapahtumassa.

Myös jäsenet osallistuvat arvontoihin

Valtakunnallisiin arvontoihin osallistuvat kaik-
ki Punaisen Ristin jäsenet. Mitä aikaisemmin 
jäsenmaksun maksaa, sitä useampaan arvon-
taan osallistuu. Ainaisjäsenet ovat myös auto-
maattisesti mukana arvonnoissa. Uusia jäseniä 
hankkimalla saa aina yhden arpalipukkeen uutta 
jäsentä kohden. Jäsenhankkijan tiedot tulee il-
moittaa uuden jäsenen tietojen yhteydessä.

Lue lisää Rednetistä: 
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta

Lisätietoja: 
Kampanjasuunnittelija Sari Byman, 
020	701	2201,	sari.byman@punainenristi.fi

ICE- ja arvonta/yhteydenottokortti
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NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

Kysymykseen ”Miten voisitte ke-
hittää osastonne Nälkäpäivää 
ensi vuonna?” suurin osa totesi 
eniten kehitettävää olevan vas-
tuuhenkilöiden ja kerääjien rek-
rytoimisessa. Liika vastuu syö 
motivaatiota, mutta niin syö lii-
an vähäinenkin. Onkin hyvä, jos 
osastoissa voi alkaa miettiä jo hy-
vissä ajoin keväällä tasapuolista 
työnjakoa Nälkäpäivänä. 

Osallistu keräysjohtaja- 
koulutuksiin ja liity FB-ryhmään 

Keräysjohtajakoulutuksiin osallis-
tuminen on erittäin suositeltavaa. 
Niissä eri osastojen vapaaehtoiset 
pääsevät vaihtamaan kokemuk-
sia keskenään. Vahvistaaksemme 
osastojen välistä yhteydenpitoa olemme avan-
neet Facebookiin ryhmän nimeltä ”Punaisen 
Ristin keräystoiminnan vapaaehtoiset”. Ryh-
mä toimii vapaaehtoisten keskustelukanavana, 
jossa voi vaihtaa keräykseen liittyviä kokemuk-
sia ja vinkkejä. Ryhmään liittyminen on vapaa-
ehtoista, eikä se toimi Punaisen Ristin virallise-
na tiedotuskanavana. Ryhmä on suljettu, jotta 
keskustelua voidaan käydä avoimesti, mutta 
kuitenkin netikettiä noudattaen. Kaikki osas-
toille välttämätön tiedotus hoidetaan edelleen 
osastokirjeiden ja RedNetin avulla.

Ota yhteyttä kouluihin hyvissä ajoin

Kokemuksen mukaan kouluihin on hyvä olla yh-
teydessä hyvissä ajoin jo keväällä. Piirien ilmoit-
taman tiedon mukaan koko maassa 15 prosent-
tia Nälkäpäivän lipaskeräyksen tuotosta tulee 
kouluilta. Aktiivisimmin kouluyhteistyötä teke-
villä alueilla koulukeräyksen tuotto on jopa 45 
prosenttia koko piirin tuloksesta.  

Kokemuksia kouluyhteistyöstä:
• ”Otan joka vuosi yhteyttä ensin s-postilla 
 alueemme kouluihin ja pyydän vastausta 
 osallistumisesta. 
 Seuraavaksi soitan niille kouluille, jotka 
 eivät ole vastanneet s-postiini.” 

• ”Koulussa oli leikkimielinen kilpailu siitä, 
 mikä luokka kerää eniten rahaa. Voittanut 
 luokka sai mm. kahden tunnin SPR-opetuk-
 sen keräysvarojen käytöstä ja ensiavusta. 
 Palkitseminen on lisännyt koulun keräys-
 innostusta.”
 
• ”Meillä on perinne, että kuudesluokkalaiset 
 tulevat kerääjiksi pienissä ryhmissä yhtenä 
 päivänä. Yksi ryhmä toimii kerääjänä 
 tunnin.” 

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

Nälkäpäivä-koordinaattori 
Raisa Heinämäki, 020 701 2202, 
raisa.heinamaki@punainenristi.fi

Tasapuolisella työnjaolla kohti syksyn Nälkäpäivää

Nälkäpäivän palautekysely selvitti, missä vapaaehtoiset kokevat tarvitsevansa eniten 
apua. Eniten sitä kaivattiin vastuun jakamisessa osastolaisten kesken. Moni koki, että 
vastuu kasautuu liian harvalle. Toiseksi eniten apua kaivattiin kerääjärekrytointiin ja kol-
mantena mainittiin koulutus.

Liity Facebookissa ryhmään ”Punaisen Ristin keräystoimin-
nan vapaaehtoiset” ja jaa omia ideoitasi tai kysele muiden 
vapaaehtoisten kokemuksia. 
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Oulun piirin järjestöseminaari- ja 
vuosikokous 24.-25.4.2015

Oulu, Break Sokos Hotel Eden (Nallikari), 
Holstinsalmentie 29

Ohjelma

perjantai 24.4.2015

klo 15-19 Majoittuminen Hotelli Edeniin
klo 19.30 Illallisjuhla: Punaisen Ristin huomion-
osoitusten ja Oulun piirin vuoden 2014 vapaa-
ehtoistunnustusten jako

lauantai 25.4.2015

9.00 – 11.00 Menestyvä toimintayhteisö                                                                         
– oman tekemisen ja asenteiden merkitys toi-
mintayhteisölle. Omat tiedot ja taidot käyttöön, 
Työpaikka Oy, Pertti Kälkäjä. 
11.00 - 11.15 Tauko
11.15 – 12.00 Miten yhdessä autamme par-
haiten verivalmistetta tarvitsevaa potilasta?                                                                                                  
- Millä edellytyksin luovutustilaisuuksia järjes-
tetään ja minne? Osastojen rooli ja näkyvyys 
verenluovutustilaisuuksissa, Veripalvelu Oulun 
aluepäällikkö Mervi Näyhä ja asiakaspäällikkö 
Liisa Romo. 
12.00 – 12.20 Terhokerhoissa sukupolvet koh-
taavat leikkien ja yhdessä ollen, MLL:n leikkilä-
hetti Piia Tuhkanen. 
12.20 – 13.00 Kokemuksia kansainvälisiltä krii-
sialueelta, avustustyöntekijä Mustafa Ali.
13.00 - 14.00 Lounas
14.00 - 16.00 Punaisen Ristin Oulun piirin vuo-
sikokous, - Nuorisovaliokunta esittäytyy ja ker-
taa kokoustekniikan.
16.00   Päätöskahvit ja hyvää kotimatkaa!

Majoitus: Hotelli Eden, hinnat: 1hh 74€/hlö, 
2hh 45€/hlö, 3hh 35€/hlö.
Perjantain illallinen: 30€/hlö.
Lauantai päiväkävijöille maksuton.

Ilmoittautuminen maanantaina 6.4.2015 men-
nessä RedNetin kautta, https://rednet.punai-
nenristi.fi/node/29927. 

Huomioithan, että tapahtuman tulee ilmoittau-
tua, vaikka ei tarvitsisikaan majoitusta tai osal-
listu juhlaillalliselle. Ilmoittautuminen on sito-
va. Mahdollisista peruutuksista aiheutuvat ku-
lut veloitetaan täysimääräisinä, mikäli peruutus 
tehdään 9.4.2015 jälkeen. 

