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Ari Haaranen

PÄÄKIRJOITUS 18.3.2019

Tässä ja nyt: Osastojen valmiudesta alueelliseen valmiuteen
Punaisen Ristin yleiskokouksessa 2017 päätettiin, että osastojen valmiussuunnitelmissa siirrytään osastokohtaisista suunnitelmista alueellisiin suunnitelmiin. Käsittelimme asiaa jo 2018
vuosikokouksessa, jolloin muun muassa kuulimme osastojen näkemyksiä sopivista alueista.
Viime vuonna valmiuspäälliköt yhdessä keskustoimiston kotimaan valmiuden yksikön kanssa
valmistelivat myös ohjeet ja lomakkeet alueellisen suunnittelun pohjaksi. Piirin vuosikokousviikonloppuna huhtikuussa 2019 käymme vielä
läpi sitä, mitä tämä uudistus tarkoittaa käytännössä.

Viranomaiset ovat olleet tyytyväisiä tähän valmiutemme alueelliseen uudistukseen. Yhteistyötä helpottaa, kun puhutaan laajemmista
kokonaisuuksista. Olemmekin päivittäneet pelastuslaitosten sopimukset sekä Kainuun että
Oulu-Koillismaan kanssa. Sekä poliisi että pelastuslaitokset voivat jatkossa seurata tehtävälle ilmoittautuneiden vapaaehtoisten määrää
OHTO-viranomaistunnusten avulla.
Yhteistyö myös kuntien kanssa on lisääntynyt. Oulun kaupungin kanssa meillä on sopimus valmiudesta ja vastaavanlaisia sopimuksia
on mahdollista tehdä muidenkin kaupunkien
ja kuntien kanssa. Kuntayhteistyöstä piirillä on
erillinen suunnitelma ja siitä ollaan osastoihin
yhteydessä vielä erikseen.

Alueellisen valmiuden tavoitteena on jaettujen
resurssien avulla taata tasalaatuisempi auttamiskyky koko Suomen alueella, sekä vastata
alueellisiin uhkiin alueen erityispiirteiden mukaisesti. Suomen Punaisen Ristin jokaisen valmiusalueen tulee täyttää alueellisen valmiuden
minimikriteerit ensiavun, ensihuollon, henkisen
tuen ja keräysvalmiuden osalta. Lisäksi jokaisessa osastossa on oltava tehtävään koulutettu henkilö kotimaan avun yhteyshenkilönä. Minimikriteereihin kuuluu myös, että osastot ovat
hälytettävissä OHTOn kautta. Mikäli kriteerit eivät täyty, piiritoimiston tehtävänä on huolehtia
siitä, että puutteellisia asioita kehitetään.

Käykää keskustelua osastonne resursseista ja
valmiudesta, ja tulkaa mukaan alueellisiin tilaisuuksiin. Paras tietämys alueiden tilanteista on
osastoilla. Te olette myös lähimpänä apua antamassa. Yhdessä toimien jaamme resursseja ja
vahvistamme auttamistamme kaikkialla.
Nähdään vuosikokousviikonloppuna ja laitetaan alueemme valmius kuntoon!
Ari Haaranen
Valmiuspäällikkö

Täällä Oulun piirissä olemme päätyneet kuuteen valmiusalueeseen: Kainuu, Koillismaa,
Oulu, Oulujoen eteläinen, Jokilaaksot ja Merellinen jokilaaksojen alue. Näille alueille olemme jo
sopineet tapaamisajat alueiden osastojen yhteisiä tilaisuuksia varten. Ajat löytyvät tämän
lehden toimintakalenterista. Tarkoitus on, että
jokaisesta osastosta tapaamisessa on mukana muutama osallistuja. Yhdessä käymme läpi
alueen riskit ja osastojen resurssit. Tärkeää on,
että osastojen ihmiset myös tapaavat toisensa.
Koska Punainen Risti koordinoi Vapaaehtoista pelastuspalvelua, ovat Vapepan resurssitkin
osa Punaisen Ristin valmiutta. Tulevaisuudessa
myös esimerkiksi tulipalon sattuessa, pelastuslaitos voi ilmoittaa Vapepan valmiuspäivystäjälle, että paikalle tarvitaan Punaisen Ristin kotimaan apua. Päivystäjä selvittää, minkä osaston
alueesta on kyse, ja tekee OHTO hälytyksen
osastolle tai tarvittaessa useammallekin osastolle. Uskon, että tämä tieto pelastuslaitoksilla helpottaa avun pyytämistä ja lisää kotimaan
avun kysyntää.
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Lego lapsen kurkussa – mitä teen?
tä, mutta tärkeistä asioista. Laitetaanko tiskikoneeseen haarukat ja veitset terät alaspäin,
onko portaikko turvallinen kulkea, ovatko myrkylliset aineet lasten ulottumattomissa? Löytyvätkö ensiapuvälineet tarpeen tullen helposti ja
osaako perheessä jokainen käyttää niitä? Punaisen Ristin arjen turvallisuuden tarkistuslista auttaa oman kodin turvallisuuden parantamisessa.

Monia vanhempia mietityttävät tilanteet,
joissa pienen lapsen turvallisuus voi vaarantua. Osaanko auttaa? Mitä voin tehdä,
jotta lapsi säästyisi kotona tapaturmilta?
Itselläni on kolme lasta, joista jokaiselle on sattunut jotain ensiapua vaativaa. Yksi vakavimmista tilanteista oli, kun leikki-ikäinen tippui
jään läpi syvään ojaan. Lapsi veti itse itsensä
ylös ojasta ja tuli luokseni sisälle, jossa olin pukemassa pienemmälle lapselle vaatteita.

Taitoja auttajakurssilta koko perheelle
Lapsiperheen auttajakurssilla aikuiset ja lapset voivat yhdessä oppia ensiapua. Nuken tai
nallen avulla lapsikin voi oppia, mitä tehdä, jos
lego menee nieluun: ”Ota pieni lapsi syliin siten, että hänen päänsä on vartaloa alempana.
Lyö kämmenellä napakasti, mutta varovasti viisi
kertaa lapaluiden väliin. Jos olet yksin, eikä tuke
ole poistunut lapsen nielusta, soita nyt hätänumeroon 112.”

Minun tehtäväkseni jäi märkien vaatteiden riisuminen, lapsen lämmittäminen ja rauhoittelu.
Samalla oma sydämeni oli pakahtua pelosta ja
itsesyytöksistä. Mitä olisin voinut tehdä estääkseni vaaratilanteen?
Toisella kertaa lapseni veti luokseen pöydällä
olleen lasimaljan, jossa paloi kynttilä. Pian paloivatkin jo lapsen otsahiukset. Onneksi me aikuiset olimme lähellä – palo saatiin nopeasti
sammutettua ja ensiavun jälkeen lapsi vietiin
sairaalaan lääkärin vastaanotolle.

Tervetuloa kanssani kouluttamaan lapsiperheitä päiväkoteihin, kirjastoihin ja leikkipuistoihin. Tehdään yhdessä innostava Punaisen Ristin viikko!

Äkillisissä tilanteissa minua helpotti, että tiesin
osaavani auttaa. Olen käynyt ensiapukursseilla
ja harjoitellut ensiavun antamista.

Joonas Brandt

Punaisen Ristin viikolla tarkistetaan kodin
turvallisuus
Punaisen Ristin viikolla toukokuussa vahvistamme lapsiperheiden arjen turvallisuutta kotona.
Siihen kuuluvat sekä tapaturmien ennaltaehkäisy että ensiavun antaminen, jos jotain sattuu.

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon
suunnittelija,
Punaisen Ristin
keskustoimisto

Kotona tapaturmien ehkäisy lähtee pienis-

TYKKÄÄ Facebookissa

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA

OTA YHTEYTTÄ

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!

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

Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa

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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Punaisen Ristin viikolla opetellaan
arjen ensiaputaitoja
Joonas Brandt

Punaisen Ristin viikkoa vietetään tänä
vuonna 6. – 12. toukokuuta. Osastojen toteutettavaksi on rakennettu tiivis ja toiminnallinen lapsiperheiden auttajakurssi.
Kampanjaviikon teemana ovat lapsiperheiden
kodin turvallisuus ja arjen ensiaputaidot.
Osastosi voi toteuttaa kampanjan järjestämällä lapsiperheiden auttajakursseja ja tapahtumia
siellä, missä lapsiperheet liikkuvat – neuvoloissa, kerhoissa, kirjastoissa ja vaikkapa kouluilla.
Samalla voitte saada uutta väkeä toimintaan!
•

Lapsiperheiden auttajakurssi on lapsiperheille suunnattu parin tunnin toiminnallinen
koulutus, jossa käydään läpi arjen ensiaputilanteita nilkan nyrjähdyksestä nenäverenvuotoon. Mukaan kutsutaan koko perhe.

