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Ari Haaranen

PÄÄKIRJOITUS 5.4.2017

Kesää kohti
Tämän lehden ilmestyessä olemme jo siirtyneet
kesäaikaan. Päivät ovat pidentyneet ja ensimmäiset muuttolinnut saapuneet tänne pohjoiseenkin. Kevääseen sijoittuvat myös monet järjestöjen tärkeät tapahtumat, kuten meillä vuosikokous. Mukavaa kuultavaa oli, että Oulun
piirin järjestöseminaari ja vuosikokousviikonloppuun Rokualle on tulossa lähes sata osallistujaa.
Samaan aikaan olemme jo aloittaneet valmistelut Helsingissä pidettävään yleiskokoukseen.
Yleiskokous määrittelee järjestömme linjan seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Siellä käsitellään
myös Suomen Punaisen Ristin sääntöuudistus,
yleiskokoukselle tehdyt aloitteet ja valitaan
luottamushenkilöt seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Katso lisää tästä lehdestä ja lähde matkaan!
Punaisen Ristin Oulun piirin hallitus on päättänyt tehdä yleiskokoukselle esityksen Nälkäpäivä –keräyksen ajankohdan siirrosta syksystä kevääseen. Nälkäpäivä -keräyksellä on pitkät perinteet, mutta keräystulos on valitettavasti ollut laskeva, poikkeuksena vuosi 2015.
Ainakin me täällä pohjoisessa uskomme, että
Punaisen Ristin viikko toukokuussa olisi erinomainen aika Nälkäpäivä-kampanjalle.

luksessa. Tässäkin vielä kiitokset Markulle mielenkiintoisista muisteluista ja erityisesti ansiokkaasta työurasta Suomen Punaisessa Ristissä.
Strategiapäivässä sovimme myös, että seuraavassa Tässä ja Nyt -lehdessä uusi piirihallitus
esittäytyy jäsenistöllemme.
Toiminnanjohtaja Pertti Saarelan työskentelee
nyt puoli vuotta keskustoimiston palveluksessa suunnittelemassa ensiapukoulutuksen yhtiöittämistä. Allekirjoittanut toimii hänen sijaisenaan tämän aikaa. Toivottavasti tapaamme
piirin vuosikokouksessa ja kesällä yleiskokouksessa.

Keväällä muita keräystapahtumia on vähemmän, sää on usein parempi ja ennen kaikkea
keräysväen aktivointi on oletettavasti helpompaa, kun tapahtuman valmistelu aloitetaan talvella, osastojen aktiivitoiminnan aikaan. Toukokuussa myös osaston omilla toimintaryhmillä
olisi mahdollisuus osallistua nykyistä paremmin
keräykseen, koska kevätkausi on vielä käynnissä ja ryhmät kasassa. Kouluyhteistyökin voisi
onnistua paremmin keväällä.

Ari Haaranen
Toiminnanjohtajan sijainen

Piirin hallituksen ja piiritoimiston yhteisessä
strategiapäivässä 1.4.2017 kävimme mielenkiintoisia keskusteluja paperittomien tilanteesta ja kummitoiminnasta. Lisäksi piirin pitkäaikainen valmiuspäällikkö Markku Grip esitteli
oman ’testamenttinsa’. Markku jää alkukesästä tasoitusvapaille ja sitä kautta eläkkeelle, takanaan silloin 40 vuotta Punaisen Ristin palve3
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Asuuko sinunkin osastossasi juhlavuoden
auttajakurssin vetäjiä?
Suomen Punaisen Ristin lahja 100-vuotiaalle
Suomelle on kouluttaa tuhansia uusia ensiaputaitoisia auttajia tunnin mittaisella auttajakurssilla. Punaisen Ristin perustehtäviin kuuluu terveyden ja valmiuden lisääminen lähiyhteisöissä.
Auttajakurssi on keino lisätä yhteisön vahvuutta,
koska hätätilanteen sattuessa osaava auttaja on
todennäköisemmin paikalla.

järjestää milloin tahansa vuoden aikana. Tavoite on, että kursseja järjestettäisiin ainakin yhtä
monta kuin meillä on osastoja ja todella hienoa
olisi jos kursseja järjestettäisiin enemmänkin.

Tunnin mittaisen kurssin voi järjestää jokainen osasto. Matalan kynnyksen kurssi on kaikille avoin ja maksuton. Kurssin yhteydessä on
helppo esitellä oman osaston ja alueen toimintaa sekä kertoa myös ensiapukursseista. Uusien
vapaaehtoisten saaminen toimintaan on meidän
kaikkien yhteinen tavoite.

Onhan sinunkin osastosi mukana?

Ensimmäiset osastot ovat jo järjestäneet auttajakursseja, ja heille on tullut innostunutta palautetta osallistujilta.

Päivi Piili
Koulutussuunnittelija, ensiapu ja terveys

Niklas Meltio

Kurssilla opetellaan verenvuodon tyrehdyttäminen, hengityksen turvaaminen ja autettavan
suojaaminen kylmältä. Tunnin aikana näytetään
esimerkkejä ja sen jälkeen on harjoituksia, joiden vetämisessä auttavat toimintaohjekortit.
Kurssimateriaali ja ohjeet on suunniteltu helpoiksi käyttää. Ensiavun perustiedot riittävät ohjaajille ja piiristä saa lisätukea sekä perehdytystä,
jos toteuttaminen tuntuu hankalalta. Kurssin voi

TYKKÄÄ Facebookissa

OTA YHTEYTTÄ

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä

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

twitter.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN

youtube.com/suomenpunainenristi

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

JAA KUVIAMME Instagramissa

SOITA JA LAHJOITA

instagram.com/punainenristi/

0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)
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Järjestä alueellasi juhlavuoden auttajakurssi
Auttajakurssin järjestäminen on helppoa
ja hauskaa sekä hyödyllistä. Juhlavuoden
kunniaksi suunniteltu kurssi kestää tunnin ja sen aikana opitaan verenvuodon tyrehdytystä, hengityksen turvaamista erilaisissa tilanteissa ja autettavan suojaamista
kylmältä.

25 todistusta auttajakurssin osallistujille.
Muista ilmoittaa kurssille osallistuneet
On tärkeää, että kurssin jälkeen täytetään verkkolomake, missä kerrotaan osallistujien määrä. Kerromme uusien auttajien määrästä pitkin
vuotta ja vain saatujen tietojen avulla voimme
kertoa siitä myös muille osana Suomi100-juhlavuotta. Lomake löytyy osoitteesta: rednet.punainenristi.fi/auttajia140v

Vanhoista vapaaehtoisliiveistä tehdystä kassista löytyvät ohjeet ja kaikki tarvittava materiaali
kurssin järjestämiseen. Perustiedot ensiavusta
riittävät kurssin vetämiseen ja halutessaan tapahtuman voi järjestää yhdessä toisen osaston
tai piirin kanssa.

Muistathan myös kerätä kurssin osallistujilta
sähköpostiosoitteet ja ilmoittaa ne verkkolomakkeessa. Näin voimme kiittää heitä henkilökohtaisesti juhlavuoden päätteeksi.

Kassissa on helpot ohjeet kurssin toteuttamiseen. Muistitikku sisältää sähköisten ohjeiden
lisäksi ensiapuvideot, joita voi näyttää osallistujille ennen harjoitusta. Toimintaohjekortit
kertovat, kuinka ensiaputilanteissa menetellään. Lisäksi kassi sisältää erilaisia sidostarvikkeita ja suojapeitteen. Jokaisessa kassissa on

Kassin voi tilata Punaisen Ristin kaupasta:
punaisenristinkauppa.fi.
Lisätietoja:
Auttajakurssin suunnittelija
Päivi Piili, p. 020 701 2170

Mari Järvisalo sitoo Ritva Kettuselle painesidettä Savonlinnan osaston järjestämällä auttajakurssilla.
Päivi Kapiainen-Heiskanen
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Tuo paikkakunnallesi Punaisen Ristin historianäyttely

Kysy ja keskustele
kuntavaaleissa

Saatte huhtikuussa käyttöönne historiaamme käsittelevän, viiden kuvajulisteen
paketin. Julisteissa esitellään teemoittain,
mitä olemme tehneet Suomessa kansanterveyden vahvistamiseksi, sosiaalipalveluiden saralla, ensiavun ja valmiuden ylläpitämiseksi sekä sota-aikoina. Viides
juliste nostaa esiin kansainvälisen avustustyön merkittävimpiä hetkiä.