Lisätiedot: järjestötyönsuunnittelija Päivi Jurva-
kainen, p. 020 701 2614.

PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄPäivi Jurvakainen

Vuoden 2014 Oulun piirin  
vapaaehtoistoimijat

Ystävätoimija: Aikku Eskelinen
Suhteellisen uutena Punaisen Ristin toimijana 
Aikku ilmoitti heti olevansa kiinnostunut otta-
maan vastuun ystävätoiminnan vetämisestä. 
Aikun asenne ”kyllä onnistuu täälläkin, miksei 
muka onnistuisi?” sai aikaan sen, että Sotka-
moon saatiin pystyyn ystävätoiminnan perus-
kurssi, jolta ystäviä saatiin kymmenkunta. Aik-
ku on aktiivisesti puhunut ystävätoiminnan 
puolesta ja tehnyt toimintaa tunnetuksi. Hän 
ei epäröi ehdottaa uudistuksia, jos jokin asia 
meinaa kaavoihin kangistua. Aikun positiivinen 
energia tarttuu muihinkin.

Valmiustoimija: Anne-Maarit Hintikka
Anne-Maarit on kunnostautunut monella val-
miustoiminnan osa-alueella: Hän on osaston 
puheenjohtajana neuvotellut Haapaveden kau-
pungin päättäjien kanssa valmiusyhteistyöstä 
ja saanut osaston valmiustiedot liitetyiksi Haa-
paveden kaupungin varautumissuunnitelmaan. 
Anne-Maarit on toiminut kouluttajana Vapepan 
koulutuksissa, toiminut Jokilaaksojen Vapepa-
toimikunnan varapuheenjohtajana, värvännyt 
uusia ryhmiä Vapepan hälytysjärjestelmään, 
sekä uutta nuorta väkeä osaston ja Vapepan 
toimintaan. Hän on myös kehittänyt osastonsa 
ensihuoltoryhmätoimintaa. Lisäksi Anne-Maarit 
on toiminut osastonsa kotimaan avun yhteys-
henkilönä, valmiustoiminnan yhteyshenkilönä, 
keräysjohtajana sekä osaston ensiapupäivys-
tysvastaavana.

Terveydenedistäjä: Annikki Lämsä
Annikki Lämsän toimesta Oulunsalon osastos-
sa on esimerkillisesti toteutettu ennaltaehkäi-
sevää terveyden edistämistä. Sekä yksilöta-
paamisten että yleisötapahtumien myötä suu-
ri joukko oulunsalolaisia ovat saaneet Annikin 
myötävaikutuksella ohjausta ja neuvontaa ter-
veyteensä ja hyvinvointiinsa liittyvissä asiois-
sa. Annikin innovatiivisuus ja panostus vapaa-
ehtoistyöhön on ihan huippu-juttu.

Kouluttaja: Tiina Grip
Tiina on toiminut Punaisen Ristin kouluttajana 
useita vuosia. Kouluttajapätevyyksiä hänellä 
on kuudelle osa-alueelle. Hän on muun muas-
sa sosiaalipalvelukouluttaja ja ETK. Lisäksi hä-
nellä on laajat tiedot Punaisesta Rististä. Tiinan 
tapa kouluttaa tempaa mukaansa. Hänellä on 
upea kyky ilmaista asiat tarinan keinoin. Joka 
on kuullut Tiinan kertovan Punaisen Ristin syn-
nystä ja Solferinon tapahtumista, muistaa sen 
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Anna-Kaisa Oja

PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ

tehdyistä vapaaehtoistyötunneista ja säntilli-
sestä keräysturvallisuudesta huolehtimisesta 
hän on ansainnut vuoden 2014 kerääjä vapaa-
ehtoismaininnan!

Nuorisotoimijat: 
Jessica Kiviniitty ja Janika Alavesa
Janika ja Jessica ovat ohjanneet Reddie Kids 
-kerhoa monien vuosien ajan Kempeleen osas-
tossa. He ovat myös aktiivisesti mukana osas-
ton muussakin toiminnassa. Janika ja Jessi-
ca ovat olleet monena vuotena piirin järjestä-
millä kesäleireillä ohjaajana sekä vaikuttaneet 
yhden kauden ajan nuorisovaliokunnassa. He 
ovat tehneet Punaisen Ristin toimintaa tutuksi 
myös erilaisilla lehtijutuilla. Kaiken kaikkiaan Ja-
nika ja Jessica ovat viimeisen päälle esimerkilli-
siä Punaisen Ristin nuorisotoimijoita. 

Osastotoimija: Pirjo Kontio
Pirjo on aktiivinen ja innostunut osastotoimi-
ja, joka on käyttänyt runsaasti omaa aikaansa 
osaston asioiden hoitamiseen. Pirjon ansiosta 
Kajaanin osaston toiminta on monipuolistunut 
ja kehittynyt: EA-ryhmä, terveyspiste, ystävä-
toiminta, Reddie kids, monikulttuurisuustoimin-
ta ja omia EA-kursseja. Erityisen ansiokkaas-
ti Pirjo on panostanut uusien vapaaehtoisten 
vastaanottamiseen ja perehdyttämiseen. Pirjo 
on myös tehnyt hyvin yhteistyötä sidosryhmi-
en kanssa.

Vuoden puheenjohtaja: Tyyne Tuikka
Tyyne on aina iloinen, aikaansaava ja innostava 
keulakuva osastossaan. Puheenjohtajana Tyy-
ne on saanut Pyhäjärven osaston toimimaan te-
hokkaasti ja monipuolisesti: kirpputori, toimi-
va EA-ryhmä, ystävätoimintaa ja Nälkäpäivään 
osallistutaan aktiivisesti muun muassa herne-
keittomyynnillä. Uusimpana toimintona Pyhä-
järvelle on perustettu terveyspiste. Tyyne on 
myös organisoinut osaston Hyvä joulumieli lah-
jakorttien jaon jo vuosien ajan.

Osasto: Taivalkoski
Pitkän hiljaiselon jälkeen Taivalkosken osaston 
vapaaehtoiset ovat onnistuneet käynnistämään 
osastoon aivan uutta toimintaa ja saaneet mu-
kaan valtavasti uutta, innokasta porukkaa! Vuo-
den aikana osastoon on perustettu sekä en-
siavun- että ystävätoiminnan ryhmät. Uusia toi-
mijoita on saatu niin toimintaryhmiin kuin hal-
litukseen. Piristymisen myötä koko osastossa 
näkyy innostus ja usko omaan tekemiseen!

takuuvarmasti. Tiina on helposti lähestyttävä ja 
hän huomioi kurssilaiset yksilöllisesti. Hän pe-
rehtyy paikallisiin tarpeisiin ja ottaa ne huomi-
oon koulutuksissaan. 

Ea-ryhmäläinen: Anne Vääräniemi
Anne on aktiivisuudellaan ja innostuksellaan 
saanut Taivalkosken osaston ensiapuryhmän 
toiminnan huikeaan nousuun. Anne on hoita-
nut ensiapuryhmänjohtajan tehtävät esimerkil-
lisellä tavalla ja luonut ryhmälleen hyvät toimin-
tamahdollisuudet. 