•

Toteuttajan tueksi kurssille on tehty uudet
toteutusohjeet ja rastipisteiden toimintakortit.

•

Osasto voi järjestää myös pienemmän tapahtuman, jonne kutsutaan lapsiperheitä.
Tapahtumassa voi jakaa arjen turvallisuuden tarkistuslistaa ja opastaa esimerkiksi
tukehtuvan ensiapua nuken tai nallen avulla. Samalla kutsutaan tietysti väkeä mukaan
osaston toimintaan ja tulevalle auttajakurssille!
Lisätietoja:
rednet.punainenristi.fi/viikko,
Kampanjakoordinaattori
Sari
sari.byman@punainenristi.fi

Näkyvyyttä somessa
ja omalla paikkakunnalla
Viikon aikana viestimme näkyvästi arjen turvallisuudesta ja ensiaputaidoista. Vinkit sekä tiedote- ja ilmoituspohjat osaston viestintään löytyvät RedNetistä huhtikuussa. Kampanjaviikolla
kannattaa myös seurata Punaisen Ristin valtakunnallisia somekanavia ja jakaa niiden julkaisuja osaston omilla kanavilla – tulossa on muun
muassa uusi ensiapuvideo!

Byman,

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

Punaisen Ristin viikon painetut materiaalit ovat
saatavilla Punaisen Ristin verkkokaupasta osastotunnuksilla. Tilaa osastosi materiaalit viimeistään 23.4., niin saat ne varmasti ajoissa.
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Punainenristi.fi uudistuu
Punainenristi.fi-verkkosivusto uudistuu tämän vuoden aikana. Verkkopalvelu uudistettiin
edellisen kerran 2010, ja nykyisen verkkopalvelun tekninen alusta onkin jo vanhentunut:
se ei esimerkiksi tue erilaisia päätelaitteita.
Myös sisällöt kaipaavat uudistamista. Projektissa panostetaan uuden raikkaan ilmeen sekä
monimuotoisen ja käyttäjälähtöisen sisällön toteuttamiseen.

taksi on valittu Episerver, joka on käytössä
myös Ruotsin ja Norjan Punaisissa Risteissä. Toteutuskumppanina toimii IT-talo Digia. Projekti käynnistyi helmikuussa, ja sen etenemisestä
kerrotaan jatkossa Tässä ja Nytissä ja RedNetissä.
Lisätietoja:
verkkotuottaja Sari Keskinen, sari.keskinen@
punainenristi.fi

Punainenristi.fi:n ja myöhemmin uudistuvien
erillissivustojen julkaisemisen tekniseksi alus-

Terveyden edistämisen vapaaehtoinen,
tule mukaan ehkäisemään kaatumisia!
Tiesitkö, että:
• Kaatumiset aiheuttavat merkittävän osan
sairaalahoitoa vaativista tapaturmista ja tapaturmaisista kuolemista.
• Väestön ikääntyessä kaatumistapaturmat
lisääntyvät. Suomessa 65 vuotta täyttäneiden tapaturmista 80 prosenttia on seurausta kaatumisesta tai matalalta putoamisesta.
• Päihteiden käyttö vaikuttaa kaatumisiin:
vuosittain yli 100 ihmistä kuolee kaatuessaan päihtyneenä. Ikääntyessä päihteiden
käyttö huonontaa heikentynyttä tasapainoaistia ja motoriikkaa entisestään.

Terveyden edistäjänä sinulla on tärkeä rooli kaatumisten ja kaatumisvammojen vähentämisessä! Terveyspisteissä kaatumistapaturmien
ja päihteiden käytön puheeksi ottaminen sujuu
luontevasti muun terveysneuvonnan yhteydessä. Päihdetyön vapaaehtoiset hallitsevat päihteiden käytön puheeksi ottamisen ja he voivat
huomioida toiminnassaan myös kaatumistapaturmat. Kaatumisten ehkäisemiseksi voi järjestää myös teematilaisuuksia.
Ohjeita ja lisätietoja löydät RedNetistä:
rednet.punainenristi.fi/terveyspisteet

Run for Good - tule mukaan Terwamaratonille
SUL

Juoksetko? hölkkäätkö? Käveletkö? Tervetuloa
mukaan Run for Good juoksuporukkaan!
Punaisen Ristin Oulun piirin työntekijöitä on
lähdössä Terwamaratonille 18.5.2019 juoksemaan Run for Good -tiimissä. Tule sinäkin mukaan yhteiseen juoksutempaukseen!
Matkoja Terwamaratonilla on neljästä kilometristä ainaan maratoniin asti - kaikille löytyy varmasti sopiva. Ilmoittautuessasi tapahtumaan ilmoita seuraksesi Run for Good ja ilmoittaudu
piiriin Kristiinalle.

juttusi ja haluaisit yhdistää sen hyvän tekemiseen, ole yhteydessä - kerromme lisää! Vapaaehtoisia voi olla useampia ja eri puolilta piiriä.

Etsimme myös vapaaehtoisia järjestämään Run
for Good juoksulenkkejä. Jos lenkkeily on sinun
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JÄSENHANKINTAKAMPANJA

Materiaaleja osaston jäsenhankintaan
Videot ja kuvat aineistopankista
RedNetin jäsenhankinnan sivuilta löydät aineistoa jaettavaksi ja hyödynnettäväksi. RedNetistä löydät myös linkin aineistopankin kuvakoriin,
josta voitte valita kuvia ja videoita osastonne
viestintään.

Tammikuussa käynnistyneessä Punaisen
Ristin jäsenhankintakampanjassa on kaksi
pääviestiä: ”Jäsenenä olet auttaja” vetoaa
ihmisten auttamishaluun ja ”Ota hetki auttamiselle” kuvaa jäseneksi liittymisen helppoutta ja nopeutta.

Uudistetut painotuotteet verkkokaupasta

•
•
•
•

Jakokuvat someen: ”Kahvikuppikuvat” ovat
erityisesti aivan uusien jäsenten hankintaan suunniteltuja. Kuvien avulla voitte
myös kertoa esimerkiksi, miten jäsenmaksutuloilla koulutetaan ystävätoiminnan vapaaehtoisia.

•

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

Jäsenhankinnan RedNet-sivut löytyvät osoitteesta rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta.
Kaikki aineistot ovat käytettävissä koko vuoden
ja niitä päivitetään kevään aikana.

Samoja viestejä kannattaa käyttää, kun hankitte osastolle uusia jäseniä.

•

•

Jäseneksi voi liittyä myös älypuhelimella

Jäsenesite sopii rekrytointiin ja jaettavaksi tapahtumiin. Se on saatavilla suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi.
Jäsenjuliste (A2): suomeksi ja ruotsiksi
Roll upit tapahtumiin (maksullisia): suomeksi ja ruotsiksi
Jäsenpostikortilla voi toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi ja kutsua heidät tapahtumiin (vanha malli)
Käteiskuittivihko (vanha malli)

Jäseneksi liittyminen on nyt helpompaa kuin
koskaan, sillä Oma Punainen Ristiin on avattu
uusi jäseneksi liittymisen ja jäsenmaksun maksamisen kanava. Jäseneksi voi liittyä älypuhelimella ja maksaa heti verkkopankissa. Myös laskun tilaaminen onnistuu.
Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneille tarjotaan
myös heti jäsenyyttä, kun he kirjautuvat Omaan.

Materiaalit voi tilata osastotunnuksilla maksutta Punaisen Ristin verkkokaupasta: punaisenristinkauppa.fi.

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

Jäsenhankinnan päivän tilanne (4.4.2019):
Tänä vuonna Oulun piiri on saanut 85 uutta jäsentä.
Viimeisen 30 päivän aikana olemme saaneet 19 uutta jäsentä.
Tavoitteesta tämä on 20,2%.
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KOHTI NÄLKÄPÄIVÄÄ

Tempauksilla näkyvyyttä Nälkäpäivään
Nälkäpäivä tuotti viime vuonna historiansa neljänneksi parhaan tuloksen: 2,8
miljoonaa euroa. Poimi toimivimmat vinkit
osastosi käyttöön!

edellisvuonna autettiin. Osastot toteuttivat tyynytempauksia luovasti ja yleisön palaute oli erittäin
positiivista.
Tyynytempauksen tekeminen oli mukavaa, mutta näytteillepano osin työlästä, kertoo Sannamari
Kortelainen Vieremän osastosta.

Käteisen käytön vähetessä vapaaehtoisten
rooli Nälkäpäivän näkyväksi tekemisessä kasvaa. Kiitos viime vuoden Nälkäpäivän onnistumisesta kuuluu kaikille, jotka toimivat elävinä
Nälkäpäivä-mainoksina ympäri maata!

– Meidän haasteenamme oli sää. Yöllä oli syysmyrsky ja tyynyinstallaatio oli ulkona, mutta yllättävän hyvin se säilyi. Tyynyt ja tyynyliinat saimme
lahjoituksina ihmisiltä ympäri pitäjiä. Keräsimme
ne yhteistyössä Vieremän Aarretuvan yrittäjän
kanssa. Kunta oli mukana antamalla meille käyttöön torin laitaman.