Kuntavaaleissa 9.4. voimme vaikuttaa siihen,
millaiset toimintamahdollisuudet järjestöillä ja
kunnilla on tulevaisuudessa. Hyvinvoiva tulevaisuuden kunta on tietoinen järjestöistä, luo
mahdollisuuksia toiminnalle ja tukee vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoiset luovat yhteisöllisyyttä, vahvistavat arjen turvallisuutta ja hyvinvointia kunnissa.
Kysymyksiä, joita voi tuoda vaalikeskusteluun:

Julisteista tuotetaan kaksi hieman erilaista erää.
Niin sanotut Finetag-julisteet ovat A0-kokoisia
(841 x 1189 mm), itsestään pintaan kiinnittyviä
ja uudelleen käytettäviä. Voitte pyytää Finetagjulistepaketin maksutta lainaksi piiritoimistolta
viikolta 13 alkaen.

1. Vapaaehtoiset ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen voimavara
Järjestöllä on noin 500 paikallisosastoa, joissa
toimii 40 000 vapaaehtoista. He päivystävät ja
antavat ensiapua erilaisissa tapahtumissa, kohtaavat yksinäisiä, tukevat maahanmuuttajien
kotoutumista, tarjoavat tukea ja apua terveyspisteissä, järjestävät tempauksia seksuaaliterveyteen liittyen sekä kertovat päihteistä.
• Miten kunta huomioi vapaaehtoiset ja järjestöt sekä ottaa voimavaraksi arjen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä?
• Miten kunta tukee vapaaehtois- ja järjestötoimintaa?
• Miten kunta kuuntelee järjestöjen ja vapaaehtoisten tietoa ihmisten hyvinvoinnista?

Julistetta painetaan myös mitoiltaan pienempänä (700 x 1000 mm). Näitä pienempiä, paperisia
julisteita voitte tilata verkkokaupasta (punaisenristinkauppa.fi) maksutta viikolta 10 alkaen.
Pakettiin kuuluu näyttelyä tukeva tarinamuotoinen vihko, jossa kuvien taustoista kerrotaan
kuvitteellisen hoitajan päiväkirjamerkintöjen
kautta. Teksti perustuu tositapahtumiin, vaikka
onkin puettu fiktiiviseen muotoon.
Sama hoitaja havainnoi historiaamme myös Facebook-sivuillamme. Tarina on jo alkanut; hyppää kyytiin tykkäämällä ja jakamalla!

2. Vapaaehtoiset ovat valmiina äkillisessä tilanteessa
Punaisella Ristillä on lakisääteinen tehtävä toimia viranomaisia avustavissa tehtävissä onnettomuuksissa tai yhteiskunnan häiriötilanteissa. Vapaaehtoisista yli 5 000 on
koulutettu toimimaan viranomaisten tukena erilaisissa hälytystilanteissa. Koordinoimme 52 järjestön muodostamaa Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa), jonka hälytysryhmissä toimii
22 000 vapaaehtoista valmiina viranomaisia tukeviin tehtäviin.

Varaa näyttelypaikka hyvissä ajoin
Voitte pystyttää näyttelyn osaston omiin tiloihin tai yhteistyökumppanin seinälle, kirjastoihin
tai kunnantaloille milloin tahansa huhtikuusta
lähtien. Perinteikäs Punaisen Ristin viikko 8.–
14.5. on näyttelyn järjestämiselle erityisen hyvä
ajankohta.
Näyttely toimii hyvin vaikkapa auttajakurssin
yhteydessä. Näyttelyn ohessa on myös hyvä
tilaisuus kertoa osaston omasta historiasta.

Hyvä valmius tarvitsee osaamisen ylläpitämistä
koulutuksella ja harjoittelulla yhdessä eri toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Tuekseen toiminta tarvitsee aktiivista yhteistyötä ja resursseja, kuten välineitä ja tiloja toiminnalle.
• Miten kunta huomioi vapaaehtoiset ja järjestöt viranomaisten tukena ja osana äkillisen
avun valmiutta?
• Kuinka kunta tukee ja kannustaa vapaaehtoistoimintaa ja järjestöjen toimintaa?

Lisätietoja:
Informaatikko
Mari Vehkalahti, p. 020 701 2233
Lue lisää juhlavuodesta RedNetistä:
rednet.punainenristi.fi/node/42618

Lue lisää:
https://rednet.punainenristi.fi/node/43800
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Varmista paikkasi KOMIA!-leirillä
Ilmoittautuminen ainutlaatuiselle ja kaikille
avoimelle ensiavun suurleirille on meneillään.
Huhtikuun loppuun mennessä osallistumismaksu on 110 euroa ja sen jälkeen 150 euroa. Maksua vastaan saa majoituksen, ruokailut ja rajattoman osallistumisen leirin ohjelmaan. Leiri
järjestetään Kauhavalla entisen lentosotakoulun hulppeissa maisemissa ja tiloissa. Tule ja ota
mukaan ystäväsi, läheisesi ja perheesi!
Lue lisää: rednet.punainenristi.fi/komia

Ensiapukoulutusta koululaisille

Tule Maailma kylässä
-festivaalille!

Punainen Risti ja LähiTapiola tarjoavat elvytyskoulutuksen 30 000 koululaiselle ympäri Suomea. Koulutuksessa 5.–6.-luokkalaiset opettelevat elvytyksen perusteita ja avun hälyttämistä.
Koulutuksen jälkeen lapset voivat lainata elvytyspakkausta, joka jää koulujen käyttöön. Koulutukset jatkuvat ympäri Suomea koko vuoden.

Punainen Risti on festivaaleilla näyttävästi mukana kotimaan ja kansainvälisten ohjelmiensa sekä Veripalvelun voimin. Tänä vuonna teemana on kansalaisyhteiskunta. Punaisen Ristin
luonteen ytimessä on paikallinen läsnäolo maapallon kaikissa kolkissa ja tiivis osallisuus niin
paikallisyhteisöissä kuin kansalaisyhteiskunnan
ylätasoilla. Festivaali järjestetään Kaisaniemen
puistossa Helsingissä 27.–28.5.

Lue lisää: sankarikoulutus.fi
Lisätietoja:
Ensiapukoulutuksen päällikkö
Mirja Sjöberg, p. 0400 787 135

Lue lisää: maailmakylassa.fi
Lisätietoja:
Kansainvälisen vaikuttamistyön ja
viestinnän suunnittelija
Pekka Reinikainen, p. 020 701 2081

Kouluyhteistyöstä vastaava,
onhan sähköpostiosoitteesi
Punaisen Ristin rekisterissä?

Vuoden 2017 Maailma kylässä juhlistaa kansalaisyhteiskuntaa. Alueellisena painotuksena on Latinalainen Amerikka.
Tatu Blomqvist

Opettajille suunnattu sähköinen uutiskirje lähetään nykyisin myös vapaaehtoisille, jotka vastaavat alueellaan kouluyhteistyöstä. Noin 6–8
kertaa vuodessa lähetettävissä kouluaiheisissa
viesteissä on tietoa ja ideoita, joita voi hyödyntää tapaamisissa opettajien sekä oppilaitosten
kanssa.
Jos sähköpostiosoitteesi puuttuu rekisteristä,
ota yhteyttä osastoosi. Osasto täyttää J-kortit
ja toimittaa ne piireihin, missä tiedot tallennetaan On Demand -järjestelmään.
Lisätietoja:
Varainhankinnan suunnittelija
Eeva Arrajoki, p. 020 701 2274
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MobilePayn uudet numerot

Uusi persoonallinen nettilipas

Punaisen Ristin MobilePayn lahjoitusnumerot
ovat muuttuneet. Nyt MobilePay-älypuhelinsovelluksella voi lahjoittaa haluamansa summan
joko katastrofirahastoon tai kotimaan toimintaan. MobilePay on hyvä vaihtoehto lahjoittamiseen silloin, kun käteistä ei ole. Lahjoituskanavana MobilePay on vielä melko uusi ja monelle
tuntematon, mutta käteisen käytön vähentyessä se tulee entistä tärkeämmäksi. Viime syksynä MobilePaylla oli ainakin jo 360 000 käyttäjää.
MobilePayn hyvä puoli on, ettei lahjoituksesta
koidu kustannuksia lahjoittajalle eikä Punaiselle Ristille.

Käteisen käytön vähentyessä rahankeräykseen on löydettävä uusia keinoja. Monet osastot ovatkin jo ottaneet nettilippaan käyttöönsä
muun muassa hätäapukeräyksissä ja Nälkäpäivänä.
Suomenkielinen nettilipas on uudistunut. Keräyskohteita on nyt useita ja lippaalle voi valita
haluamansa kuvan, mikä tekee keräämisestä aiempaa henkilökohtaisempaa. Lippaan perustaja voi myös aina kiittää lahjoituksen saatuaan.
Nettilipas soveltuu erinomaisesti merkkipäiväkeräyksiin, jos päivänsankari haluaa antaa
merkkipäivälahjansa hyvään tarkoitukseen. Tutustu uudistuneeseen nettilippaaseen osoitteessa oma.punainenristi.fi.