Rinnepäivystäjä: Arja Määttä 
Arja toimii Punaisen Ristin rinneyhdyshenkilönä 
Vuokatinrinteillä. Arja on omalla toiminnallaan 
edistänyt Vuokatinrinteiden ensiaputoimintaa 
ja huolehtinut rinneyhdyshenkilön vastuut ja 
velvollisuudet kiitettävästi.

Monikulttuurisuustoimija: Päivi Räisänen
Päivi on ensi hetkestä lähtien tuonut Kajaanin 
osaston monikulttuurisuustoimintaan tietotai-
toa, innostusta sekä piristystä. Päivi on ollut 
Kansainvälisen klubin kantavia voimia ja hän on 
mm. aloittanut asumisavun. Päivi tarttuu roh-
keasti haasteisiin ja hän on sydämellään muka-
na auttamassa ihmisiä kotoutumaan Suomeen.

Terveyspistetoimija: Marja-Liisa Holappa
Marja-Liisa on Suomussalmen terveyspisteen 
vastaavana kehittänyt terveyspisteen toimin-
taa. Marja-Liisa on saanut innostuneella toi-
mintatavallaan mukaansa vapaaehtoistyöhön 
ison joukon terveydenhuollon ammattilaisia. 
Marja-Liisan iloinen, motivoitunut ja kannusta-
va ote vapaaehtoistyöhön näkyy koko terveys-
pisteen toiminnassa.

Lyhty-ryhmäläinen: Riitta ja Timo Oksanen 
Riitta ja Timo ovat toimineet Lyhty-ryhmän hä-
lytyksissä henkisen tuen auttajina monessa 
auttamistapahtumassa. Heidän sydämellinen ja 
lämmin lähestymistapa on ollut suureksi avuksi 
kriisin kohdanneen ihmisen henkisen tuen aut-
tamistilanteessa.

Kerääjä: Arvo Tolkkinen
Arvo on toiminut vuosia Pudasjärven osaston 
keräysjohtajana huolehtien joka syksyisestä 
Nälkäpäiväkeräyksen toteutumisesta. Hän on 
myös ollut aina ensimmäisten joukossa yllättä-
vien hätäapukeräysten käynnistämisessä. Hä-
nen pitkäjänteisellä keräyskokemuksella ja laa-
jalla kyläläisten tuntemuksella hän on joka vuo-
si saanut uusia toimijoita ja isoja koulu- sekä 
opiskelijaryhmiä mukaan keräyksiin. Näiden lu-
kuisten vuosien aikana Punaisen Ristin eteen 
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Marika Parkkila MONIKULTTUURISUUS

Rasisminvastainen viikko Oulun piirissä

Oulussa koulutettiin kahdeksan 
uutta monikulttuurisuuspromoa

Mitä tapahtui, kun kahdeksan aktiivista moni-
kulttuurisuudesta kiinnostunutta toimijaa ko-
koontui yhteen viikonlopuksi helmikuun lo-
pulla? Tapahtui paljon keskusteluita, ideoiden 
vaihtoja osastojen välillä, monipuolisia esityk-
siä ja tunnetta siitä, että omalla työllään Punai-
sen Ristin osastoissa on valtava merkitys. 

Monikulttuurisuuspromo – koulutuksessa poh-
dittiin mm. suhtautumista erilaisuuteen ja mie-
tittiin keinoja edistää moninaisuutta. Tärke-
än osan koulutuksesta sai käytännön toiminta 
osastoissa ja se, miten kotoutumista voitaisiin 
tukea entistä paremmin. Koulutus antoi lisää 
valmiuksia toimia osastojen monikulttuurisuus-

Rasisminvastainen viikko (viikko 12) alkoi perin-
teisesti jo edellisenä lauantaina Oulussa Oulu 
loves me – tapahtumalla. Neljättä kertaa jär-
jestetty tapahtuma kokosi jälleen Oulun eri toi-
mijoita yhteen ja kahden tunnin ajan Rotuaaril-
la nähtiin esityksiä lauluista kansantansseihin. 

Mirjami Ndiaye

Tapahtuma huipentui punaisen kortin nostoon 
rasismia vastaan. Eri puolilla piiriä osastot jär-
jestivät erilaisia tapahtumia viikon aikana. Ta-
pahtumissa kohdattiin ihmisiä mm. kouluilla, 
kauppakeskuksessa, kirjastolla ja ruuan mer-
keissä. Kiitos kaikille viikkoon osallistuneille!

toiminnan vastuuhenkilöinä ja mikä tärkeintä, 
tutustutti samaa vapaaehtoistoimintaa tekeviä 
toisiinsa. Kouluttajina toimivat monikulttuuri-
suustoiminnan kehittäjät Pauliina Pensikkala 
(Varsinais-Suomen piiri) ja Marika Parkkila (Ou-
lun ja Lapin piirit).

Uusin voimin kohti monikulttuurisuustoiminnan haasteita. 
Kuvasta puuttuu Mikko Haataja.

Marika Parkkila
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Vielä kerran…

Emme ole vieläkään saaneet piiriin kaikkien 
osastojen valmiussuunnitelmapäivitystä 2015. 
Yleiskokouksen linjausten mukaisesti osasto-
jen tulee pitää suunnitelmansa ajan tasalla. 
Kaipaamme päivitysversiota vielä seuraavilta 
osastoilta: 

Alavieska, Haapajärvi, Hailuoto, Haukipudas, Hy-
rynsalmi, Ii, Kajaani, Kalajoki; Kempele, Muhos,  
Oulu, Oulunsalo, Pudasjärvi, Puolanka, Pyhäjärvi, 
Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Yli-Ii ja Ylivieska.

HUOM: Ottakaa käyttöön tälle vuodelle 2015 
laadittu suunnitelmalomake. Se löytyy RedNe-
tistä piirin sivuilta osoitteesta http://rednet.pu-
nainenristi.fi/node/5959 (sivun alareuna). Siel-
lä on myös keräyssuunnitelmalomake. Nyt toi-
meksi!

HÄTI-hälytystiedosto

HÄTI-hälytystiedosto 2015 on jaettu Vapepan 
ryhmille, viranomaisille, osastojen puheenjoh-
tajille ja osaston hälytysryhmän/-yksikön ve-
täjille. Joissakin osastoissa on herättänyt häm-
mästystä se, että sieltä onkin löytynyt osaston 
tiedot, vaikka osastolla ei ole varsinaista häly-
tysryhmää.

Tässä perusteet: Valtakunnallisen ohjeen mu-
kaisesti jokaisen osaston tulee täyttää Vape-
pan hälytyskortti – jo pelkästään kotimaan avun 
hälyttämiseksi osastosta. Uusimuotoinen val-
miussuunnitelma sisältää hälytyskortissa kysy-
tyt asiat, joten hälytyskorttia ei tarvitse erik-
seen täyttää. 

Sitä mukaa, kun osastoilta tulee uusimuotoi-
nen valmiussuunnitelma piiriin, osasto lisätään 
hälytysyksikkönä HÄTIin. Siellä voi olla pelkäs-
tään merkintä: toimiala Ain (aineellinen koti-
maan apu) ja henkilövahvuus esimerkiksi 1-3. 
Osaston ei tarvitse pelätä, että sille tulisi täs-
sä tapauksessa ensiapu- tai etsintähälytyksiä. 
Toki, jos viranomainen tarvitsee paikkakunnalla 
apua esimerkiksi evakuointiin tai muihin häiri-
ötilanteiden avustustehtäviin, voidaan osaston 
vapaaehtoiset hälyttää avuksi valmiussuunni-
telmaan kirjattujen osaston hälytysnumeroiden 
kautta. 