Tässä muutama vinkki onnistuneista tapahtumista. Ohjeet toteutukseen löydät RedNetin
Nälkäpäivä-sivuilta.
Maria Santto

Patsaille keräysliivit
Uudet maksutavat: MobilePay ja iZettle
Osastot ottivat uusia maksutapoja hienosti käyttöön. Yli 50 osastoa tilasi osastokohtaisen MobilePay-numeron ja monet käyttivät katastrofirahaston yleistä numeroa. iZettle-tunnukset olivat
käytössä neljässäkymmenessä osastossa.
MobilePayn kanssa parhaisiin tuloksiin pääsivät ne
osastot, joissa kerääjät oli perehdytetty hyvin ja
jotka tarjosivat maksutapaa aktiivisesti lahjoittajille.

Patsaita puettiin keräysliiveihin monissa osastoissa jo toista kertaa.

SPR

– Liperin osastossa puimme liivin Hiihtäjäpatsaalle. Laitoimme patsaasta kuvan Facebookin
”Haloo kuuluuko Liperi” -sivulle, kutsuimme väkeä mukaan keräykseen ja kiittelimme vielä jälkikäteen. Postaukset saivat paljon tykkäyksiä
ja positiivisia kommentteja, kertoo Saimi Varis
Liperin osastosta.
Tyynytempaus kertoo avusta lähellä
Tyynytempaus oli vuonna 2018 uusi idea, jolla
haluttiin tuoda esiin Punaisen Ristin kotimaan
apua. 121 tyynyä kuvastivat niitä 121 tulipalotapausta, joissa Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla

– Keräsimme kaupan kassojen takana ja kysyimme kaikilta ohikulkijoilta, onko heillä MobilePay,
selittää onnistumista Lisa Fordell Esbo svenskan
osastosta.

Benjamin Suomela

Tampereen osasto onnistui iZettlen käytössä erityisesti Soppaa ja sukkia -myyntitapahtuman yhteydessä Keskustorilla. Itä-Helsingin osasto puolestaan pääsi hyviin tuloksiin keräämällä MobilePaylla
työpaikoilla.
Lisätietoja RedNetistä:
rednet.punainenristi.fi/node/7958
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Mikä suojelu?
Joonas Brandt

Sääntöjemme mukaan yksi Suomen Punaisen Ristin perustehtävistä on ”suojella elämää ja terveyttä ja puolustaa ihmisarvoa
ja ihmisoikeuksia”. Suojelu tarkoittaa toimia, joilla pyritään siihen, että jokaisen oikeudet toteutuvat ja ihmisarvoa kunnioitetaan. Mutta mitä suojelu tarkoittaa osaston
arjessa?

taympäristö on kaikille turvallinen, ja huolehdimme tietosuojasta ja vaitiolovelvollisuudesta.
Punaisen Ristin toiminta on lähtökohdiltaan
tasapuolista ja ihmistä kunnioittavaa. Sen varmistamiseksi osastossa kannattaa miettiä, tavoittaako toiminta kaikki, joille se on suunnattu, vai onko toiminnassa esteitä, jotka jättävät
ehkä juuri eniten apua tarvitsevat ulkopuolelle.
Usein paras keino parantaa osaston toiminnan
saavuttavuutta on ottaa toiminnan kohderyhmä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan
toimintaa.

Toimiessamme heikoimmassa asemassa olevien tukena kohtaamme ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta osaa, pysty tai uskalla puolustaa
itseään tai omia oikeuksiaan. Tällainen ihminen voi tulla vapaaehtoista vastaan monessa
eri yhteydessä: ensiapupäivystyksessä, Nuorten turvatalolla, vanhusten ystävätoiminnassa,
monikulttuurisuustoiminnassa, ruokajakelussa,
vastaanottokeskuksessa, somessa tai hälytystilanteessa – oikeastaan missä vain.

Tilannetta ei tarvitse pohtia yksin
Vaikka ihmisten perusoikeuksista ja turvallisuudesta huolehtiminen on ensisijaisesti viranomaisten tehtävä, jokaisella meistä on oltava
kyky tunnistaa suojelua tarvitseva ja rohkeutta
saattaa hänet oikean avun piiriin.

Osastossa on hyvä pohtia yhdessä, tunnistammeko suojelua tarvitsevan ihmisen kohdatessamme hänet. Huomaammeko tilanteet, jotka
tekevät ihmisestä haavoittuvan ja osaammeko
silloin toimia oikein?

Haavoittuvan auttaminen vaatii usein puntarointia ja aikaa pysähtyä katsomaan tilannetta aidosti autettavan näkökulmasta. Apua tilanteen arviointiin voi saada keskustelemalla
siitä luottamuksellisesti toisen vapaaehtoisen
tai piiritoimiston työntekijän kanssa.

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

Lisätietoja:
Suunnittelija Aleksi Seilonen,
aleksi.seilonen@punainenristi.fi
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Tule mukaan muutokseen
– ollaan yhdessä #vainihmisia!
Suomen Punainen Risti, Amnesty International ja Kirkon Ulkomaanapu kutsuvat
kaikki mukaan muutokseen oikeudenmukaisemman Suomen puolesta Vain ihmisiä
-kampanjassa. Kenen tarinan sinä tahtoisit
kuulla, tai mitä itsestäsi kertoa? Kenen ääni
jää yhteiskunnassamme kuulematta?
Vain ihmisiä -kampanja haastaa kaikki suoma-

Osallistu kasvokkain tai verkossa

Julia Tavast

Kohtaamishaasteeseen voi jokainen osallistua
omassa arjessaan. Haastetta helpottamaan
on tuotettu Kohtaamiskortit, jotka voi ladata
kampanjan verkkosivuilta. Kortteja voi käyttää
osana oman osaston tapahtumia ja toimintaa.
Niiden ympärille voi myös rakentaa vaikka kokonaisen oman kohtaamiskahvilan, ja kutsua
muut paikkakunnan toimijat mukaan tarinoita
jakamaan.
Verkossa kampanjaan voi osallistua jakamalla
sosiaalisessa mediassa päivityksiä omista merkityksellisistä kohtaamisista ja haastaa muita
mukaan hashtagilla #vainihmisia.

laiset kohtaamaan itselleen tuntemattomia, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä ja jakamaan
tarinoitaan. Meillä kaikilla on oma, ainutlaatuinen tarinamme, mutta myös paljon yhteistä
– tunteita, muistoja ja tulevaisuuden toiveita.
Parhaimmillaan kohtaamiset voivat vähentää
yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja vihapuhetta.

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

Kesän festaripäivystykset lähestyvät
– näin toimit!
Benjamin Suomela

Punainen Risti on festivaalien järjestäjille
haluttu yhteistyökumppani. Tarjoamme tapahtumiin ensiapupäivystystä sekä päihdetyöhön ja seksuaaliterveyteen perehtyneitä vapaaehtoisia.
•
•
•

•

Kaikki ensiapupäivystykset tulee kirjata
HUPSIS-järjestelmään.
Kun ensiapuryhmä tekee sopimuksen festareiden kanssa, ryhmä kysyy samalla muiden
vapaaehtoisten pääsystä festareille.
Kun olette tiedustelleet festarien järjestäjältä lupaa päivystää tapahtumassa, ilmoittakaa siitä valtakunnalliselle festarilistalle:
http://bit.ly/festarit2019. Luvat kysyneiden
kesken järjestetään arvonta!
Terveyden edistämisen ohjelmien vapaaehtoiset ilmoittautuvat samalle listalle. Lista
löytyy ensiapuryhmien, festarityön, seksuaaliterveystyön ja päihdetyön RedNet-si-

•

vuilta.
Toisen osaston alueelle tulevista terveyden
edistämisen vapaaehtoisista ilmoitetaan
osaston ensiapuryhmälle, tai jos ensiapuryhmä ei päivystä kyseisessä tapahtumassa, osaston puheenjohtajalle.

Lisätietoja:
festarit@punainenristi.fi
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Luonto osaksi hyvinvointia
– koulutukset vapaaehtoisille
Suomen Punainen Risti järjestää keväällä
2019 yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa
luontoaiheisia koulutuksia vapaaehtoisille eri puolella Suomea.

•
•

Päivä on osallistujalle maksuton ja siihen kuuluvat materiaalit ja tarjoilut. Matkakuluista
osallistuja vastaa itse.

Luonto osaksi hyvinvointia -koulutus kestää
viisi tuntia ja se on tarkoitettu kaikille ikäihmisten ja omaishoitajien kanssa toimiville vapaaehtoisille. Koulutus antaa osallistujille tietoa, valmiuksia ja vinkkejä luontoympäristön
hyödyntämiseen kotona sekä ryhmä- ja virkistystoiminnassa. Päivän aikana pääset liikkumaan luonnossa ja tekemään luomuksia
luonnon materiaaleista.