Punaisen Ristin MobilePay
-lahjoitusnumerot ovat:
•
•

1001 – lahjoitus katastrofirahastoon
2002 – lahjoitus kotimaan työn
tukemiseen

Keräystiimi Nälkäpäivään

Ohjeet lahjoittajalle:

Nälkäpäivän palautekyselyn mukaan keräystiimin perustaminen osastoon on tärkeää. Keräysjohtaja kaipaa tuekseen ryhmää, jonka
kanssa voi ideoida ja jakaa vastuuta. Uusien kerääjien rekrytoimiseen tarvitaan etenkin isommilla paikkakunnilla paljon väkeä ja keräyksestä
viestiminen on yhtä tärkeä tehtävä.

1. Avaa MobilePay-sovellus ja kirjaudu sisään.
2. Syötä summa.
3. Paina ”Valitse vastaanottaja” ja
syötä numero 1001 tai 2002. Valitse
vastaanottajakenttä ja valitse ”Jatka”.
4. Hyväksy maksu pyyhkäisemällä näytön
alareunasta.

Nyt on hyvä hetki koota osastoon porukka,
joka vastaa keräyksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja viestinnästä. Jokaisen kannattaa
miettiä omaa rooliaan. Jos kaikkia ei tarvita lipaskeräämään, niin mitä muuta esimerkiksi ensiapuryhmä voisi tehdä? Entä he, jotka eivät
halua tarttua keräyslippaaseen, mutta haluavat
olla mukana Nälkäpäivässä? Keräyksestä tulee
antoisa, kun jokainen saa mieluisan tehtävän
itselleen.

Lue lisää MobilePay-sovelluksesta: punainenristi.fi/uutiset/20170124/mobilepaylla-lahjoittaminen-onnistuu-ilman-kateista
Myös vanha lahjoitusnumero 040 1358 800 on käytössä
vielä ainakin tämän vuoden.

Myy Vaikuttavia lahjoja
Merkkiteko muuttui viime vuonna Vaikuttavaksi lahjaksi ja sillä voi tukea katastrofirahastoa
tai kotimaan toimintaa. Osasto voi myös myydä Vaikuttavia lahjoja ja ne voi tilata verkkokaupasta maksutta, kun tilaaja on kirjautunut
verkkokauppaan osastotunnuksin. Myyntituotto maksetaan keräystilille, kun lahjat on myyty. Maksuohjeet tulevat tilauksen yhteydessä ja
ne löytyvät myös RedNetin ryhmästä SPR Tuotemyynti. Vaikuttavan lahjan esitteitä voi myös
tilata osastolle jaettavaksi.
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Feissaus saa uusia tekijöitä ja
tehtäviä

Festaripäivystykset lähestyvät
– näin toimit!

Oulussa ja Helsingissä on vuoden alussa aloittaneet omat F2F-aluekoordinaattorit. Koordinaattorit huolehtivat vastuukaupungeissaan
feissareiden rekrytoinnista, kouluttamisesta,
työsopimuksista, työsuhdeasioista ja työnohjauksesta. Vastuulla on myös matkatiimit.

Punainen Risti on haluttu yhteistyökumppani
festivaalien järjestäjille. Tarjoamme tapahtumiin ensiapuryhmiä ja päihdetyöhön sekä hiv/
seksuaaliterveyteen perehtyneitä.
•

Kesällä matkatiimit kiertävät asuntoautolla suurimpia kaupunkeja. Autot mahdollistavat edullisen yöpymisen ja niillä liikkuu 4–6 feissaria
vaihtuvissa viikkotiimeissä. Esimerkiksi Oulusta
suunnataan ensimmäisellä viikon matkalla Rovaniemelle ja Sodankylään, toisella viikolla Kajaaniin ja Iisalmeen. Helsingistä mennään Tammisaareen ja Hankoon.

•

•

Oulun aluekoordinaattori Tuomas Mattila,
p. 020 701 2190

•

Helsingin aluekoordinaattori Riku Slioor,
p. 020 701 2338

•

Lisätietoja:
Keskustoimiston F2F-koordinaattori
Vesa-Matti Salomäki, p. 020 701 2014

•

Ensiapuryhmät käyttävät RedNetistä löytyvää
sopimuspohjaa ja luvat kysytään kaikille tapahtumaan tuleville toimijoille samaan aikaan:
rednet.punainenristi.fi/node/6210
Päivystys- ja lupatilanteet ilmoitetaan hyvissä
ajoin valtakunnalliselle festarilistalle. Terveyden
edistämisen ohjelmien vapaaehtoiset voivat ilmoittautua samalle listalle, joka löytyy ea-ryhmien, festarityön, hiv-työn ja päihdetyön RedNet-sivuilta.
Päivystysluvan kysyminen voidaan ohjata myös
festarikoordinaattorille. Hän yhdistää kaikki tapahtumaan tulevat toimijat.
Osaston alueelle tulevista toimijoista ilmoitetaan
ensiapuryhmälle, tai jos he eivät päivystä, puheenjohtajalle.
Kaikille festareille toimiville järjestetään
koulutusta Vantaalla 22.4.2017. Lue lisää:
rednet.punainenristi.fi/node/42273
Ota yhteyttä: festarit@punainenristi.fi

Osallistu Kesäkumi-tapahtumiin ja koulutuksiin!
Kesäkumikampanja muistuttaa kondomin käytön tärkeydestä ja tänä kesänä kampanja korostaa kunnioitusta ja luottamusta kumppania kohtaan. Kampanja järjestetään 22. kertaa
ja avajaistapahtuma on YleXPopissa Lahdessa 3.6. Kampanja on mukana myös Ruisrockissa, Weekend Festivalilla ja Blockfestissä. Festareilla vapaaehtoiset tapaavat nuoria ja
keskustelevat turvallisesta seksistä ja kondomin käytöstä. Kondomeja jaetaan kesän aikana
200 000 kappaletta ja tapahtumissa vapaaehtoiset teettävät kondomiajokorttia niin sanotulla seksikiskalla.

ron ylittävältä osalta matkat edullisimman kulkuneuvon mukaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu:
punainenristi.fi/tule-mukaan/hiv-tyohon
Lisätietoja:
Hiv/seksuaaliterveystyön koordinaattori
Sanna Rantanen, p. 020 701 2172
Teemu Ullgrén

Tule vapaaehtoiseksi!
Helsingissä järjestetään kaksipäiväinen kurssi
hiv-ja seksuaaliterveystyön vapaaehtoisuudesta kiinnostuneille 6.–7.5. Kurssi sisältää ennakkotehtävän, asiantuntijaluentoja ja ryhmätehtäviä. Kurssi (sis. majoituksen, ruuan ja kahvin)
maksaa jäsenille 20 euroa. Muille hinta on 40
euroa. Matkakustannuksista korvataan 40 eu-
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Tervetuloa Helsinkiin kesäkuussa!
Olethan jo ilmoittautunut yleiskokoukseemme, joka pidetään 10.–11.6. Finlandia-talossa Helsingissä? Kokous on
tärkeä, sillä siellä päätetään seuraavien
vuosien toimintamme painotuksista ja
uusista säännöistä sekä valitaan uudet
luottamushenkilöt.

tään konkreettiseen toiminnan suunnitteluun.
Linjauksesta päätetään sunnuntaina 11.6. Sunnuntaina päätetään myös uusista säännöistä.

Ilmoittaudu, varaa yösija ja matka
– nyt heti
Matkustaminen: Piirit ovat järjestäneet yhteiskuljetuksia. Kysy lisää omasta piiritoimistostasi.

Viihdy ja vaikutu
Kokous avataan lauantaina musiikilla ja puheilla, toimittaja Arto Nyberg juontaa. Lauantai-iltana tavataan Musiikkitalolla. Luvassa on hyvää
musiikkia ja ruokaa.

Henkilövalinnat (hallitus, valtuusto): Vaalikeskustelu pidetään lauantaina 10.6. ja valinnat
päätetään sunnuntaina.

Ilmoittautuminen alkoi 3.2. ja päättyy 28.4.
Avaa rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2017

Ulkoile Kansalaistorilla
Aivan Finlandia-talon vieressä olevalla Kansalaistorilla koet elämyksiä sekä saat tietoa ja
vinkkejä. Torilla voit muun muassa kokeilla ensiaputaitojasi ja etsiä vaikkapa kesävaatteita
Kontti-kaupasta. Torilla tapahtuu paljon jo tiistaista 6.6. lähtien, jolloin nallesairaalan oviaukolla jonottaa alle kouluikäisiä nallet kainalossaan.