Tavoitteena on siis saada kaikki osastomme tä-
män uuden valmiussuunnitelman myötä kirja-
tuiksi hälytystiedostoon.

Kotimaan avun ohjeet 2015 
ja koulutukset

Kotimaan avun ohjeet on uusittu ja Suomen Pu-
naisen Ristin hallitus on ne hyväksynyt. Ohjeet 
laitettiin jo piirin RedNet -sivuille, mutta kes-
kustoimisto poisti ne, koska niitä vielä haluttiin 
tarkistella. Nyt jo osastoille jaetut ohjeet ovat 
siis edelleen ”luonnoksia”, ja odottelemme vielä 
viimeisteltyä versiota. Se toimitetaan aikanaan 
osastojen kotimaan avun yhteyshenkilöille ja 
muille valmiushenkilöille.

Kotimaan avun uusiin ohjeisiin perehtyminen al-
kaa huhtikuussa. Keväälle on suunnitteilla neljä 
iltatilaisuutta, joihin osastoja pyydetään lähettä-
mään kotimaan avun yhteyshenkilöt ja muutkin 
asiasta kiinnostuneet. Tässä suunnitelma:

7.4.  Oulainen
21.4. Kajaani
19.5. Taivalkoski
2.6. Haukipudas

Erillinen kutsu tapahtumista lähetetään sähkö-
postitse osastoille.

Hälytyksiä ja avustus-
tilanteita alkukeväällä

Vuoden 2015 alku on Vapepan hälytysrintamal-
la ollut rauhallinen. Hälytyksiä on tähän men-
nessä ollut neljä. Tässä lyhyet raportit:
2.3. Liikenneonnettomuus Paltamossa - Va-
pepalta liikenteenohjaustehtävissä 6 henkilöä - 
Vapepa-johtajavalmiudessa Reino Määttä.
24.2. Etsintävalmius Pyhäjärvellä - kateis-
sa 80-vuotias nainen - poliisi löysi kadonneen 
kunnossa heti hälytyksen tultua Vapepalle - ei 
siis hälytyksiä Vapepa-ryhmille.
29.1. Etsintä Taivalkoskella - kateissa 61-vuo-
tias mies - Vapepa-johtajana Ahti Jurmu ja Va-
pepasta mukana 8 moottorikelkkaa / 11 vape-
palaista - Vapepan kelkkapartio löysi miehen 
menehtyneenä.
14.1. Etsintävalmius Pyhäjoella - kateissa 
67-vuotias mies - Vapepa-johtajavalmiudessa 
Seppo Rasmus - poliisi löysi kadonneen kun-
nossa ennen Vapepa-joukkojen hälyttämistä 
maastoon.

Kotimaan avun tilanteita on tälle keväälle ollut 
yksi: tulipalotilanne Kajaanissa, jossa osasto 
avusti tammikuussa kolmihenkistä perhettä.

VALMIUS Markku Grip
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Valmiuden ja Vapepan tapahtumia kevään aikana

Vapepan harjoituskalenterissa on tällä hetkellä 
kolme tilaisuutta. Tarkempia tietoja näistä löy-
dät Oulun piirin Vapepa-sivuilta (http://www.
vapepa.fi/piiri/oulu) – ks. Kurssi- ja tapahtu-
makalenteri.

8.4. Vapepan teoriailta (Tyrnävä)
22.4. Vapepa-harjoitus (Tyrnävä)
25.4. Ensiapukoulutuspäivä (Taivalkoski)
Vapepan koulutus- ja tapahtumakalenteri löy-
tyy samasta paikasta ja sieltä saa tarkempia 
tietoja seuraavista tapahtumista:

tulossa Peruskurssi/Etsintäpäivä (Oulu) 

VALMIUS

11.4. Henkisen tuen peruskurssi Vapepalle 
(Haapavesi) 
2.5. Ensihuoltokurssi (Haapavesi)
9.5. Vapepan Peruskurssi/Etsintäpäivä (Hyryn-
salmi) 
9.5. Vapepan Peruskurssi/Etsintäpäivä (Kalajo-
ki)   
8.-10.5. Vapepa-johtajakurssi (Lappi)*
14.-17.5. Vapepa mukana Pohjois-Suomen Erä-
messuilla (Oulu)*
23.5. Etsintäkurssi (Pulkkila)
29.-30.5. Valmiuskouluttajien kertaus (Kestilä)
13.6. Vapepa mukana Oulun Meripäivillä
21.-22.8. Valmiuspäivystäjäkurssi (Oulainen)

Koirat ovat korvaamaton apu etsinnöissä.
Esa Kyyrö
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Pirkko-Liisa LaitinenENSIAPURYHMÄT, HENKINEN TUKI, TERVEYSPISTEET

Ensiapuryhmätoiminta Oulun piirin alueella sen 
kuin kasvaa ja kukoistaa. Olen hyvin ylpeä teis-
tä jokaisesta, 31 ryhmästä. Rekrytointikampan-
jamme ovat tuottaneet toivotun tuloksen. Jat-
kamme samalla sapluunalla vielä tälle kevääl-
le Kuusamon osaston kanssa ja sitten syksyllä 
seuraavat tapahtumat.

Uusia ensiapuryhmiä jälleen 
Oulun piiriin!

Ensiapuryhmiemme nousukiito sen kuin jatkuu. 
Uusista (tai uudelleen aktivoituneista) ryhmis-
tä ovat toimintansa aloittaneet tänä vuonna 
Haapajärven ja Iin ensiapuryhmät. Haapajärven 
ryhmän vetäjänä on Pauliina Miettunen ja Iin 
ryhmän Annika Stenius. Annika on onnistunut 
Iin ryhmään saamaan jo 15 uutta ryhmäläistä. 
Onnittelut Annika.

Oulun piirin ensiapukisat 
pidettiin 21.3. Oulunsalossa

HAASTE
Haastan kaikki piirimme ensiapuryhmät Punai-
sen Ristin viikolla 4.-10.5. järjestämään jonkin 
yleisötapahtuman alueellaan.

Tavoitteena on saada uusia toimijoita osas-
toonne, erityisesti toimijoita ensiapuryhmiinne.
”Osaa auttaa” -taitorata on hyvä ja helppo tapa 
toteuttaa tapahtuma. Muistattehan, että S-ryh-
mä on yhteistyökumppanimme. Nyt materiaa-
lin saa suoraan: punaisenristinkauppa.fi. Saat-
te ensiapulaukunkin käyttöönne maksutta, kun 
tapahtuma on merkitty RedNetiin.

Palkitsemme yllätyspalkinnoilla kolme parasta 
ryhmää, jotka ovat onnistuneet rekrytoimaan 
ihmisiä toimintaansa. Tiedot järjestettävistä ta-
pahtumista suoraan Pirkko-Liisalle 23.4. men-
nessä: pirkko-liisa.laitinen@punainenristi.fi.
Lisäinfoa: rednet.punainenristi.fi/viikko

Tanja Kopsa

Haapajärven uusia ryhmäläisiä ryhmän perustamisillassa.