Koulutus oli suunniteltu Oulun piiriin maaliskuussa, mutta koulutus ei toteutunut vähäisen
osallistujamäärän vuoksi. Koulutus on uudelleen suunnitteilla syksylle.
Lisätietoja ja tarkemmat paikkakuntakohtaiset ohjelmat saat piirin omaishoidon tukitoiminnan työntekijältä tai omaishoidon koordinaattori Sisko Aallolta,
sisko.aalto@punainenristi.fi.

Koulutuksia järjestetään kevään aikana vielä
seuraavasti:
•

4.5. Kaakkois-Suomi
tarkentuu myöhemmin)

16.5. Helsinki, Vuosaari (Skatan tila)
17.5. Helsinki, Vuosaari (Skatan tila)

(paikkakunta

Testamenttilahjoitus on hyvä päätös
Monet järjestöt viestivät aktiivisesti testamenttilahjoitusmahdollisuuksista. Testamenttilahjoittamisen vahvistaminen on
tärkeää myös Punaiselle Ristille. Annamme lahjoitusta harkitseville tietoa toiminnastamme ja voimme myös ohjata heidät
puolueettoman asianajajan puoleen, joka
auttaa testamentin laatimisessa maksutta.
Kaikki piiritoimistot järjestävät tänä vuonna myös testamentti-illan.
Myös vapaaehtoiset voivat auttaa! Testamenttioppaita voi tilata verkkokaupasta ja tarjota
niitä vaikka pankkeihin tai kirjastoihin. Testamentti-illan järjestämiseen saa hyvät ohjeet
keskustoimistolta.
Etsimme myös lahjoittajien tarinoita viestinnän
käyttöön. Mikäli tunnette jonkun, joka olisi halukas antamaan kasvonsa kampanjalle, vinkit
ovat lämpimästi tervetulleita!
Lisätietoja:
Varainhankinnan suunnittelija
Mia Ekström-Huttunen,
mia.ekstrom-huttunen@punainenristi.fi
tai p. 020 701 2193.
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Viestintä - jokaiselle jotakin?
Punainen Risti Oulun piiri viestii usealla eri
tavalla. Toivottavasti jokaiselle on löytynyt
yksi tai useampia sopivia kanavia. Päivitä
alta tietosi eri viestinnän muodoista ja tartu sinua koskettaviin tehtäviin.
Käsissäsi (tai laitteen ruudulla) oleva Tässä ja
Nyt -piiritiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se tulee kotiin avainvapaaehtoisille. RedNetissä, kohdassa ”Julkaisut”, lehden pääsee lukemaan kuka tahansa. Lehteen materiaalia tuottaa
piiritoimiston henkilökunta ja vapaaehtoisetkin.

Kerran kuukaudessa lähetämme sähköpostitse
osastotiedotteen. Se menee osaston avainvapaaehtoisille (J1 ja J2) ja osastojen (sekä joidenkin toimintaryhmien) pysyviin sähköpostiosoitteisiin. Tiedotetta tulisi jakaa osastossa
mahdollisimman laajasti esimerkiksi ryhmänvetäjien kautta. Osastotiedote olisi myös hyvä
käydä läpi osaston kokouksissa ja erilaisissa
tapaamisissa, koska kaikki eivät käytä sähköpostia. Tammikuussa viestin avasi 62,8%, helmikuussa 63,2% ja maaliskuussa 58,3% vastaanottajista.

•

•

•

Haluaisitko sinä kirjoittaa lehteen? Aiheena voi olla esimerkiksi jokin osaston tapahtuma tai koulutus, hyvä käytäntö tai miksei huonokin – voimme oppia toisiltamme,
osaston uusi toimintamuoto, osaston onnistunut auttaminen esimerkiksi tulipalotilanteessa (muista kysyä perheeltä lupa tai
kerro anonyymisti).
Voit lähettää tekstin ja kuvan Kristiinalle ja
voimme myös miettiä sopivaa aihetta yhdessä. Ilmoita tekstin kirjoittaja, kuvan ottajan nimi ja vahvista, että kuvassa mahdollisesti olevat henkilöt ovat antaneet luvan
kuvan käyttämiseen. Älä kanna huolta tekstin asusta tai muotoseikoista, voit lähettää
tekstin vaikka sähköpostin viestinkentässä
– muokkaan ja stilisoin tarpeen mukaan.
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•

Saatko osastotiedotteen väärään sähköpostiosoitteeseen, mitä et juuri enää käytä? Ilmoita uusi sähköpostiosoitteesi, niin
päivitämme sen jäsenrekisteriin ja saat
osastotiedotteen jatkossa oikeaan osoitteeseen.
Unohtuuko viestin lukeminen? Viesti kannattaa avata ja lukea, kun sen ensimmäisen
kerran sähköpostissaan näkee – muuten se
unohtuu helpommin.

Viestimme myös sosiaalisessa mediassa.
Piiritoimistolla vieraileen epäsäännöllisen säännölliseen työntekijöiden koiria ilahduttamassa ja
ilahtumassa. ;-) Tässä Instagram julkaisu maaliskuulta.

VIESTINTÄ
Facebook-sivumme löytyy osoitteesta: www.
facebook.com/sproulunpiiri/ Sivua pääsee lukemaan, vaikka ei olisi kirjautunut Facebookkiin
– käyppä tutustumassa! Instagramissa meidät
löydät tunnuksella sproulunpiiri ja meihin pääsee tutustumaan täällä: www.instagram.com/
sproulunpiiri/. Olen laittanut tähän lehteen muutamia alkuvuotena sosiaalisessa mediassa tehtyjä julkaisuja, jotta sellaisetkin näkevät, jotka
eivät ole itse sosiaalisen median suurkuluttajia.

Viestintä Oma Punaisessa Ristissä keskittyy
piirin taholta erityisesti tapahtumiin, koulutuksiin, leireihin ja kokouksiin. Omassa voi ilmoittautua, mutta monimutkaisempia ilmoittautumisia on hoidettu Lyytin kautta. Piirin
www-sivuilla eli RedNetissä näkyy perustietoja eri toimintamuodoista ja piirin yhteystiedot.
Siellä on myös edelleen materiaalipankki. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun perustiedot ja
koulutukset löytyvät Vapepan sivuilta ja osastot ovat laittaneet niitä Omaankin, jotta ne näkyvät hyvin uusille vapaaehtoisille.
•

•
•

•

•
•

Oletko jo tykännyt Fb-sivustamme? Oletko
meidän seuraaja Instassa? Oletko kutsunut
muita kavereitasi tykkäämään? Tykkäämällä
sivusta saat tietoa, hupia ja osoitat tukesi.
Sosiaalisessa mediassa muun muassa tiedotamme, kannustamme, kiitämme, osallistamme ja luomme työnantajamielikuvaa.
Piirin Fb-sivulta voit kätevästi jakaa julkaisun
osaston tai toimintaryhmän Fb-sivulle.

Oletko jo kirjautunut Omaan? Oletko liittynyt osaston ryhmiin? Oletko laittanut järjestelmään tapahtumia, koulutuksia, ryhmäiltoja? Oletteko kontaktoineet uudet?
Omasta kerätään edelleen palautetta, joten
laitathan viestiä piiriin tai suoraan oma.tuki@
redcross.fi, jos huomaat jotakin, mikä ei toimi.
Lisäksi Facebookissa on ”Oma Punainen
Risti -käyttäjät” -ryhmä, johon voit halutessasi liitttyä. Ryhmässä on keskustelua ja
kysymyksiä Oman käytöstä, ja linkit Oman
käyttöä tukeviin webinaareihin.

Onko sinulla tai osastossasi koulutustarpeita
ja -toiveita viestinnän suhteen? Soita tai laita
viestiä tulemaan Kristiinalle.

Oulun piirin osastot hienosti
Omassa - tästä on hyvä jatkaa
Lähes kaikki Oulun piirin alueen osastot ovat
saaneet perehdytyksen Oman käyttöön. Kirjautuneita vapaaehtoisia on tällä hetkellä piirimme alueella 681 (tilanne 9.4.2019), Tämä
tarkoittaa noin 200 uutta kirjautunutta sitten
tammikuun lopun (tilanne 25.1.2019, 486 kirjautunutta).
Keskustoimiston järjestämässä ”Omalympialaisissa” Ylikiimingin osasto voitti upeasti pienten osastojen sarjan, Suomussalmen osasto
oli toisena ja Hyrynsalmen osasto kolmantena! Kaiken kaikkiaan kuusi ensimmäistä osastoa pienten osastojen sarjassa oli Oulun piiristä. Oulun osasto oli hienosti toisena suurten
osastojen sarjassa! Kolme parasta kummassakin sarjassa palkitaan. Tästä on hyvä jatkaa!
www.punainenristi.fi/oma
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pitkälle Punaisen Ristin rooliin ja asemaan lainsäädännössä sekä tietenkin omiin seitsemään
periaatteeseemme. Punaisen Ristin tulee kattaa
koko valtakunnan alue, joten tilanne, jossa jokin
alue ei kuuluisi Punaisen Ristin toiminnan alle,
on mahdoton. Näin ollen, lainsäädännössä asia
on hoidettu juuri em. mainitulla tavalla, jossa
itse vastaanottavalla osastolla ei ikävä kyllä ole
asiassa muuta mahdollisuutta, kuin ottaa purkautunut osasto vastaan. Olemme kuitenkin piiritoimistosta tukena muutoksessa lakkautuneen
osaston vastaanottavalle osastoille.