Löydät Rednet-sivulta sähköisen linkin ilmoittautumislomakkeeseen. Ilmoittaudu samalla
yleiskokoukseen, iltajuhlaan ja nuorten Etkoille. Samalta sivulta saat ohjeet majoitusten varaamiseen.
Vaikuta päätöksiin
Toimintalinjaus 2018–2020: Mihin järjestömme
pitäisi keskittyä tulevina vuosina? Miten maailma on muuttumassa? Mitä muutoksia meidän
on tehtävä toimintamme suunnassa ja organisoinnissa? Entä millaisia muutoksia haluat järjestömme sääntöihin? Osastosi on saanut ehdotukset postitse helmikuun 2017 alussa.

Lisätietoja:
oma piirisi,
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous 2017,
punainenristi.fi/ajankohtaista/yleiskokous.    
Katso myös: finlandiatalo.fi ja
musiikkitalo.fi.

Lauantaina 10.6. yleiskokouksen valiokunnissa
toimintalinjausta käsitellään niin, että keskityAvajaishulinaa kesäkuulta 2014 Turun messukeskuksessa.
Otto-Ville Väätäinen
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Kansalaistorin nallesairaalaan voi tuoda hoitoa kaipaavat nuket ja nallet.

Helsingin keskustassa oleva tapahtumatori
Gimis avautuu tiistaina 6.6. Ohjelmaa on tiistaista lauantaihin kello 11–19 ja sunnuntaina 11.6.
kello 11–16.

Tiedätkö jo, mitä gimis
tarkoittaa?
Gimis on vanhaa stadin slangia ja tarkoittaa hyvää tai kivaa – ihan niin kuin Punaisella Ristillä vapaaehtoisena toimiminenkin on!

Luvassa on muun muassa musiikkiesityksiä, liikuntatuokioita, keskusteluohjelmaa, auttajakursseja ja lastenohjelmaa.
Tervetuloa viihtymään – torilla tavataan!

Yleiskokouksen aikana Kansalaistorilla järjestetään Gimis-tapahtumatori, missä on esillä koko
vapaaehtoistoiminnan kirjo ja järjestön monipuolinen toiminta ensiaputoiminnasta ystävätoimintaan sekä kansainväliseen apuun.

Lisätietoja:
Tapahtumakoordinaattori
Liina Sipilä, p. 040 642 8270

Muista nämä yleiskokoukseen liittyvät tärkeät päivämäärät
Tarkista heti: Oletko muistanut ilmoittautua
(28.4. mennessä) kokoukseen ja varata majoituksen. Kysy piiriltäsi lisätietoja muun muassa yhteiskuljetuksesta.

28.4. mennessä: Ehdokkaat kokouksessa
valittaviksi luottamushenkilöiksi esitetään
vaalitoimikunnalle. Toimikunnassa ovat jäseninä piirien äänivaltaiset edustajat.

Maaliskuun loppuun mennessä: Osastoilla ja piireillä on aikaa kommentoida toimintalinjauksen ja sääntöjen luonnoksia. Osastot
ja piirit saivat luonnokset helmikuun alussa.
Samassa paketissa tulivat myös valtakirjojen
pohjat ja tieto äänivaltaisten edustajien määrästä osastoittain.

12.5. mennessä: Osastot ja piirit saavat virallisen kokouskutsun sekä esityksen toimintalinjaukseksi ja esityksen uusiksi säännöiksi. Samassa postissa tulevat vaalitoimikunnan
ehdotus luottamushenkilöiksi ja kokouksen
ohjelmalehtinen.
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Valmennuksista uutta virtaa osastoihin
Jussi Vierimaa

Täyttä elämää eläkkeellä - valmennukset
ovat osastoille erinomainen tilaisuus esitellä paikallista toimintaa ja saada uusia
vapaaehtoisia. Moni tulee valmennukseen
hakemaan tukea uuteen elämäntilanteeseen, mutta tietoa halutaan myös vapaaehtoistoiminnasta. Eläkkeelle siirtyjät haluavat löytää työuran jälkeen mielekästä
tekemistä, jossa he voivat käyttää osaamistaan ja kokemustaan.
Parhaimmillaan valmennukset synnyttävät uutta toimintaa. Esimerkiksi Kallio-Käpylän osastoon Helsingissä on perustettu Täyttä elämää
-verkosto, joka tapaa säännöllisesti osaston tiloissa ja suunnittelee itse toimintansa. Verkosto on ollut järjestämässä muun muassa joulu- ja
ystävänpäivän kahvilaa. Vastaavaa toimintaa on
käynnistymässä myös Savo-Karjalan piirissä Joensuussa. Iisalmessa taas käynnistyi omaishoidontukitoiminta valmennukseen osallistuneiden henkilöiden aloitteesta.

pidettiin 70. valmennus. Valmennuksiin on osallistunut yhteensä yli 600 henkilöä.

Täyttä elämää -valmennukset käynnistyivät keväällä 2015 ja tammikuussa 2017 Jyväskylässä

Lisätietoja ja tiimin yhteystiedot:
rednet.punainenristi.fi/tayttaelamaa

Kiinnostaisiko sinua vapaaehtoistyö omaishoitajaperheiden kanssa?
Punainen Risti on lähtenyt mukaan Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa
-kärkihankkeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeen tavoitteena on luoda
omais- ja perhehoitajille sekä iäkkäille ihmisille nykyistä yhdenvertaisemmat ja paremmin koordinoidut palvelut.

toisilta muun muassa vertaistukea ja koulutusta
ensiavusta, hoidosta sekä huolenpidosta.
Lisätietoja:
Omaishoidon koordinaattori
Sisko Aalto, p. 020 701 2121
Kaakkois-Suomen piiri omaishoitajien
tukitoiminnan aluetyöntekijä
Johanna Vihervaara, p. 040 860 1396

Tällä hetkellä omaishoidon kehittämistyötä tehdään muun muassa Kaakkois-Suomen ja Varsinais-Suomen piireissä. Kaakkois-Suomessa
pilotoidaan uutta, omaishoitajille kehitettyä ensiapukurssia ja koulutetaan vapaaehtoisia. Tulevia kursseja on järjestetty Mikkelissä ja sen
lähikunnissa maaliskuusta alkaen. Uusia vapaaehtoisia otetaan mielellään mukaan toimintaan!

Tulevia tapahtumia omaishoitajille
• Hyvinvointipäivät omaistaan hoitaville
miehille, Heinola 1.–12.5.2017
• Hyvinvointileiripäivät kaikille omaishoitajille, Yyterin kylpylä Pori 4.–5.5.2017
• Satakunnan
piirin
järjestämä
omaishoitajien leiri, Pastuskeri
3.–7.7.2017

Kumppanuus Eksoten kanssa antaa vaikutusmahdollisuudet entistä inhimillisimpiin ja monipuolisempiin palveluihin tulevaisuudessa. Jo nyt
omaishoitajat saavat Punaisen Ristin vapaaeh-
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Oulun piirin järjestöseminaari- ja
vuosikokousviikonloppu Rokualla
22.-23.4.2017

Sunnuntai 23.4.
9.00-10.30
Ajankohtaisvartit
		
Yläkoulujen ensiapuhanke, pa		
perittomat, Yleiskokous sekä 		
		Nälkäpäivä
10.30-11.00 Tauko ja valtakirjojen vas-		
		taanotto
11.00-13.00 Punaisen Ristin Oulun piirin
		
vuosikokous
13.00-14.00 Lounas ja kotiinlähtö

Tänä keväänä järjestöseminaarissa jokainen
pääsee päivittämään omat ensiavun auttajataidot. Luvassa on myös historian havinaa menneiltä vuosikymmeniltä niin valokuvien kuin tekojen merkeissä. Lauantaina käymme läpi valtakunnallisen Äkkilähtö-valmiusharjoituksen
opit ja kuulemme Punaisen Ristin katastrofivalmiudesta asiantuntijamme Kalle Löövin kertomana.
Lauantain illallisjuhlassa muistamme vapaaehtoistoimijoitamme ansiomerkein ja mitalein
sekä jaamme vuoden 2016 vapaaehtoistunnustukset. Sunnuntaina ohjelmassa on piirin vuosikokous sääntömääräisine asioineen ja uusine
luottamushenkilövalintoineen.
Piirin kokouksissa osastoilla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 100 jäsentä kohden. Äänivaltaisten edustajien määrän perusteena on edellisen vuoden (31.12.2016) jäsenmaksun suorittaneiden osaston henkilöjäsenten määrä. Osastosi virallisten edustajien määrän näet erillisestä taulukosta. Kokousaineisto
postitetaan osastojen puheenjohtajille huhtikuun alussa.