Tulokset:

Aikuisten sarja

1. Oulun osaston ensiapuryhmä I
2. Ouluntullin osaston ensiapuryhmä
3. Oulun osasto ensiapuryhmäryhmä II

Reddie Kids-sarja

1. Oulun osaston varhaisnuoret
2. Haapaveden osaston varhaisnuoret 

Onneksi olkoon! Rovaniemen SM-kisoihin pii-
riämme lähtee edustamaan Oulun osaston ai-
kuiset ja varhaisnuoret.

Juha Kemi

Oulun osaston ensiapuryhmä I

Oulun piirin ENSIAPU 3-kurssi 
Kuusamossa 
Soivion leirikeskus 10.–14.6.2015

Huomio, ilmoittautumisaikaa 30.4. saakka. 
Mitä pikemmin ilmoittaudutte, sen varmempaa 
on pääsy kurssille. Ilmoittautuminen RedNetin 
kautta.

Kurssin hinta Punaisen Ristin vapaaehtoisilta 
490€ ja muilta 600€. Hinta sisältää opetuksen, 
kurssimateriaalin, majoituksen ja ruokailut.
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ENSIAPURYHMÄT, HENKINEN TUKI, TERVEYSPISTEET

Yhteistoimintaa 
Jokilaaksoissa

Päivystysensiapukurssi
23.–24.5.2015 pidetään Tarkem Oy:n tiloissa 
Haaransuontie10, Oulu, Maikkulan yrityskylä

Ensiapukoulutuspäivät 
Taivalkoskella 

24.–26.4.2015
(Varsinainen koulutuspäivä 25.4.)

Taivalkosken Maijalammella järjestetään ensi-
apukoulutuspäivä, joka on tarkoitettu mm. en-
siapuryhmäläisille. Lauantai 25.4. on varsinai-
nen koulutuspäivä. Paikalle voi saapua jo per-
jantaina 24.4. ja kotimatkalle lähteä sunnun-
taina 26.4.

Alustava ohjelma 25.4.

Klo 9.00 Koulutuspäivä alkaa/tulokahvi
Klo 9.30 Luento ensiapuasioista 
  (pääpaino kylmävammoissa)
Klo 11.00 Ruokailu
Klo 16.30  Palautetilaisuus rastien osalta
Klo 17.00  Ruokailu, päätöskahvit
Klo 18.00 Mahdollisuus saunomiseen ja 
  yöpymiseen paikalla pitkänmat-
  kalaisille ja kurssipäivän järjes - 
  täjille

Kurssi on ilmainen.

Koulutuspäivän järjestäjä ja ilmoittautumiset
Esa Erkkilä
Harjoituksen vetäjä
p. 040 508 6259
e.erkkila@hotmail.com

Oulun piirin rinnevastaavien 
tapaaminen 22.4. klo 18.00, 
piiritoimisto.

Oulun piirin ensiapuryhmänjoh-
tajien ja päivystysyhdyshenkilöi-
den tapaaminen 21.5. klo 18.00, 
Oulu, piiritoimisto.

SPR:n Jokilaaksojen ensiapuryhmät (Haapave-
si, Oulainen, Nivala ja Ylivieska) ja Kalajoen ro-
vastikunnan Palvelu operaatio Saapas harjoit-
telivat yhteistyötä lauantaina 14.3. Ylivieskas-
sa. ”Hengittäkö hän?” kyselevät rastilaiset toi-
siltaan tajutonta nuorukaista tutkien. Sitten he 
kääntävät miehen kyljelleen. 

Harjoitusrastien sisältö oli ensiapupainottei-
nen tulevan kesän festareita ajatellen. Harjoi-
tuspäivän aikana päivä alkoi alkusammutusras-
tilla, jonka kävi vetämässä Jokilaaksojen pelas-
tuslaitoksen Ylivieskan paloaseman väkeä. 

Lounastauon jälkeen porukka jaettiin yllättäen 
neljään ryhmään sekoittaen osastojen ja Saap-
paan väen kesken. Haapaveden Reddie Kidsin 
kolme tyttöä pidettiin omana ryhmänä. Rasteil-
la aiheena oli: Elvytys, Verenvuodot, Sairaskoh-
taus, Tajuton, Myrkytykset ja Vieras esine hen-
gitysteissä. Harjoitukset järjestettiin Ylivieskas-
sa seurakunnan toimitalo Pietarin toimitiloissa. 
Päivän kestävään harjoitustapahtumaan osal-
listui 20 harjoittelijaa sekä 16 rastivahtia ja po-
tilasta yhteensä 36 henkeä. 

Osastojen yhteisharjoituksia järjestetään vuosit-
tain noin neljä kertaa ja Saappaan kanssa tavoit-
teena vähintään kerran vuodessa. Alueen ensi-
apuryhmät ovat pieniä, jonka vuoksi yhteishar-
joitus on erittäin tärkeä toiminnan ja monipuoli-
suuden sekä tietysti yhteistyön kannalta. 

Harjoituksen loppupalaverin yhteydessä mieli 
oli korkealla ja toivottiin että harjoituksia jär-
jestettäisiin uudestaan. Päivä meni paremmin 
kuin uskallettiin toivoa.

Harjoituksen järjestelyvastaavat Sirpa Luhanko 
Ylivieskan osasto ja Pasi Palosaari Nivalan osasto

Yhteistyössä Punainen Risti, Jokilaaksojen pelastuslaitos ja 
Palveluoperaatio Saapas.
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Harjoittelu Punaisen Ristin 
Oulun piirin toimistolla
 
Olen viittä vaille valmis sosionomi ja saanut olla 
Punaisen Ristin Oulun piirin toimistolla seitse-
män viikon ajan työharjoittelussa näkemässä ja 
kokemassa, millaista työtä Punainen Risti tekee 
järjestönä. 

Harjoittelu on ollut antoisampi kuin olin edes 
osannut kuvitella. Työyhteisö Oulun piirin toi-
mistolla on ottanut minut erittäin hyvin vas-
taan, ja päiviin on sisältynyt työnteon lisäksi 
paljon naurua. Seitsemän viikon aikana olen eh-
tinyt saada hyvän mielikuvan siitä, millaista Pu-
naisen Ristin toiminta on paikallisesti, valtakun-
nallisesti ja maailmanlaajuisesti. 

Mieleenpainuvimpia asioita Punaisen Ristin 
harjoittelusta ovat Oulunsalon Ystävätupaan 
osallistuminen ja siellä olevan välittömän tun-
nelman kokeminen, sekä Suomen Punaisen Ris-
tin työntekijöiden Järjestöpäivillä vallinnut yh-
teenkuuluvuuden tunne. 

YSTÄVÄTOIMINTA Pauliina Rasinkangas

Toiminnaltaan Punainen Risti on ollut ns. tut-
tu jo aiemmin, mutta vasta harjoittelun myötä 
on selvinnyt Punaisen Ristin toiminnan todelli-
nen laajuus ja monialaisuus. Vapaaehtoistöitä 
olen tehnyt jo vuosia eri järjestöissä, mutta har-
joittelun myötä on noussut into liittyä Punaisen 
Ristin toimintaan vapaaehtoisena, kukaties mi-
näkin siis liityn lähiaikoina Punaisen Ristin va-
paaehtoisrivistöihin. 