Pyhännän ja Vaalan osastojen lakkauttamiset
Paikallisosastojen alati vähenevien vapaaehtoistoimijoiden määrä ajoi Vaalan ja Pyhännän
osastojen hallitukset lopettamaan osastojensa
toiminnan vuoden 2018 lopulla. Toki osastojen
aktiivit ja piiritoimiston henkilöstö olivat yrittäneet saada uutta toimintaa ja sitä kautta uusia
vapaaehtoisia osastoihin jo monta kertaa päätöstä ennen. Haluankin tässä yhteydessä kiittää kummankin osaston kaikkia aktiiveja jopa
kymmenien vuosien vapaaehtoistyöstä järjestössämme! Uskon, että tekemänne työ jatkuu
hyvissä käsissä uuden osaston koordinoimana.

Keskeinen kysymys yhdistymisissä on mm. se,
kuinka valmius ja erityisesti kotimaan valmius
uudessa tilanteessa järjestetään. Toki toivottavaa olisi, että lakkautuneen osaston toimijoita
olisi myös mukana uudessa järjestelyssä, jotta
tieto siirtyisi luontevasti organisaation sisällä.
Mikäli näin ei käy, olemme piiritoimistosta tukena valmiussuunnittelussa – mahdollisessa kotimaan avun tilanteessa valmiuspäällikkö ja valmiuspäivystys on aina tavoitettavissa.

Koska osastojen hallitukset eivät osastojen lakkauttamisen yhteydessä tuoneet esille halukkuuttaan liittyä toiseen osastoon, täytyi piirin
hallituksen tehdä päätös toiminta-alueen uudelleenmäärittelystä (Asetus Punaisesta Rististä 24§ 3 mom.). Näin ollen, Vaalan osasto alueineen, jäsenineen ja varoineen liitettiin Utajärven
ja Pyhännän osasto Kärsämäen osastoon.

Kiitos, että olette valmiina auttamaan.

Näillä varsin pakottavilla ja ehdottomilla säädöksillä on oma tarkoituksensa, joka pohjautuu

Pertti Saarela

Green Office prosessi etenee

Green Officen avulla pienennetään toimiston
hiilijalanjälkeä ja suojellaan luonnon monimuotoisuutta. Vastuullisuus on tärkeä kilpailuvaltti
- sidosryhmät, työntekijät ja työnhakijat haluavat kuulla, kuinka vastuullisuus on tuotu osaksi
organisaation arkea.

Punaisen Ristin keskustoimisto on pyytänyt kaikille piireille tarjouksen Green Office sertifikaatin varten Tavoitteena on, että vuoden kuluttua
kaikilla toimistoilla olisi sertifikaatti. Kehittämistyö ei lopu sertifikaatin saamiseen, mutta se on
selkeä virstanpylväs kestävämmän työntekotavan saavuttamisessa.
Keskustoimisto on saanut sertifikaatin ja kokemukset siitä ovat olleet positiivisia sekä ympäristön että taloudenkin kannalta - muutokset
ovat tuoneet säästöjä. Oulun piiritoimistolla
olemme aloittaneet pienillä askelilla, parantamalla jätteiden kierrätystä. Jätteet lajitellaan
nyt sekä taukotilassa että luokassa. Uutta on
muovinkeräys.

Tiesitkö, että ...
... Punaisella Ristillä on ilmastokeskus
(Climate Centre)?
... Ilmastokeskus sijaitsee Hollannissa
ja se on perustettu vuonna 2002?

Ympäristön kannalta suotuisaa vaikutusta kerryttävät erityisesti toimet, joilla muokataan
energianlähdettä ja -kulutusta, liikkumisen
muotoja sekä ravinnonlähteitä, mitkä aiheuttavat suurimman osan hiilijalanjäljestä.

... Ilmastokeskus auttaa Punaista Ristiä
suunnittelemaan ilmastoviksusti?
... kaiken takana on heikoimmassa tilanteessa olevien ihmisten auttaminen?
14
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Miksi ilmastonmuutos ja sen hillitseminen on tärkeää
Punaiselle Ristillekin?
Lähde: Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi.

Punaisen Ristin tehtävä on auttaa muun
muassa luonnonkatastrofien uhreja, minimoida luonnonkatastrofien vaikutuksia
erityisesti heikommassa asemassa olevien
ihmisten osalta ja pyrkiä ennaltaehkäisemään näitä katastrofeja. Vedenpuute, nälänhätä ja siirtolaisuus työllistävät jo nyt
Punaista Ristiä niin kansainvälisesti kuin
meillä Suomessakin.

- Pyydä osallistujilta lupa ilmoittautumisen yhteydessä jakaa sähköpostiosoite ja osallistujan
paikkakunta muiden osallistujien kesken kimppakyytien mahdollistamiseksi.
- Jos mahdollista, valitse aloitus- ja päättymisaika niin, että paikalle pystyy tulemaan julkisilla (juna, bussi).
Kurssilaisena?
- Ota oma muki koulutukseen mukaan välttääksesi kertakäyttöiset.
- Toivo kasvisruokaa.
- Selvitä pääsetkö kurssipaikalle junalla tai bussilla.
- Jos menet omalla autolla, ota kyytiin muita,
joilla on sama matka.

Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä, kuumuutta ja kuivuutta aiheuttaen kotien tuhoutumista, sadon menetyksiä ja ongelmia veden saannissa. Erilaisten siirtolaisuuden syiden
joukkoon on noussut niin sanottu ilmastopakolaisuus.

Vapaaehtoisena muuten?
- Ota oma muki tapaamisiin ja tilaisuuksiin.
- Tarjoa lihattomat kokouseväät, esimerkiksi
leipä salaatilla ja paprikalla.
- Suosi kimppakyytejä, milloin vain mahdollista.
Lähetä omat vinkkisi Kristiinalle.

Kehitysyhteistyöhankkeissamme eri puolilla maailmaa ilmastonmuutos otetaan huomioon esimerkiksi minimoimalla polttopuun tarve
energitehokkaammilla, käsinrakennetuilla liesillä ja puita istuttamalla. Punaisen lihan käyttö
on useissa maissa jo minimissään ja muovipussien käyttö on kielletty esimerkiksi Keniassa ja
Norsunluurannikolla valtion taholta.

Lämpenemisen riskit ovat sitä suuremmat,
mitä enemmän ilmasto lämpenee. Puolen asteen ero tuplaa vedenpuutteesta kärsivien ihmisten määrän.

Mitä sinä voit tehdä?
Kouluttajana?
- Pyydä osallistujia ottamaan mukaan oma
muki, kuppi, motti tai kuksa koulutukseen, jotta vältät kertakäyttöiset.
- Järjestä koulutukseen ruoka, joka on ilmastoystävällisempi jättämällä punainen liha pois.
Käytä sen sijaan broileria tai valitse lihaton
vaihtoehto, kuten sosekeitto, kasvispyörykät,
kasviskiusaus tai -lasagne, tai punajuuripihvit.