Lauantai 22.4.
10.00-10.30 Tulokahvit ja tervetulosanat
10.30-12.00 Auttajakurssi
12.15-13.00 Lisää valmiutta Äkkilähdöstä
		Keskustoimiston edustaja
13.00-14.00 Lounas
14.00–15.00 Ylijäämä ruoka-apu
		
Oulun osaston ruoka-avun va		
paaehtoinen Sanna Tuorila
15.00-16.30 Punainen Risti katastrofiavun
		toimijana
		Kansainvälisen avustustoimin		
nan johtaja Kalle Löövi
16.30
Kahvit ja vapaata aikaa
		
Mahdollisuus uintiin, kuntosaliin
		ja saunomiseen
19.30		
Illallisjuhla
		
Punaisen Ristin huomionosoi-		
		
tusten ja Oulun piirin vuoden 		
		
2016 vapaaehtoistunnustusten
		
jako. Illan musiikkitarjonnasta
		
vastaa tanssimusiikkia esittävä
		
kvartetti Hannu Hautaniemi yh		tyeineen.

Virallisten edustajien määrä osastoittain.
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Vuoden tärkein päivä on päivä
vapaaehtoisena

Osastojen kevätkokousasiakirjat

Suomen Punainen Risti on yhteistyökumppanina Osuuspankin 100-vuotisjuhlavuoden aloitteessa tarjota vapaaehtoistoimintaa suomalaisille. OP tarjoaa omalle henkilöstölleen mahdollisuuden osallistua vapaaehtoistoimintaan
sekä markkinapaikan vapaaehtoistehtäville
kaikille suomalaisille.

Osastot pitävät parhaillaan sääntömääräisiä
kevätkokouksia, jossa edellinen vuosi laitetaan
pakettiin toimintoineen ja kuluineen. Osastojen talousohjeet löytyvät RedNetin osastotoimistosta osoitteesta https://rednet.punainenristi.fi/node/38110.
Osasto merkitsee taloustiedot osastotoimistosta löytyviin lomakkeisiin. Taloustiedot voidaan
täyttää lomakkeeseen sähköisesti. Tämän jälkeen lomake tulostetaan, allekirjoitetaan ja lähetetään piirin järjestötyönsuunnittelijalle.

Onko osastossasi paikka avoinna tekijälle?
Hiiop on vapaaehtoistyön kohtaamispaikka,
jossa kuka tahansa rekisteröitymällä sivuille
https://hiiop100.fi/ voi ilmoittaa avoimista vapaaehtoistehtävistä tai ko. toimintaan liittyvistä koulutuksista kuten esim. ystävä- ja ensiapukursseista.

Taloustietojen lisäksi piiriin toimitetaan kopio
kevätkokouksen pöytäkirjasta ja toimintakertomus vuodelta 2016.

Nyt osastoissa kannattaa laittaa avoimet tehtävät ja tulevat koulutukset houkuttelevasti esille. Voit myös itse tutustua jonkun toisen järjestön vapaaehtoistehtävään ja antaa panoksesi
juhlavuoden kunniaksi!

Lisätietoja Päiviltä,
p. 040 522 4696

Löydä tehtävä, ilmoita tehtävä ja lue tekijöiden tarinoita ositteesta www.hiiop100.fi

Yleiskokouksen matkatuki ja
yhteiskuljetus osastoille

Johtajuusvalmennusta osastojen
puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille

Järjestämme yhteiskuljetuksen kesäkuun 10.11.6.2017 Yleiskokoukseen Helsinkiin Oulun
piirin alueelta. Lähtö tapahtuu perjantaiaamuna Kuusamosta (mikäli sieltä on lähtijöitä) ja
keräämme lähtijöitä reitin varrelta kyytiin aikaisempien vuosien tapaan todennäköisesti
nelostietä pitkin. Reitti varmistuu ilmoittautumisen päätyttyä. Yhteiskuljetus on maksuton
osallistujille.

Suomen Punainen Risti ja ICF Finland on käynnistänyt johtajuusvalmennusyhteistyön syksyllä 2016. Suomen Punaisen Ristin ja ICF Finlandin tavoitteena on tukea ja vahvistaa Punaisen
Ristin puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien
johtajuustaitoja ammatticoachien yhteistyöllä
siten, että SPR:n kasvu uusien vapaaehtoisten
mukaan saamisen ja toiminnan kehittämisen
kautta onnistuu.

Tämän lisäksi tuemme osastoja Yleiskokouksen
matkakuluissa (meno-paluu) VR:n lippukustannusten mukaisesti 50 euron ylittävältä osuudelta/ henkilö riippumatta matkustustavasta. Paikanpäälle pääsee helposti mm. yöjunalla (makuupaikka) ja paluu sunnuntaina päiväjunalla.
Osastot/ osallistujat huolehtivat itse matkalippujen varauksen. Mitä aikaisemmin olette liikkeellä sitä edullisemmaksi liput tulevat.

Toiminta käynnistyi syksyn alussa pilottina Helsingin- ja Uudenmaan piirissä, jossa mukaan
lähti 18 osaston joko puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa. Osallistujilta saadun palautteen perusteella tuki on koettu tärkeäksi ja sille
tuntuu olleen myös selkeä tarve.
Nyt ICF Finland tarjoaa johtajuusvalmennusta
Oulun piirin osastojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Asiasta on lähetetty ilmoittautumisohjeet osastojen puheenjohtajille ja
varapuheenjohtajille. Mukaan on ilmoittautunut hyvä joukko alueemme toimijoita! Lue lisää ICF Finlandin ja SPR:n yhteistyöstä osoitteesta http://www.icffinland.fi/blog/ Lisätietoa
yhteistyöstä Päiviltä.

Emme maksa matkatukia yksittäisille henkilöille. Osastojen tulee laskuttaa osallistujiensa
matkatuet piiriltä matkakuitteja vastaan Yleiskokouksen jälkeen.
Laskutusosoite:
Punainen Risti Oulun piiri/ Päivi Jurvakainen, Uusikatu 22, 90100 Oulu.
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Yhteislenkistä monenlaista
hyvää

kunsa. Joku oli nähnyt sivusilmällä televisiossa
jutun miehestä, joka keräsi kävelytapahtumalla
varoja eturauhassyövän tutkimukseen. Miksipä
emme mekin voisi yhdessä juoksemalla tehdä
samalla jotakin hyvää? Joku heitti ajatuksen ilmaan, ja muut olivat heti mukana. Tuohon aikaan mm. uutiset Alepposta vaikuttivat siihen,
että oli halu tehdä jotain.
Syntyi idea siitä, että maksaisimme juoksemistamme kilometreistä tietyn summan hyväntekeväisyyteen. Ja mitä enemmän saisimme juoksijoita mukaan, sitä enemmän hyvää saisimme
aikaan. Ja myös toisella tavalla – jos saisimme
tapahtumallamme yhdenkin ihmisen ylös kotisohvalta ja innostumaan urheilusta, olisi vähintään yhtä hienoa ja arvokasta sekin.

Run for Good starttaa joka sunnuntai Raatinsaaren nuorisotalon edestä.

Päätimme heti seuraavalla viikolla ottaa yhteyttä SPR:ään ja sovimme palaverin Oulun piirin
järjestötyönsuunnittelija Päivi Jurvakaisen kanssa. Ideamme sai innostuneen vastaanoton. Valitsimme kohteeksemme katastrofirahaston.
Saimme liivit ja keräyslippaan, johon juoksijat
voivat halutessaan maksaa kilometreistään 10
snt/km. Perustimme myös Facebook-sivun, jotta juoksijat löytävät yhteislenkille, ja nettilippaan niille, jotka eivät pääse juoksemaan, mutta haluavat kuitenkin olla mukana auttamassa
ja innostamassa juoksuporukkaa jatkamaan.

Kello lähestyy yhtä sunnuntaipäivänä. Muutamia juoksuvaatteisiin ja nastalenkkareihin sonnustautuneita juoksijoita saapuu sovitulle kokoontumispaikalle Raatin saareen Ouluun. Iloiset moikkaukset ja pikaiset kuulumiset. Porukka, joka on sinnikkäästi juossut läpi talven
tuiskujen ja tuulien, on tullut toisilleen tutuksi.
Koivet heilumaan ja polville pyöräytykset. Joillekuille punaiset liivit päälle.
On hyvä verrytellä ennen juoksua jo senkin
vuoksi, ettei jäädy ennen kuin kroppa lämpenee juoksusta. Kokemus on osoittanut, että ennen juoksulle lähtöä on hyvä vähän palella. Jos
on liikaa vaatetta, juoksu muuttuu tukalaksi hyvin äkkiä.

Ensimmäinen yhteislenkki juostiin 23.10. ja se
oli menestys. Juoksijoita oli 17 ja ikähaarukka
vauvasta vaariin. Alkuun lenkeillä riitti osanottajia, mutta tuleva talvi liukkaineen teki tehtävänsä, kuten olimme vähän uumoilleetkin.
Maaliskuulle olemme kuitenkin sinnikkäästi pitäneet yhteislenkin hengissä noin viiden vakiojuoksijan voimin. Vain kovimmilla pakkasilla tai
muiden menojen vuoksi muutama lenkki on peruuntunut. Toiveena on, että kevätaurinko sulattaa kohmeiset juoksijat ja tiet, ja porukka jälleen liittyy iloiseen lenkkiseurueeseemme.