Täyttä elämää eläkkeellä 
-pilottivalmennus

Harjoittelun aikana sain osallistua myös Täyt-
tä elämää eläkkeellä -hankkeen alkutaipalee-
seen. Eläkkeelle siirtyy lähivuosina merkittävä 
määrä ihmisiä ja Suomen Punainen Risti haluaa 
olla tukena tässä isossa elämänmuutoksessa. 
Täyttä elämää eläkkeellä -hanke tarjoaa eläk-
keelle siirtyville, sekä jo eläkkeellä oleville työ-
kaluja muutokseen valmistautumiseen ja sen 
hallintaan. 

Oulun pilottivalmennus.
Merja Joro
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Novellikoukku
Kutimet heiluvat ja käsi käy Suomussalmen 
pääkirjastossa, kun Novellikoukkuun tulleet 
naiset kutovat ja kuuntelevat novellin luentaa. 
Tällä kertaa luennassa on...

Ajatus SPR:n Suomusalmen osaston mukana 
olosta tällaisessa sai alkunsa siitä, kun kirjas-
tonjohtaja Ari Koistinen kertoi asiasta. Koukku-
ja on järjestetty muuallakin Suomessa hyvällä 
menestyksellä.

Suomussalmen kunnan kirjastonjohtaja Ari 
Koistinen kertoi minulle jutusta, jonka nimi on 
Novellikoukku. Tapahtuma on sellainen, että 
kirjastossa luetaan ääneen novelleja ja kuun-
telijat neulovat samalla. Oli puhe, että jos saa-
daan lahjoituksena lankoja, voidaan valmiit 
neuleet lahjoittaa Punaisen Ristin käyttöön. 

Lupasin selvittää asiaa osastomme puolesta. 
Kyselin lukijoita ja kävin kysymässä myös lan-
ka-avustusta. Sain lankaa pari muovikassillista 
ja vein kirjastoon odottamaan neulojia. Lukijoi-
takin ilmoittautui, joten voimme aloittaa novel-
likoukku-tapahtuman. Tarkoitus on pitää novel-
likoukku kerran kuussa kevätkautena. Syksyllä 
suunnitellaan jatkoa. Kirjasto ilmoittaa tapah-
tumasta lehdessä ja tarjoaa kahvia tai teetä.

Ensimmäinen kokoontuminen tapahtui 
18.2.2015. Sinne tuli kolme lukijaa ja kahdek-
san neulojaa. Lisäksi kirjastoon oli yksityiset ih-
miset lahjoittaneet lankoja. Kirjastossa on kori 
pöydällä, johon voi edelleen tuoda lankoja. In-
nokkaimmat neulojat toivat jo tullessaan val-
miita töitä. 

Vein äiti Teresa-peittojen ja toukkapussin oh-
jeet. Kerroimme, että voi neuloa lahjoitetuista 
langoista mitä vaan. Osa aloitti viemistäni oh-
jeista tekemään peittoja tai toukkapussia, jot-
kut tekivät sukkia. Novellikoukussa ei ole pakko 
neuloa lahjaksi. Voi tehdä omia käsitöitään tai 
vain kuunnella novelleja.

Keskustelimme, mihin kannattaa antaa valmiit 
työt. Koska oli jo olemassa lasten sukkia, eh-
dotin, että annetaan niitä neuvolaan. Neuvolan 
tädit varmasti osaavat antaa heille, jotka niitä 
tarvitsevat. Muuten voidaan lähettää Kalkun lo-
gistiikkakeskukseen Tampereelle. 

Eeva Väyrynen
Suomussalmen osasto

Oulun piiri on yksi neljästä pilottipiiristä ja täs-
sä vaiheessa pilottiosastoina ovat Muhos, Oulu 
ja Taivalkoski. Täyttä elämää eläkkeellä -hanke 
on nyt siinä vaiheessa, että pilottivalmennuk-
set on aloitettu ja niitä on pidetty kaksi. Toinen 
pilottivalmennukset pidettiin syksyllä 2014 Hel-
singissä ja toinen tiistaina 24.2. Punaisen Ris-
tin Oulun piirin koulutuskeskus Hietalinnassa. 
Pilottivalmennuksissa tarkoitus on testata, mi-
ten valmennus soveltuu eläkkeelle siirtyville, tai 
juuri siirtyneille. 

Valmennukseen osallistui 13 innokasta eläke-
läistä tai eläkkeelle siirtymässä olevaa henkilöä. 
Tunnelma valmennuksessa oli mukavan rento 
ja välitön, keskustelua syntyi käsiteltävistä ai-
heista runsaasti ja erilaisia vinkkejä eläkkeelle 
siirtymisestä ja ajankäytöstä eläkkeellä jaettiin 
yhdessä. Yhteistä valmennukseen osallistuvil-
le oli selkeästi halu saada itselleen mielekästä 
tekemistä eläkkeellä ja saada lisää sosiaalisia 
kontakteja.

Päivän aikana kävimme läpi eläkkeelle siirty-
mistä ja ikääntymistä useilta eri näkökannoilta. 
Valmennukseen sisältyy niin teoriaa kuin käy-
tännön tehtäviä, joita tehtiin joko ”pariporinoi-
na” tai yksin pohtien ja kirjoittaen. Tehtävien 
purun yhteydessä jaettiin välillä ihan käytän-
nön neuvoja eri asioista, esimerkiksi siitä, että 
ennen eläkkeelle siirtymistä kannattaa käydä 
vielä ”lähtötarkastuksessa” työterveyshuol-
lossa ja siitä, miten viisi tiibetiläistä riittiä teh-
dään. Päivä oli antoisa niin minulle harjoitteli-
jana, kuin varmasti myös kaikille pilottivalmen-
nukseen osallistuneille.

Hanke etenee valmentajien koulutuksella maa-
liskuussa, ja varsinaiset valmennukset käyn-
nistyvät huhti-toukokuussa, jolloin muutkin in-
nokkaat pääsevät valmennuksiin mukaan. Lisä-
tietoa hankkeesta löydät täältä: https://rednet.
punainenristi.fi/tayttaelamaa. 

Helena Ylikulju 

YSTÄVÄTOIMINTA
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OMAISHOITO

Kesällä 2015 omaishoitajille järjestetään kak-
si hyvinvointileiriä ja miehille omat hyvinvointi-
päivät kurssikeskus Nynäsissä. 

• Miesten hyvinvointipäivät järjestetään 
 21.–22.5.2015. Asiantuntijana toimii 
 psykologi Atte Varis. 

• Lastaan/nuortaan hoitaville omaishoitajille 
 suunnatun leirin ajankohta on 4.–6.6.2015. 

• Kaikille omaishoitajille tarkoitettu hyvin-
 vointileiri järjestetään 3.–5.9.2015.  

Omaishoitajille yhdessäoloa ja uusia esitteitä

Lisätiedot, leirien ohjelma ja hakulomakkeet 
löytyvät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/14926

Lisätietoja:
Omaishoidon koordinaattori 
Sisko Aalto, 020 701 2121, 
sisko.aalto@punainenristi.fi

Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija
Siina Lepola, 020 701 2133, 
siina.lepola@punainenristi.fi	
(esitteiden tilaukset)

Omaishoitajien tukitoiminnan esitteet ovat uudistuneet. Keskustoimistolta voi tilata 
uuden yleisesitteen ja Kanssakulkijat-postikorttiesitteen.