Lähde: Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi.
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Ookko käyny piiritoimistolla?
Tunnekko sieltä kettää? Eipä
hättää! Kevätpäivän kahavit ja
avvoimet ovet piiritoimistolla
4.5.2019 - tervetuloa!
Oulun piiritoimiston väki haluaa kutsua osastojen vapaaehtoiset tutustumaan piiritoimistoon
ja sen työntekijöihin lauantaina 4.5. klo 10-16.
Päivän ohjelmaan kuluvat myös tutustumiset
Oulun osastoon sekä Kontti-kierrätystavarataloon.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Omassa viimeistään 30.4. Tule mukaan viettämään mukava lauantai rennoissa merkeissä!
h tt p s : / / v a p a a e h to i set . p u n a i n e n ri st i . fi /
event/2227
Vieressä maaliskuinen pyjamapäivä piiritoimistolta. Oletko jo tykännyt meistä Facebookissa?
Tarkista tilanne: www.facebook.com/sproulunpiiri

Muutoksia piiritoimistolla
Pauliinan jäädessä ensin vuosilomille ja sitten
vanhempainvapaalle ottaa Jurvakaisen Päivi sosiaalitoiminnansuunnittelijan sijaisuuden hoitaakseen alkaen 1.5.2019.
Alapeterin Teemu puolestaan sijaistaa Päiviä
järjestötyönsuunnittelijan tehtävässä. Päivi jatkaa samojen kummiosastojen kanssa ja Teemu ottaa Pauliinan kummiosastot. Jo edellisenä vuonna piiritoimistolla työskennellyt Maarit
Kärkkäinen tulee järjestösihteeriksi,
Pirkko-Liisa siirtyy työelämästä rakkaan mökkikunnan, Taivalkosken osaston vapaaehtoiseksi
kesäkuussa 2019. Anne Kynkäänniemi aloittaa
terveydenhuollon suunnittelijana toukokuun
loppupuolella.
Pirkkiksen lähtiäiset järjestetään lauantaina
25.5.2019 alkaen klo 12 aina klo 22 saakka.
Paikkana on Hietalinna Oulussa. Ilmoittautumiset ja ohjelma Omassa: https://vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/2255
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nettu tuotto vuonna 2017 oli 15 921 euroa. Tästä
summasta hallitus päätti tulouttaa tuottoja yhteensä 8000 euroa siten, että korkeintaan 4000
euroa varataan monimuotoisen ystävätoiminnan
seminaarin toteuttamiseen ja korkeintaan 4000
euroa piirin ryhmä/projektitoiminnan pilotointiin.

Suomen Punaisen Ristin Oulun
piirin hallituksen päätöksiä 2018
15.3.2018
8§ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN PIIRIN TILINPÄÄTÖKSEN 2017 HYVÄKSYMINEN
Päätös: Hallitus hyväksyi Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin vuoden 2017 tilinpäätöksen.
10§ ”OSAKSI YHTEISÖÄ JA YHTEISKUNTAA” –
HANKKEEN SUUNNITTELIJAN VALITSEMINEN
Päätös: Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin
Stea-rahoitteisen ”Osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa” hankkeen suunnittelijaksi valittiin sosionomi (AMK) Tiina Parkkinen, 32 v. Ala-Temmekseltä.
12§ RAUDASKYLÄN OSASTON LIITTYMINEN YLIVIESKAN OSASTOON
Päätös: Raudaskylän osasto liitetään varoineen,
jäsenineen ja toiminta-alueineen Ylivieskan
osastoon Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin
hallituksen päätöksellä.
13§ RISTIJÄRVEN OSASTON LIITTYMINEN HYRYNSALMEN OSASTOON
Päätös: Ristijärven osasto liitetään varoineen,
jäsenineen ja toiminta-alueineen Hyrynsalmen
osastoon Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin
hallituksen päätöksellä.
Sähköpostikokous 16.–22.3.2018
27§ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN PIIRIN
VUOSIKERTOMUKSEN 2017 HYVÄKSYMINEN
Päätös: Hallitus hyväksyi vuoden 2017 vuosikertomuksen.
28§ OSASTOJEN ÄÄNIVALTAISTEN EDUSTAJIEN
MÄÄRÄ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN PIIRIN VUOSIKOKOUKSESSA 22.4.2018
Päätös: Hallitus hyväksyi osastojen äänivaltaisten edustajien määrän Suomen Punaisen Ristin
Oulun piirin vuosikokouksessa 22.4.2018 esitetyn mukaisesti.
29.5.2018
39§ ”OMAISHOITAJAPERHEIDEN ELÄMÄNLAADUN
JA ITSENÄISEN SELVIYTYMISEN VAHVISTAMINEN” –
HANKKEEN ALUETYÖNTEKIJÄN VALITSEMINEN
Päätös: Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin Stearahoitteisen ”Omaishoitajaperheiden elämänlaadun ja itsenäisen selviytymisen vahvistaminen”
–hankkeen aluetyöntekijäksi valittiin sosionomi
(AMK) Suvi Kervinen, 35 v. Kiimingistä.
29.8.2018
57§ VEIJO AHLBERGIN RAHASTON TUOTON JAKAMINEN VUODELTA 2017
Päätös: Veijo Ahlbergin muistorahaston tarken17

58§ NUORISOVALIOKUNNAN LAKKAUTTAMINEN
Päätös: Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin
Nuorisovaliokunta lakkautetaan toistaiseksi,
koska valiokunta ei itseasiallisesti toimi tavoitteidensa mukaisesti eikä sille vaikuta olevan aitoa tarvetta.
30.10.2018
72§ VAALAN OSASTON PURKAMINEN
Päätös: Vaalan osasto liitetään varoineen, jäsenineen ja toiminta-alueineen Suomen Punaisen Ristin Utajärven osastoon Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin hallituksen päätöksellä.
73§ SUOSITUS VAPAAEHTOISTEN KULUJEN KORVAAMISESTA OULUN PIIRISSÄ
Päätös: Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin
hallitus suosittelee, että vapaaehtoisille
toimijoille suoritetaan voimassa olevan suosituksen mukaista korvausta. Tämä tarkoittaa Oulun piirissä sitä, että mikäli kulukorvaukseen on
oikeutettu, niin kulukorvaus mm. kilometrikorvauksien osalta noudattaa Valtion
matkustusohjesääntöä.
12.12.2018
86§ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN PIIRIN
TALOUSARVIO 2019
Päätös: Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin
hallitus hyväksyi talousarvion vuodelle 2019.
88§ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN PIIRIN
TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTOTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ja TALOUSARVIO VUODELLE 2019
Päätös: Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin
hallitus hyväksyi turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2019.
90§ PYHÄNNÄN OSASTON PURKAMINEN
Päätös: Pyhännän osasto liitetään varoineen,
jäsenineen ja toiminta-alueineen Kärsämäen
osastoon Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin
hallituksen päätöksellä.
Sähköpostikokous 18.–25.12.2018
100§ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMAN 2019 HYVÄKSYMINEN
Päätös: Hallitus hyväksyi vuoden 2019 piirin
toimintasuunnitelman.
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Ensihuoltoharjoitus Oulun kaupungin sosiaalipäivystyksen kanssa 17.1.2019
Punaisen Ristin ja Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun valmiuden yksi toimialueista
on ensihuolto. SPR Oulun osaston vapaaehtoisia oli mukana harjoittelemassa ensihuoltoa ensimmäistä kertaa järjestetyssä
yhteisharjoituksessa Oulun kaupungin sosiaalipäivystyksen henkilökunnan kanssa
17.1.2019.

kaupungin sosiaalipäivystykseen tulee hälytys
onnettomuudesta, jossa on noin 20 uhria. Sosiaalipäivystyksen viranomaiset päättävät hälyttää tehtävälle myös Punaisen Ristin vapaaehtoisia huolehtimaan henkisen tuen ja ensiavun
antamisesta sekä auttamaan evakuointikeskuksen perustamisessa ja evakuoitavien kirjaamisessa. Myös muonitusta tarvitaan, sillä tehtävä voi kestää pidemmän aikaa.

Kuvitteellisessa tilanteessa Oulun kaupunkialueella sijaitsevassa peruskoulussa oli torstaisena iltapäivänä ollut käynnissä nuorten urheilutapahtuma. Paikalle oli tullut kilpailemaan
useita joukkueita ympäri Suomea. Yllättäen
tauolla koulun pihalla sattui vakava liikenneonnettomuus, jossa loukkaantui useita henkilöitä.
Onnettomuus vaati myös kuolonuhreja. Oulun

Hälytys vapaaehtoisille tulee OHTO-järjestelmän kautta. Useita Punaisen Ristin vapaaehtoisia eri osastoista saa tekstiviestin ja ilmoittaa pääsevänsä välittömästi tulemaan paikalle.
Vapaaehtoiset kokoontuvat piiritoimistolle, jossa avustava Vapepa-johtaja on heitä vastaanottamassa ja kirjaamassa sisään operaatioon.
Samaan aikaan 1. Vapepa-johtaja saa tilanneselvitystä sosiaalipäivystyksen kenttäjohtajalta
OYS:ssa, mikä on tilanne ja mitä vapaaehtoisilta
odotetaan. Kaikki kokoontuvat keskustan seurakuntatalolle perustettavaan evakuointikeskukseen, jonne myös kenttäjohtaja sekä 1. Vapepa-johtaja saapuvat. Vapaaehtoiset saavat
tilanneselvityksen ja tehtävä voi alkaa.
Koululle lähtee joukko henkisen tuen osaajia sekä ensiapuryhmä yhdessä kahden sosiaalipäivystyksen viranomaisen kanssa. Toinen
puoli vapaaehtoisista jää seurakuntatalolle valmistelemaan evakuoitavien vastaanottopisteitä sekä hankkimaan iltapalaa kaikille harjoitukseen osallistuville. Koululla tilanne on aluksi
hieman epäselvä, mitä on tapahtunut ja ketkä
ovat avun tarpeessa, koska koululla on samaan
aikaan menossa muitakin iltatilaisuuksia. Ammattikorkeakoulun ensihoidon opiskelijat esittävät uhrien rooleja täysillä ja tilanne on hyvin
todentuntuinen. Vapepa-johtaja antaa toimintaohjeita ja pian tilanne onkin jo hallinnassa.
Uhreja lähdetään saattamaan kohti evakuointikeskusta.