Juosta voi kyllä talvellakin. Ja kun porukalla
mennään lenkille, kylmästä, tuiskusta ja viimasta ei tule ylivoimaisia tekosyitä olla lähtemättä.
Muiden vuoksi haluaa lähteä. Tämä oli ajatuksena silloin, kun yhteislenkkiä suunniteltiin. Kaveriporukka päätti kesällä 2016, että seuraavana
keväänä osallistuttaisiin NUTS Karhunkierros –
polkujuoksukilpailuun.
Tavoitteena on selvitä maaliin 30 kilometrin yläja alamäkirääkistä moukkuisessa maastossa. Se
vaatii harjoittelua. Ystävykset päättivät, että
viikoittain tehtäisiin yksi pidempi lenkki yhdessä. Ja juostaisiin läpi talven – jospa sen avulla,
että näkee ystäviä ja pitää huolta itsestä, myös
selviäisi helpommin pitkän pimeän yli.

Yhdessä juoksemisesta on monenlaista hyötyä. Matka on iloisessa seurueessa mukava ja
menee joutuin, lenkille tulee lähdettyä sekä
yhteislenkeillä saa kokeneemmilta juoksijoilta hyviä vinkkejä treenaamiseen. Samalla tulee myös tutustuttua uusiin ihmisiin. Porukalla olemme pistäneet pystyyn myös perjantaiset porrastreenit. Kerran kuussa käymme testaamassa kunnon kehityksen Cooperin testissä
sekä lihaskuntotestissä Ouluhallilla.

Tyttöjenillassa suunnittelimme yhteislenkin
ajankohtaa, pituutta ja reittiä, kun ajatus ”Run
for Good” -hyväntekeväisyysjuoksusta sai al-

Yhteislenkistä on samalla tullut ”ilmainen juoksukoulu”, jossa kannustamme toisiamme ja
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PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ

Puolitoistatuntinen hurahtaa nopeasti. Vielä loppukiri ja olemme takaisin lähtöpisteessä.
Muutamat koiven heilautukset ja lonkankoukistajan venytykset. Kiitokset huipusta lenkistä
ja ensi sunnuntaina nähdään! Kylläpä teki taas
hyvää!

jaamme hyviä vinkkejä. Kannustava ja hyvä ilmapiiri ovat juuri niitä seikkoja, jotka lisäävät
motivaatiota jatkaa omaa juoksuharrastusta.
Ja koska juoksu on muuten melko halpa harrastus, miksipä ei voisi nakata muutamaa kolikkoa keräyslippaaseen. Lenkistä saa varmasti
saman verran takaisinkin. Run for Good -yhteislenkille onkin jokainen tervetullut antamaan ja
saamaan hyvää. Ja idean saa vapaasti kopioida
muihinkin kaupunkeihin.

Anna Nieminen

Run for Good –yhteislenkki

Kello on yksi ja hytisevä pikkuporukka lähtee
liikkeelle. Ainolan puistossa viimeistään on jo
lämmin, ja matka taittuu rupatellessa ja kuulumisia vaihtaessa. Sääntö ”PPP” (pitää pystyä
puhumaan) muistetaan, vaikka välillä saatammekin tehdä muutaman vedon. Joka sunnuntai
Oulu tarjoaa juoksijoille jotakin kaunista katseltavaa: pakkasen huurtamat veneet Merijalinrannassa, joutsenpariskunta Oulujoella, auringossa kimalteleva merenjää Nallikarissa.

•
•
•
•
•
•

Aurinkoiset juoksutunnelmat, säässä kuin säässä!
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Kaikille avoin juoksutapahtuma Oulun kauneimmissa maisemissa
Lähtö joka sunnuntai klo 13 Raatinsaaren
nuorisotalon edestä
Reitit 5 km tai 12 km
Vapaaehtoinen maksu esim. 10 snt/km
SPR:n katastrofirahastoon
Lisätietoa Facebook-sivuiltamme: RunforGoodOulu
Tervetuloa kaikentasoiset juoksijat!

Riikka Kesonen

NUORISOTOIMINTA

Siikalatvan lukiolaisten
ystävänpäivätempaus toi hymyjä
kasvoille

Kansainvälisiä nuorisodelegaattivieraita Oulussa
Keskiviikkona 15.3.2017 Oulu sai vieraita Norsunluurannikolta, Keniasta sekä Zimbabwesta. Kansainväliset nuorisodelegaatit tekivät
piirivierailuja ympäri Suomen. Suomen vierailu päättyi samaisena viikonloppuna, 17.-19.3.,
järjestettävään Nuorten vuosikokoukseen Kankaanpäässä.

Helmikuussa Riikka teki lukiovierailun Siikalatvalle. Vierailulla esiteltiin yleisesti Punaisen Ristin toimintaa, mutta erityisesti vierailu painottui
ystävätoiminnan esittelyyn. Taka-ajatuksena
vierailulla oli saada lukiolaisia mukaan ystävänpäivän tempaukseen palvelukoti Koivulehtoon.
Innokkaita vierailuun mukaan lähtijöitä löytyikin useampi, mikä oli mahtavaa!

Kansainvälisten nuorisodelegaattien Suomen
vierailu on osa Partnering for youth –hanketta,
jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten ääntä
Punaisessa Ristissä, vahvistaa eri maiden Punaisen Ristin nuorten yhteistyötä sekä saada
nuorten ääni paremmin kuuluviin.

Ystävänpäivänä asteltiin siis Koivulehtoon.
Tempausporukka koostui Siikalatvan lukiolaisista, Siikalatvan osaston puheenjohtajasta sekä
ystävätoiminnan vapaaehtoisesta Auli Laurilasta. Ikäihmiset pääsivät ulkoilemaan ja jokaiselle
riitti vielä oma henkilökohtainen saattaja. Iloisia hymyjä näkyi sekä ikäihmisten että Punaisen
Ristin vapaaehtoisten kasvoilla.

Oulun osaston aktiivi Sanna Tuorila kertoi lounaan ääressä vieraille Oulun osaston vapaaehtoistoiminnasta. Lounaan jälkeen nuorisodelegaatit pääsivät tutustumaan Oulun keskustaan
ja tietenkin myös tervehtimään Toripolliisia.

Ulkoilun jälkeen vietettiin sisällä vielä muisteluhetki. Korttien avulla saatiin aikaan mahtavaa
keskustelua Siikalatvan paikallishistoriasta lapsuuden lempiherkkuihin. Kiitos kaikille tempaukseen osallistuneille!

Anna Hämeenaho

Ilta päättyi Hietalinnaan, jossa ruoan tekemisen
lomassa Salama-tiimi kertoi toiminnastaan sekä
Oulun piirin nuorisodelegaatti sekä muut kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneet nuoret
pääsivät vaihtamaan ajatuksiaan.
Ilta oli kaikin puolin onnistunut, Oulun piirin
väki kiittää lämpimästi vieraitaan!

Oulun piirin kesäleirit
Hietalinnassa (Vaaskiventie 10, 90510 Oulu)
järjestetään kesällä 2017 sekä lasten- että
nuortenleiri. Lasten Reddie Kids –päiväleirin
ajankohta on 5.-7.6., nuorten yön yli kestävä
Hietaleiri taas järjestetään 19.-22.6.
Reddie Kids –leirille ilmoittautuminen 22.5.
mennessä, Hietaleirille 5.6. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset
Riikalle, riikka.kesonen@punainenristi.fi tai puhelimitse 040 748 4305. Ohjelmasta informoidaan lähempänä leirien ajankohtaa.

Sanna Myllykangas (kuvassa vas.) sekä lukiolaiset Netta Kivelä ja Noora Hummastenniemi ulkoilemassa Koivulehdon
asukkaiden kanssa. Kuva: Siikajokilaakso
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Pirkko-Liisa Laitinen

ENSIAPURYHMÄTOIMINTA

Kevät etenee kovaa vauhtia ja vapaaehtoiskentällä toiminta on aktiivisimmillaan.
Punainen Risti on luvannut 100 vuotiaalle
Suomelle järjestää mahdollisimman monta Auttajakurssia. Toivon, että meidän jokainen ensiapuryhmä järjestäisi kursseja.
Olisi hienoa, jos Punaisen Ristin viikolle saataisiin paljon osaajia ja näkyvyyttä
Auttajakurssien avulla!

Nappaa kassi käteen ja järjestä
auttajakurssi
Juhlavuoden kunniaksi suunniteltu auttajakurssi kestää tunnin ja sen aikana opitaan verenvuodon tyrehdytystä, hengityksen turvaamista erilaisissa tilanteissa ja autettavan suojaamista kylmältä. Perustiedot ensiavusta riittävät
kurssin vetämiseen ja halutessaan tapahtuman
voi järjestää yhdessä toisen osaston tai piirin
kanssa.