Maaliskuussa avautunut Juttuluuri 
palvelee omaishoitajia

Koulutettujen vapaaehtoisten kanssa omais-
hoitajat voivat keskustella arjen suurista ja pie-
nistä asioista, jotka painavat mieltä. Niitä voivat 
olla esimerkiksi yksinäisyys, huolten aiheutta-
ma unettomuus, turvattomuus, väkivallan koke-
minen tai läheisen menettäminen. 

Juttuluurin koulutetut vapaaehtoiset päivystä-
vät numerossa 0203 88 100 torstaisin kello 13–
15. 

Puhelun hinnat: 
• Lankapuhelimesta 0,08 € + 0,07 €/min
• Matkapuhelimesta 0,08 € + 0,2 €/min

Punaisen Ristin Juttuluuri on suunniteltu kotona läheistään hoitaville, 
jotka kaipaavat luottamuksellista juttuseuraa.
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NUORISOTOIMINTAMarkku Grip

Kesäleirejä tiedossa, 
ohjaajien paikkoja avoinna 

Kansainvälinen leiri Evolla

Punaisen Ristin Hämeen piiri järjestää kansain-
välisen nuorisoleirin Hämeenlinnassa Evon lei-
rintäalueella 2.-7.8.2015. Leirille on kutsuttu 
500 nuorta Suomesta ja ympäri maailmaa ko-
kemaan seikkailuja kauniissa luonnossa, tutus-
tumaan eri kulttuureihin ja juhlimaan Punaisen 
Ristin periaatteiden 50-vuotista taivalta. Leiri 
lupaa elämyksiä, jotka kantavat kauas…

Suurleiri on tarkoitettu 13–25 -vuotiaille ja oh-
jelma on suunniteltu ikäryhmittäin. Lisätietoja 
leiristä antaa Hämeen piirin nuorisotoiminnan 
suunnittelija Jani Rutanen, p. 040 757 9089, 
jani.rutanen@punainenristi.fi. Lue lisää www.
thefirecamp.com. Sieltä löytyy myös ilmoittau-
tumislomake.
 
Leirimaksu on Punaisen Ristin jäsenille 110 € 
(1.5. alkaen 130 €), ei-jäsenille 130 € (1.5. al-
kaen 150 €). Punaisen Ristin jäsenmaksu alle 
29-vuotiaille on vuodessa 10 €, jonka voi mak-
saa leirimaksun yhteydessä. 

HUOM: Piiri lupaa 50 euron avustuksen matkus-
tuskuluihin (ei leirimaksuun) 20 ensimmäiselle 
Oulun piirin edustajalle, jotka ilmoittavat osal-
listumisestaan myös piiriin Kipille. Yhteiskyytiä 
ei siis järjestetä. Tarjous on voimassa touko-
kuun loppuun.

Piiri järjestää Oulun Hietalinnassa kaksi kesälei-
riä nuorille kesäkuun alussa.

Reddie Kids -seikkailuleiri 7–10 -vuotiaille ke-
säkuun 1.–5. päivinä (päivätoimintaa leiriläisil-
le, yöt kotona) sekä jännän Hietaleiri 10–14 
vuotiaille kesäkuun 8.–11. päivinä. 

Molemmilla leireillä opetellaan ensiapua ja et-
sintää, leikitään, pelataan, telttaillaan, uidaan 
ja puuhataan kaikkea mukavaa – ehkäpä poni-
ratsastustakin. Tarkempaa tietoa löytyy huhti-
kuussa piirin RedNetissä https://rednet.punai-
nenristi.fi/node/67/events.

Vapaaehtoisia tarvitaan leiriohjaajiksi ja keit-
tiöhommiin! Ilmoita Kipille kiinnostuksesi näi-
hin tehtäviin viimeistään 9.4. p. 0400 137 037, 
markku.grip@redcross.fi. Ohjaajille järjestetään 
koulutus- ja suunnittelutilaisuus Hietalinnassa 
17.–19.4.
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KONTTI

Punaisen Ristin Kontti-ketju on avannut 
maaliskuussa uuden kierrätystavaratalon 
Espoon Muuralaan. Ketjulla on nyt kymme-
nen tavarataloa ympäri Suomen. Pääkau-
punkiseudun ensimmäinen Kontti avattiin 
Vantaan Tikkurilaan syksyllä 2012. 

– Etsimme pitkään sopivia toimitiloja Espoosta. 
Loistavien kulkuyhteyksien varrelta Muuralasta 
löytyneet tilat ovat valoisat ja avarat, Espoon 
Kontti-päällikkö Pauliina Jalola iloitsee.  

Kontista vaatteita maailman kriisikohteisiin

Kontissa myydään lahjoituksena saatua puh-
dasta ja ehjää tavaraa. Kontin tuotto käyte-
tään Punaisen Ristin avustustyöhön Suomessa 
ja maailmalla. Espoon tavaratalossa paalataan 
myös kansainväliseen vaateapuun lähteviä 
vaatteita.  

– Viime vuonna Kontista lähetettiin ennätys-
määrä vaatteita maailman kriisikohteisiin. Eri-
tyisesti Konttien syksyllä järjestämä talvivaa-
tekeräys Ukrainaan sai ihmiset lahjoittamaan 
tarpeettomia vaatteitaan, Jalola kertoo. 

Espoon Kontti ottaa jo lahjoituksia vastaan

Espoon Kontti on jo aloittanut tavaralahjoitus-
ten vastaanoton. Kontti ottaa vastaan ainoas- 
taan hyväkuntoisia tavaroita ja vaatteita. 

Likaisista ja rikkinäisistä lahjoitustavaroista ai-
heutuu Kontille jätekustannuksia, jotka vähen-
tävät avustustyöhön ohjattavan tuoton mää-
rää. 

Lahjoitukset voi jättää Espoon tavaratalon si-
sääntuloaulaan sijoitettuun keräyslaatikkoon 
sekä Munkkivuoren ostoskeskuksen, Kirkko-
nummen Prisman ja Helsingin Tehtaankadun 
Kontti-keräyslaatikoihin. Huonekaluja ja isoko-
koisia lahjoituksia varten Espoon Kontti tarjoaa 
maksuttoman noutopalvelun.

Espoon Kontin tuotosta puolet käytetään Suo-
men Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan 
piirin toimintaan, 25 prosenttia tilitetään ka-
tastrofirahastoon	ja	loput	25	prosenttia	käyte-
tään Kontti-toiminnan kehittämiseen. 

 Punaisen Ristin Kontti 
 Nimismiehenpelto 6, 02770 Espoo
 Asiakaspalvelu: 040 845 6987

Lisätietoja:
Espoon Kontti-päällikkö
Pauliina Jalola, 040 580 3027,
pauliina.jalola@punainenristi.fi

Espooseen avattiin pääkaupunkiseudun
toinen Kontti-tavaratalo

K
ai

sa
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au
ti
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n
en

Kai Peltonen työskentelee Espoon Kontin nouto- ja kulje-
tuspalvelussa. 

Elmi Abdulgadir lajittelee lahjoituksia Espoon Kontissa.