Pertti Saarela

Seurakuntatalolla vapaaehtoiset vastaanottavat evakuoituja kolmella eri pisteellä ja kirjaavat
uhrien perustiedot yhteistyössä sosiaalipäivystyksen ammattilaisten kanssa. Jokaisen henkilön tilanne on selvitettävä erikseen, jotta heille voidaan järjestää oikeanlaista apua kaikkia
järkyttäneessä tilanteessa. Joukossa on myös
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yksi espanjankielinen tyttö, joka ei puhu suomea eikä englantia. Sosiaalipäivystyksen tulkkipalvelun kautta hänenkin tilanteensa saadaan
selvitettyä. Sosiaalipäivystyksen henkilökunta
on kädet täynnä työtä haastatellessaan jokaisen henkilön erikseen. Samaan aikaan Punaisen Ristin vapaaehtoiset huolehtivat vuoroaan
odottavien rauhoittelemisesta, mahdollisista
ensiaputarpeista sekä tarjoilevat iltapalaa. Hiljalleen tilanne selkiytyy ja rauhoittuu.

janpitoa, viestintää tilanteen kulusta keskustoimistoon ja harjoituksen seurantaa.
Harjoitukseen osallistui:
• Oulun kaupungin sosiaalipäivystyksen työntekijöitä
• SPR paikallisosastojen vapaaehtoisia
• SPR Oulun piirin työntekijöitä
• opiskelijoita autettavien rooleissa
Harjoituksen kulusta
Harjoitus sujui pääpiirteissään hyvin. Vapaaehtoiset saivat luotua turvallisuuden tunnetta. Vapaaehtoisia olisi voinut olla enemmän, mutta
pieni vaje oli hyvää harjoitusta, koska todellisuudessakin vapaaehtoinen voi joutua punnitsemaan ketä auttaa ensin.
Tilanne oli alkuun koululla epäselvä, koska paikalla ei ollut viranomaisia. Tämä tuntui hieman
epärealistiselta ja todettiin, että seuraavaan
harjoitukseen olisi hyvä saada tapahtumapaikalle viranomainen tai sen roolia tekevä henkilö.

Kristiina Kangas

Harjoitus päätettiin purkutilaisuuteen, missä
käsiteltiin harjoituksen sujuminen ja kysymykset, ja kiitettiin kaikki osallistujia.

Vaikka kyse olikin harjoituksesta, tilanne oli ensihoidon opiskelijoiden loistavien näyttelijäsuoritusten ansiosta hyvin aidon tuntuinen, koska
he eläytyivät uhrin rooliinsa täydellisesti. Sosiaalipäivystyksen henkilökunta kiitteli Punaisen Ristin vapaaehtoisia – ilman meitä he eivät
olisi selvinneet tehtävästä yhtä sujuvasti. Yhteistyötä ensihuollon toimialueella kehitetään
edelleen Oulun kaupungin ja SPR Oulun piirin
välillä, jotta valmius auttaa äkillisissä onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa paranee ja että
viranomainen pystyy luottamaan vapaaehtoisten toimintakykyyn.

MITÄ ON ENSIHUOLTO?
Ensihuollon tarkoituksena on antaa
ihmisille apua ja tukea äkillisessä
onnettomuudessa tai häiriötilanteessa tai välittömästi sellaisen
jälkeen. Ensihuolto pyrkii huolehtimaan erityisesti fyysisistä, psyykkisistä ja aineellisista perustarpeista
kuten vaatetuksen, muo- nituksen,
hätämajoituksen ja henkisen tuen
järjestämisestä. Ensihuolto on osa
sosiaalitoimen psykososiaaliseen
tukeen liittyvää viranomaistehtävää.
Vapaaehtoistoiminnalla tuetaan
ja täydennetään viranomaisen
johtamaa toimintaa. (Mukaillen:
rednet.punainenristi.fi/ensihuolto)

Teksti: Sari Huotari, Oulun osasto
Piirin rooli harjoituksessa
Piiritoimiston henkilökunnan jäsenten tehtävät
harjoituksen aikana sisälsivät OHTO-hälytyksen
tekemisen, välineiden tuomista vapaaehtoisten
saataville, hankintojen tekemistä muonitusta
varten, autettavien rekisteröintiä, tilannekir-
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Harjoitusmallit osastojen avuksi
Pisara 2019 -valmiusharjoituksessa
Harjoitusmallit pohjautuvat realistisiin häiriötilanteisiin, joissa Punaisen Ristin vapaaehtoiset
tositilanteessakin toimisivat viranomaisten tukena. Molemmat harjoitusmallit on suunniteltu
vahvistamaan Punaisen Ristin kokonaisvalmiutta.
Lue lisää harjoitusmalleista Pisara 2019
-sivuilta RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
valmiusharjoitus2019
Pisara 2019 -valmiusharjoituksessa 26.10.
testataan Punaisen Ristin valmiutta auttaa tilanteessa, jossa puhtaan veden saanti heikkenee tai loppuu kokonaan. Jokainen
osasto suunnittelee teeman ympärille oman
harjoituksensa. Apua saa valmiista harjoitusmalleista.

Ystävät Pisara 2019 -harjoitukseen!
Ystävätoiminnan vapaaehtoisilla on tärkeä rooli Pisara 2019 -harjoituksessa, sillä ystävillä on vahvaa paikallistuntemusta ja yhteys haavoittuvimmassa asemassa
oleviin autettaviin. Vähimmillään vapaaehtoinen voi tiedustella oman ystävänsä tilannetta ja pärjäämistä – tarkistaa, että
hänellä on tieto häiriöstä ja puhdasta vettä saatavilla.

Osastoille on tarjolla kaksi piirien ja keskustoimiston valmistelemaa harjoitusmallia: matalan
osallistumiskynnyksen harjoitus sekä keskitason harjoitus, johon kuuluu osasto- ja järjestöyhteistyötä. Näitä yhdistämällä voidaan rakentaa myös laaja yhteisharjoitus.

Mitä
viranomainen
vesikriisin sattuessa?

t e ke e

Miten
P u n a i ne n
auttaa vesikriisissä?

Risti

voi

Vesikriisissä saastunut vesi voi aiheuttaa
epidemian. Tilanteen hallitsemiseksi viranomaisten tärkeimpinä tehtävinä on

Punainen Risti toimii vesikriisissä viranomaisen tukena. Vapaaehtoiset voivat
esimerkiksi

•

tiedottaa
ihmisille
talousveden
laadusta
ohjeistaa ihmisiä veden käytöstä
ja käyttörajoituksista (esimerkiksi kehotus keittää juomavesi) sekä
tarvittaessa hankkia ja jakaa puhdasta
vettä.

•

Vaikka vastuu auttamisesta on vesiepidemian sattuessa viranomaisella, äkillisessä
tilanteessa tarvitaan lisävoimia, jotta kaikki avun ja tiedon tarpeessa olevat tavoitetaan nopeasti. Näihin tehtäviin tarvitaan
Punaista Ristiä.

•

•
•

•
•

•
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kartoittaa kotitalouksien sähkö-, vesija lämpötilannetta, asukkaiden vointia ja
avun tarvetta
jakaa asukkaille viranomaisten antamia
toimintaohjeita sekä paperisina tiedotteina että sosiaalisen median avulla
auttaa viranomaisia puhtaan veden
ja avustustarvikkeiden jakelussa
hälyttää lisäapua Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepa-verkoston kautta
tilanteen pitkittyessä huolehtia omien vapaaehtoistensa huollosta, työvuorojen järjestämisestä ja materiaalien riittävyydestä.