Ensiapuryhmätoiminta

Kukin auttajakursseja järjestävä osasto saa maksutta yhden kurssikassin. Lisätietoa auttajakurssista ja auttajakassin pääset tilamaan täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/42617

Olemme pitäneet ensimmäisen uusimuotoisen päivystysensiapukurssin Kajaanissa. Kurssi on kolmiosainen, johon kuuluu 1pv (korvaa
ea-2-kurssin) moodle-osuus ja 2 pv varsinainen
päivystyskurssi. Kajaanin kurssille osallistui ennätysmäärä ensiapuryhmäläisiä, 24 henkilöä.

Sankarikoulutus Oulun Piirin alakoulujen 5.-6. luokkalaisille

Saimme kurssillemme yllätysvieraan, sosiaali- ja
terveysministeri Pirkko Mattilan. Mattila kertoi
aikaisemmasta Punaisen Ristin työstään delegaattina Punaisella Ristillä ja muista ajankohtaisista asioista. Seuraava samanmuotoinen kurssi on nyt keväällä Muhoksella, johon osallistuu
26 kurssilaista. Syksyn kursseista tulee tietoa
myöhemmin keväällä.

Olemme luvanneet järjestää piirimme alueella
tunnin mittaisen ensiapukoulutuksen 3000:lle
alakoulujen 5.-6. luokkalaiselle alueemme kouluilla yhteistyössä Lähi-Tapiolan kanssa.
Työ on aloitettu ja olemme saaneet avuksemme projektityöntekijän Juha Tervon. Mikäli osastojenne alueen kouluilla on kiinnostusta koulutukseen, niin yhteydenotot suoraan Juhalle:
juha.tervo@redcross.fi, p. 040 142 4807.

Pirkko-Liisa Laitinen

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila vierailijana Päivystysensiapukurssilla Kajaanissa.
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ENSIAPURYHMÄTOIMINTA
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Marika Parkkila

MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA

keskuksen arjesta.

Rasisminvastaiseen viikkoon
otettiin varaslähtö Oulun
piirissä!

Vastaanottokeskuksen asukkaille SPR Kuusamon osasto järjesti yhdessä paikallisen yrittäjän kanssa ulkoilupäivän. Asukkaat pääsivät kokeilemaan lumikenkäkävelyä, tandemhiihtoa ja
silittelemään ja syöttämään poroa.

Oulu loves me- tapahtuma järjestettiin jo
kuudennen kerran tuttuun tapaan Rasisminvastaista viikkoa edeltävällä viikolla.
Perjantaina 17.3. Kauppakeskus Valkean
kävelykadulla ja esiintymislavalla nähtiin
niin laulajia kuin tanssiesityksiä.

Vapepa järjesti samana lauantaina Vallinkorvan
vastaanottokeskuksessa tapahtuman, jossa
asukkaat vietiin metsään laavulle aikaa viettämään grillauksen merkeissä. Samalla puhuttiin
metsässä liikkumisesta, siitä miten pitää toimia, jos metsään eksyy ja Vapepan toiminnasta Suomessa. Samanlainen tapahtuma on tulossa lauantaina 25.3. Ruukkiin.

Punainen Risti osallistui tapahtumaan keräämällä päätöksiä Minä päätän – kampanjan
mukaisesti, esittelemällä toimintaansa, järjestämällä flash mobin ja tietenkin ensiapupäivystämällä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä monien eri tahojen kanssa Oulun kaupungin
kantaessa päävastuuta.

Itse Rasisminvastaisella viikolla tempauksia tapahtuu eri puolilla piiriä. Osastot ovat ottaneet
kampanjan ihan hyvin vastaan ja varsinkin kouluvierailuja on tulossa joko tällä viikolla tai lähiaikoina.

Kuusamon vastaanottokeskuksessa järjestettiin lauantaina 18.3. avoimien ovien päivä, jossa vieraat saivat eläytyä turvapaikanhakijan
matkaan kotimaastaan Suomeen osallistumalla
rastireitille sekä nähdä vilauksen vastaanotto-

Kiitos kaikille kampanjaan osallistuville!
Teette todella tärkeää työtä yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden puolesta!

Jarno Laakso

Itämaista tanssia Oulu loves me -tapahtumassa.
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MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA

Oulun piirin Ennakkoluuloton
edelläkävijä –tunnustus Antti
Palolalle

Sosionomiopiskelijan terveiset
Nimeni on Tommi Pasanen ja olen 21-vuotias sosionomiopiskelija Oulun Ammattikorkeakoulusta. Olen suorittanut ensimmäisen ammattiharjoitteluni Punaisen Ristin Oulun piiritoimistolla.
Aloitin harjoittelun tammikuun puolivälissä ja
se kesti yhteensä 9 viikkoa. Harjoittelun aikana olen nähnyt ja kokenut kaikenlaista ja ennen kaikkea tavannut lukemattoman määrän
uusia ihmisiä. En olisi arvannut, että kahdessa
kuukaudessa on mahdollista tavata ja tutustua
näin moneen ihmiseen. Kiitos kaikille teille!

Antti Palola on rohkeasti ja ennakkoluulottomasti edistänyt ihmistä arvostavaa ja yhdenvertaista kohtelua kertomalla avoimesti omista
kokemuksista ja siitä, miten hän hylkäsi rasismin ja vihapuheen omassa elämässä. Hän kannustaa omalla esimerkillä ihmisiä luopumaan
ennakkoluuloista ja tutustumaan kulttuureihin
ja maahanmuuttajiin. Tunnustuksen myönsi SPR
Oulun piirin toiminnanjohtajan sijainen Ari Haaranen ja monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Marika Parkkila 23.3. Pyhännällä.

Pääasialliset työtehtäväni keskittyivät rasisminvastaiseen viikkoon ja turvapaikanhakijoihin kohdistuvaan TET-hankkeeseen. Lisäksi tein
paljon yhteistyötä eri osastojen kanssa. Erityisesti Oulun osastolla tuli vierailtua paljon. Kävin myös kouluvierailuilla Taivalkoskella, Vihannissa ja Iissä ja ne olivat mielestäni harjoittelun
opettavaisimpia reissuja. Sain myös osallistua
työtehtävien ohessa kolmelle Punaisen Ristin
kurssille. Kiitos erityisesti ohjajaalleni eli Oulun
piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjälle
Marika Parkkilalle!
Nyt tieni vievät takaisin koulun penkille. Punainen Risti teki kuitenkin lähtemättömän vaikutuksen minuun, kun tajusin, kuinka paljon ihmiset antavat omasta vapaa-ajastaan yhteisen
hyvän eteen. Nykypäivän mediaa seuratessa
joutuu pohtimaan, onko pahuudelle annettu
liikaa tilaa. Erityisesti siksi oli virkistävää nähdä
pyyteetöntä hyvän tekemistä, ihmiseltä ihmiselle. Aion nyt itsekkin siirtyä vapaaehtoisten
joukkoon tapaamieni ihmisten innoittamana.
Kentällä nähdään!

Ennakkoluuloton edelläkävijä 2017 Antti Palola.

Ennakkoluuloton edelläkävijä
Punainen Risti jakaa vuosittain rasisminvastaisella
viikolla Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia
yrityksille, yhteisöille ja ihmisille, jotka ovat toiminnallaan edistäneet yhdenvertaisuutta. Tunnustuksen
tavoitteena on nostaa esille toimijoita, jotka edistävät ihmisten yhdenvertaista kohtelua suomalaisessa
yhteiskunnassa.
Tommi Nallesairaalan tohtorina 25.2. Kauppakeskus Valkeassa.
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Pauliina Rasinkangas

YSTÄVÄTOIMINTA

Alavieskassa ystävätoimintaa
tehdään yhdessä alakoulun
kanssa

Ystävätoiminnan peruskurssi
lukiossa

Alavieskan osaston Anna-Liisa Isotalus osallistui ystävätoiminnan kurssille Alavieskassa keväällä 2016. Anna-Liisa oli ainut paikkakuntalainen kurssilla, joten toiminnan aloittaminen oli
tavallista haastavampaa. Ystävätoiminta kumminkin oli niin lähellä sydäntä, että mietimme
mitä vaihtoehtoja olisi käytettävissä.

Osaston, lukion ja piirin työnjako
							
Osasto:

Alakoulun kanssa pidettiin yhteinen palaveri
joulukuussa 2016 ja tammikuussa oltiin jo tositoimissa. Tarkoituksena on, että joka kuukausi
yksi alakoulun luokka lähtee Anna-Liisan mukaan vierailulle palvelutaloon. Alakoululaiset
miettivät etukäteen pientä ohjelmaa, jota haluavat palvelutalossa esittää.