K
aisa R

autiain
en
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OSASTOISSA TAPAHTUU

Haapajärvi 24.2.
Haapajärven osastossa pidettiin osaston info-
ilta, joka saavutti suuren suosion. Paikalla Haa-
pajärven jäähallilla oli 20 osaston toiminnasta 
kiinnostunutta. Illan tuloksena päätimme yh-
dessä, että Haapajärvelle perustetaan ensiapu-
ryhmä, syksyllä käynnistetään ystävätoiminta 
ja Haapajärven osaston ylimääräinen kokous 
pidetään 21.4., jossa valitaan osaston uudet 
luottamushenkilöt. 

Sievi 10.3.
Sievin osasto kouluttaa oman etk:n. Etk-kou-
lutukseen lähtee Sirpa Kankkonen. Sieviin saa-
tiin myös yksi verenluovutuspäivä tälle vuodel-
le. Viimeksi verenluovutustapahtuma Sievissä 
on ollut vuonna 2013. Ensiapuryhmän uusiksi 
vetäjiksi lupautuivat Ari Siven ja Aila Laitinen.

Kalajoki 11.3.
Kalajoella näkyvin toimintamuoto on ystävätoi-
minta. Toimintaan tarvittaisiin lisää toimijoita, 
joten syksylle on kaavailuissa ystävätoiminnan 
kurssi. Ensiapuryhmän- ja muu osastontoiminta 
aktivoidaan uudelleen ”Haapajärvi-mallin” mu-
kaan. Kalajoella on info-päiväksi sovittu 25.8.

Alavieskan ja Pyhäjärven kummivierailut on so-
vittu tälle keväälle.

Kummi Pirkko-Liisan osastojen kuulumisia

Reisjärvi 17.2.
Puheenjohtajan tehtäviä hoitaa toistaiseksi vpj. 
Tapio Romppainen. Reisjärven osasto aikoo pa-
nostaa jäsenhankintaan. Ensiapuryhmän toi-
minta on hyvällä mallilla, samoin ystävätoimin-
ta. Ensiapuryhmän rekrytointitilaisuus järjeste-
tään heti syyskauden alussa.

Ylivieska 17.2.
Ylivieskan osasto ottaa oman osaston gmailin 
käyttöönsä. Sirpa Luokkanen huolehtii osas-
ton posteista ja tiedottamisesta muille osaston 
henkilöille. Kotisivut päivitetään säännöllises-
ti. Ylivieskan tavoitteena tälle vuodelle on ter-
veyspisteen perustaminen.

Nivala 18.2.
Nivalan osastossa on pula vapaaehtoisista. 
Osaston väki miettiikin, miten uusia vapaaeh-
toisia saataisiin rekrytoitua osaston toimin-
taan. Osasto miettii oman facebookin käyttöä 
ja Punaisen Ristin viikolla jotain tapahtumaa.

Raudaskylä 19.2.
Raudaskylällä on ollut vähän hiljaisempaa. Ys-
tävätoiminta on hiipunut ja niinpä syksyllä aiot-
tiin aktivoida ystävätoimintaa. 

Kurssi-ilmoittautumiset: www.punainenristi.fi/ea-kurssit (Valitse paikkakunta: Oulu)
Lisätiedot Riku Halttu, p. 020 701 2613

Yleisölle avoimet ensiapukurssit keväällä 2015 Oulussa
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HUHTIKUU 
 7.4.  Kotimaan avun koulutus, Oulainen  
 8.4.  Vapepa-ilta, Tyrnävä
 10.-11.4. Ystävätoiminnan peruskurssi, Kiiminki  
 10.-12.4. Valmiuskouluttajakurssi/sisältöosa, Nynäs *    
 11.4.  Henkisen tuen peruskurssi Vapepalle, Haapavesi  
 11.4.  Lippu korkealle! koulutus osaston luottamushenkilöille, Taivalkoski  
 17.-19.4. Reddie Kids- kerhonohjaajakoulutus  
 21.4.  Kotimaan avun koulutus, Kajaani  
 22.4.  Vapepa-harjoitus, Tyrnävä  
 22.4.  Oulun piirin rinnevastaavien tapaaminen, Oulu  
 24.-25.4. Piirin vuosikokous ja seminaari, Oulu  
 25.4.  Ensiapu-/Vapepa -koulutuspäivä, Taivalkoski    
    
TOUKOKUU 
 2.5.  Ensihuoltokurssi, Haapavesi  
 8.-10.5.  Vapepa-johtajakurssi, Lappi *  
 9.5.  Vapepan Peruskurssi/Etsintäpäivä, Hyrynsalmi  
 9.5.  Vapepan Peruskurssi/Etsintäpäivä, Kalajoki  
 14.-17.5. Vapepa mukana Pohjois-Suomen Erämessuilla, Oulu *
 18.5.   Kainuun ja Koillismaan ea-ryhmänjohtajien ja päivystysyhdyshenkilöiden tapaaminen, Kajaani
 19.5.   Jokilaaksojen ea-ryhmänjohtajien ja päivystysyhdyshenkilöiden tapaaminen, Oulainen
 19.5.  Kotimaan avun koulutus, Taivalkoski  
 21.5.  Ensiapuryhmänjohtajien ja päivystysyhdyshenkilöiden tapaaminen, Oulu  
 23.5.  Etsintäkurssi, Pulkkila  
 23.5.  Keräysvalmennus, Oulu  
 23.-24.5. Päivystysensiapukurssi, Oulu
 29.-30.5. Valmiuskouluttajien kertaus, Kestilä  
    
KESÄKUU 
 1.-5.6.  Reddie Kids -seikkailuleiri 7-10-vuotiaille, Oulu 
 2.6.  Kotimaan avun koulutus, Haukipudas  
 5.-7.6  Valtakunnalliset EA-kisat, Rovaniemi *  
 6.-7.6.   VarPu-kurssi, Oulu 
 8.-11.6.  Hietaleiri 10-14-vuotiaille, Oulu 
 10.-14.6. EA3, Kuusamo *  
   
HEINÄKUU    
   Festarit
  
ELOKUU 
 2.-7.8.  Nuorten suurleiri, Hämeenlinna * 
 21.-22.8. Valmiuspäivystäjäkurssi/-kertaus, Oulainen  
    
SYYSKUU    
 5.9.  Vapepan Peruskurssi/Etsintäpäivä, Suomussalmi  
 16.-17.9. Vapepa mukana Turvaa tenaville -tapahtumassa, Oulu  
 17.-19.9. Nälkäpäiväkeräys*  
   NälkäpäiväRock 
 29.9.-1.10. Barents valmiusharjoitus, Kittilä * 
 syys-loka Vapepa-toimikuntien syyskokoukset, kaikki paikallistoimikunnat  
    
LOKAKUU    
 2.-4.10.  Nuorten vuosikokous *  
 16.-17.10. Vapepa-seminaari Vapepan johtajille, kouluttajille ja päivystäjille (Taivalkoski)  
 16.-18.10. Avainvapaaehtoisristeily Silja Serenadella, Helsinki/Tukholma *    
 24.-25.10. Promo yhteinen osa, Lappi ?  
 30.10.-1.11. Valmiuskouluttajaseminaari, Nynäs *
   Vapepan maakuntatoimikunnan kokous, Oulu  
    
MARRASKUU    
 20.11.  Hyvä joulumieli -kampanja käynnistyy *  
 28.-29.11. Vapepa-foorumi *  

* -MERKITYT OVAT VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA

TOIMINTAKALENTERI 2015
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