•

•
Hienoa yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntatoimijoiden välillä yhteisen hyvän nimissä!

Sopii lukion kanssa yhteistyöstä. Kurssi aikataulullisesti on paras toteutettavaksi jaettuna kahteen, mielellään peräkkäiseen päivään, 3h+3h. Kun yhteistyö on saatu sovittua, yhteys piiriin.
Sopii, kuka osastosta tulee vierailemaan
kurssilla ja suunnittelemaan yhdessä lukiolaisten kanssa vapaaehtoistoimintaa

Lukio:

Tervetuloa mukaan Leikkipäivään
11.5.2016 klo 9.00 - 11.00!

•

Leikkipäivää vietetään Oulun piirissä kolmella paikkakunnalla: Oulussa (Ainolan
puistossa), Ylivieskassa
(Keskusurheilukentällä)
sekä Kajaanissa (Sammon
puistossa). Ohjelmassa on
erilaisia mukaansa tempaavia leikkipisteitä.

•
•

Tiedottaa opiskelijoille kurssista, ottaa ilmoittautumiset vastaan ja ilmoittaa osallistujamäärän viimeistään viikkoa ennen sekä
osaston yhteyshenkilölle että piiriin
Päättää tuntimäärän, minkä verran opiskelijat tekevät vapaaehtoistyötä
Ottaa vastaan opiskelijoiden raportin ja antaa kurssimerkinnän

Piiri:
•
•

Leikki on parasta kun siihen osallistuu eri-ikäisiä. Leikkitempauksella haluamme osoittaa leikin ja leikkimielisyyden tärkeydestä ihmisen
hyvinvoinnille läpi koko elämän. Leikkipäivän
maksuttomaan tempaukseen ovat tervetulleita ihan kaikki!

Sopii koulutuspäivät lukion kanssa
Kouluttaa

Lisätietoja:
Pauliina Rasinkangas
Sosiaalipalvelusuunnittelija
Suomen Punainen Risti
Oulun piiri

Lisätietoja:
Sosiaalipalvelusuunnittelija Pauliina Rasinkangas, p. 040 486 2885, pauliina.rasinkangas@
punainenristi.fi
Leikkipäivän järjestävät yhdessä:
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Markku Grip

VALMIUS

Ari Haaranen Oulun piirin
valmiuspäälliköksi

Iloisia uutisia: valmiussuunnitelmapäivitykset 100 %

Markku ”Kippi” Grip jää hyvin ansaituille vapaille ja sitä myöten eläkepäivien viettoon tulevan
kesäkuun aikana. Kipin suuria saappaita astuu
täyttämään piirin nykyinen hallintojohtaja, KM
Ari Haaranen, 55 v., Oulusta, piirin halituksen
1.4.2017 tekemän päätöksen valtuuttamana.

Mahtavaa! Vasu-valmiuskarhun viimeinen kierros tuotti lopullisen tuloksen: jokaisella piirimme osastolla on nyt valmiussuunnitelma päivitettynä tälle vuodelle. Tähän tulokseen ei ole
päästy koskaan aikaisemmin!
Muutaman osaston suunnitelma on vielä vanhemmalla pohjalla, mutta ajaa asian. Toivon
kuitenkin, että seuraava päivitys 2018 olisi jo
kaikilla osastoilla lomakkeella mallia 2015 – se
on se viimeisin.

Ari tällä hetkellä hoitaa toiminnanjohtaja Pertti Saarelan työloman sijaisuutta. Haaranen perehtyy valmiuspäällikön toimeen oman työnsä
ohella Kipin ohjauksessa ja virallisesti aloittaa
valmiuspäällikön tehtävät 1.9.2017.

Ko. lomake löytyy RedNetistä piirin sivuilta osoitteesta https://rednet.punainenristi.fi/
node/2588 aivan sivun alareunasta.
Siellä on myös valmiiksi täytetty valmiussuunnitelma malli.

Vapepan ja valmiuden
tapahtumia kevään aikana

Kippi on iloinen!

Tarkennettu tapahtumaluettelo (tilanne 23.3.)
on luettavissa sen jälkeen Vapepa-sivujen tapahtumakalenterissa osoitteessa www.vapepa.fi.

Markku Grip

24.4. 		
Peruskurssi (Kuusamo)
29.4.		
Etsintäkurssi (Pyhäjoki)
Toukokuu
Peruskurssi (Raahe)
6.5.		
Vapepa-koulutus poromiehille
		(Taivalkoski)
12.-13.5.
Vapepa-johtajien kertauskoulu		tus (Kestilä)
25.-28.5.
Vapepa esittäytyy Pohjois-Suo		
men Erämessuilla (Oulu)
26.5.		
Valmiuspäälliköiden vahdin-		
		vaihtopäivä (Oulu)
2.-3.6.		
Valmiuskouluttajaseminaari 		
		(Kestilä)

Punaisen Ristin ja Vapepan
avustusrintamalla hiljaista

Lauri Ratava

Kotimaan avun tilanteita on ollut alkuvuoden
aikana ainoastaan yksi (Ristijärvi) ja Vapepan
hälytyksiä samoin yksi (Kuhmo). Tilanne ei
ole kovin poikkeuksellinen, sillä alkukevät on
yleensäkin rauhallista aikaa avustustoiminnassa. Silti on syytä olla valppaana – apuamme voidaan tarvita milloin vain.
Kotimaan avun koulutuksia on tarkoitus järjestää kevään aikana kaksi; ehdotan:
– Ylivieska 20.4.
– Vaala 25.4.
Muutamasta osastostamme ei ole vielä osallistuttu uusien ohjeiden (2015) koulutusiltaan.
Nyt olisi taas kaksi mahdollisuutta. Tarkemmat
kutsut tulevat myöhemmin.

Komea rivistö Moottorikelkka-/mönkijäetsintäkurssilla Virpiniemessä.
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TAPAHTUMAKALENTERI 2017

HUHTIKUU
1.4.		
Strategiapäivä, Oulu
		
1.4.		
Haastavat tilanteet ystävätoiminnassa -koulutus, Oulu
		1.4.		Vapepan Viestikurssi, Kestilä
		
1.-2.4.		
Vapepan valmiuspäivystäjien tapaaminen, Kestilä
		
4.4.		
MPK:n Kriisiviestintäkurssi Vapepalle, Oulu
		
6.-7.4.		
Henkisen tuen jatkokurssi, Kuusamo
		
8.4.		
Vapepan Taajama- ja rakennusetsintäkurssi, Nivala
		
20.4.		
Kotimaan avun koulutusilta, Ylivieska
		
22.-23.4.
Oulun piirin järjestöseminaari ja vuosikokous, Rokua
		
25.4.		
Kotimaan avun koulutusilta, Vaala
		
28.-29.4.
Ystävätoiminnan peruskurssi, Oulainen
		29.4.		Vapepan Etsintäkurssi, Pyhäjoki
				
Vapepan Peruskurssi, Raahe ja Kuusamo
		
		
TOUKOKUU
5.5.		
Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Yli-Ii
		6.5.		Vapepa-koulutus poromiehille, Taivalkoski
		8.-14.5.		Punaisen Ristin viikko*
		
12.-13.5.
Vapepa-johtajien kertauskoulutus, Kestilä
		
25.-28.5.
Vapepa esittäytyy Erämessuilla, Oulu
		26.5.		Valmiuden vahdinvaihto, Oulu
		
		
		
KESÄKUU
2.-3.6.		
Valmiuskouluttajaseminaari (Kestilä)
		9.-11.6.		Yleiskokous, Helsinki*
		14.-18.6.
Ea-3-kurssi, Pyhäjärvi
		
		
HEINÄKUU			 Festarit		
		
		
		
ELOKUU
18.-19.8.
Vapepan Valmiuspäivystäjäkurssi ja -tapaaminen
		
26.8.		
Suomi 100 vuotta; alueellinen pelastusharjoitus, Haukipudas
				Vapepan Peruskurssi
		
		
		
SYYSKUU
13.-14.9.
Vapepa mukana Turvaa tenaville -tapahtumassa, Oulu
		14.-16.9.
Nälkäpäiväkeräys*
				Henkisen tuen peruskurssi Vapepalle
				Vapepan paikallistoimikuntien kokoukset (alueelliset)
		
		
		
LOKAKUU
19.10.		
Vapepan maakuntatoimikunnan kokous, Oulu
		20.-21.10.
Vapepa-seminaari
				Vapepan Viestikurssi
				Vapepan Etsintäkurssi +MSO
		
MARRASKUU
25.-26.11.
Vapepa-foorumi*
				Vapepan Ensihuoltokurssi
				Vapepan Viestikurssi
		
		
JOULUKUU
1.12.		

Maailman aids-päivä*

* -MERKITYT OVAT VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA
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