VALMIUS JA ENSIAPU
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Suiston selviytyjät - kutsu Vapepa- taitokilpailuun 24.8.2019 Oulu

Jari Huhtakallio

Järjestämme Oulussa kilpailumuotoisen harjoituspäivän, jossa testataan Vapepa-taitojamme erilaisten toimintarastien kautta. Päivän päätteeksi
kruunataan parhaat Suiston Selviytyjät 2019. Tarkoitus on viettää mukava päivä yhdessä, kisaillen
ja oppien, idyllisissä Oulun suistomaisemissa.
Kasatkaa kilpailuun hälytysryhmistänne 3 hengen partio(t). Yhdestä hälytysryhmästä voi osallistua useampi partio. Pakatkaa etsintäreppunne
ja lastatkaa mukaan aimo annos iloista mieltä,
yhteishenkeä ja vähän kilpailumieltäkin.
Ajankohta:
24.8.2019 noin klo 8.00-18.00 (Tarkempi kisa-aikataulu ja muut ohjeet annetaan ilmoittautumisajan päätyttyä joukkueiden yhteyshenkilöille.)
Paikka:
Kilpailukeskus SPR:n Hietalinna Hietasaaressa
(Vaaskiventie 10)

Joukkueet:
3 hengen partioita. Keksikää ryhmällenne nimi.
Mielikuvituksen ja luovuuden käyttö on
enemmän kuin toivottavaa. ;)
Ilmoittautuminen:
24.5.2019 mennessä linkin https://www.lyyti.
in/Suiston_Selviytyjat_2019 kautta.
Kilpailu vaatii toteutuakseen vähintään 10 joukkuetta, maksimissaan mukaan otetaan 15 joukkuetta.
Osallistumismaksu:
40€/joukkue sis. keittolounaan 3 henkilölle
sekä kilpailumateriaalin. Maksu suoritetaan
30.6.2019 mennessä SPR Oulun piirin tilille
FI65 1107 3000 4108 72. Maksu suoritetaan
kuitenkin vasta ilmoittautumisajan päätyttyä,
kun kisaorganisaatio on vahvistanut kilpailun
toteutumisen.
Varustus:
Sään mukainen pukeutuminen, etsintäreppu,
muistiinpanovälineet, Vapepa-liivi, omaa evästä tarpeen mukaan. Rastiradan kiertämiseen
kuluu arviolta noin 2,5h per joukkue. Lounasta on tarjolla kilpailukeskuksessa ennen tai jälkeen radan kiertämisen.
Majoitus:
Kisakeskus Hietalinnassa Vaaskiventie 10:ssä
on mahdollisuus majoittua hintaan 12,50 €/
hlö/yö (10 hlöä, talon petivaatteet) tai 10 €/
hlö/yö (10 hlöä, oma makuupussi). Ruuanlaittomahdollisuus ja sauna kuuluvat hintaan.
Majoitusvaraukset Teemu Alapeteri, 040 483
4332 tai teemu.alapeteri@redcross.fi
Lämpimästi tervetuloa tapahtumaan!
Lisätietoja tapahtumasta:
Sari Huotari, p. 040 673 6559,
shuotari@gmail.com
Pekka Mattila, p. 040 170 3402
pekka.mattila@me.com

Yhteistyöstä voimaa: marttayhdistykset mukaan Pisara 2019 -harjoitukseen
Punainen Risti on kutsunut martat mukaan pisara 2019 -harjoitukseen ja kutsu on edelleen välitetty marttapiireille ja -yhdistyksille.
Harjoituksessa mukana olevat Punaisen Ristin
piirit ja osastot ovat yhteydessä alueensa marttapiireihin ja yhdistyksiin.
Lähde: https://www.martat.fi/ajankohtaista/
marttayhdistykset-mukaan-pisara-2019-harjoitukseen/
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Nyt on mahdollisuus vahvistaa yhteistyötä
oman alueen marttojen kanssa - keskustelkaa
osallistumisesta ja miettikää yhdessä mahdollisia rooleja.

HENKINEN TUKI JA VALMIUS

BaltPrep-valmiushanke tuo mukanaan koulutuksia
Save the date: Psykososiaalisen tuen koulutus 12.-15.8.2019, Nynäs
Nyt on erinomainen mahdollisuus oppia lisää
psykososiaalisesta tuesta. Psykososiaalisen tuki
onnettomuustilanteissa lievittää tilanteen aiheuttamaa stressiä sekä auttaa ihmisiä selviytymään ja toipumaan.

Now there is a great opportunity to learn more
in psychosocial support (PSS). Psychosocial
support alleviates stress and enhances short
and long-term coping in emergencies.
Psychosocial support training course will take
place in Finland on 12th-15th August. The venue is Finnish Red Cross´ Training centre Nynäs, in Heinola. Training will be organized in cooperation with the IFRC Psychosocial Support
Center and the BaltPrep project.
Requirements for participants:

Järjestämme osana BaltPrep hanketta psykososiaalisen tuen koulutuksen 12.-15.8. Nynäsissä yhteistyössä Tanskan psykososiaalisen tuen keskuksen sekä BaltPrep -hankkeeseen osallistuvien
Punaisen Ristin kansallisten yhdistysten kanssa.
Koulutuksen keskeinen sisältö: Psykososiaalinen tuki onnettomuustilanteissa

•

Koulutukseen voi hakea sekä työntekijät että
vapaaehtoiset. Hakijoilta odotetaan kokemusta
psykososiaalisesta tuesta ja suojelusta. Koulutustaustaksi sopii esimerkiksi sosiaalityöntekijä,
sairaanhoitaja, opettaja tai psykologi. Koulutuskieli on englanti.

•
•
•

Experienced Red Cross staff or volunteer in
the area of psychosocial support and protection
Social worker, psychologist, teaching or
pedagogical professional or the like
Fluent in spoken and written English
Good communication skills

The application period will begin by the end of
April. Accommodation and travel cost will be
covered by the BaltPrep project.

Koulutus on osallistujille ilmainen. Linkki koulutushakuun avataan huhtikuun aikana. Koulutukseen otetaan yhteensä 14 osallistujaa.

More information on Baltprep project: www.
redcross.fi/baltprep

Lisätietoja: www.redcross.fi/baltprep

Tiesitkö, että ...
... Punaisella Ristillä on psykososiaalisen tuen keskus (The Reference Centre for
Psychosocial Support)?
... psykososiaalisen tuen keskus sijaitsee Tanskassa ja se on perustettu vuonna 1993?
... keskus auttaa Punaista Ristiä kehittämään psykososiaalista tukea?
... kaiken takana on heikoimmassa tilanteessa olevien ihmisten auttaminen?

Koulutukseen valitaan Suomesta kolme henkilöä ja lisäksi SPR:llä on mahdollisuus muutamaan lisäpaikkaan, jos muut kansalliset yhdistykset eivät saa omia kiintiöitään täyteen.

Haku alueelliseen valmiustoimijoiden koulutukseen on alkanut
Baltian alueen Punaisten Ristien valmiuden kehittämishanke (Baltprep) toteuttaa kaksi alueellisten valmiustoimijoiden RDRT (Regional
Disaster Management Team) koulutusta. Ensimmäinen koulutus järjestetään Suomessa, Nynäsin koulutuskeskuksessa 4.-11.8.2019. Koulutukseen etsitään kokeneita SPR:n vapaaehtoisia
toimijoita ja haku on auki 30.04.2019 asti.

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmiudet
toimia toisen Baltian alueen Punaisen Ristin
tukena onnettomuustilanteissa sekä perusvalmiudet valmiustoiminnan kehittämiseen. Koulutus ja kaikki siihen liittyvät materiaalit ovat
täysin englanninkielisiä. Ilmoittautumiset ja
lisätiedot: www.lyyti.fi/reg/RDRT_1908
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NUORISO- JA JÄRJESTÖTOIMINTA

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan aloite ilmastonmuutoksen ehkäisyn huomioimisesta Suomen Punaisessa Ristissä
Päätös:
Hallitus kiitti valtakunnallista nuorisotoimikuntaa esityksestä ja piti tärkeänä, että SPR omassa toiminnassaan valmistelee ratkaisuja, jotka
ovat kestäviä ja ympäristöystävällisiä. Hallitus
päätti kiinnittää omissa päätöksissään huomiota päätösten ilmastovaikutuksiin. Samalla se
päätti, että ilmastonmuutoksen vaikutus toimintaan otetaan osaksi tulevan toimintalinjauksen valmistelua siten, että kaikki järjestöyksiköt sitoutuvat yhteiseen toimintaan. Hallitus
rohkaisee kaikkia toimintayksikköjä jo nyt tekemään omassa toiminnassaan ratkaisuja, jotka ehkäisevät ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
Tukea päätöksiin ja toimintamalleihin saa esimerkiksi Sitoumus2050- sivustolta. Hallitus piti
tärkeänä, että kaikissa toimitiloissa valmistellaan Green Office -sertifikaatiota. Hallitus rohkaisee kaikkia tekemään oman ilmastositoumuksensa ja tekemään omissa kulutukseen ja
arjen valintoihin liittyvissä päätöksissään tulevaisuuden kannalta kestäviä ratkaisuja.

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta teki
aloitteen Suomen Punaisen Ristin hallitukselle ilmastonmuutoksen ehkäisyn huomioimisesta Suomen Punaisessa Ristissä.
Aloitteessa todetaan, että Suomen Punaisen Ristin on omalla toiminnallaan näytettävä esimerkkiä kestävämmistä valinnoista.
SPR:n pitää kiinnittää nykyistä enemmän
huomiota toimintansa ilmastovaikutuksiin.
Aloite:
Onko jotain perusteita sille, miksi kaikissa tilaisuuksissamme ei siirrytä kasvipohjaiseen ruokaan? Miksi paperisia esitteitä painetaan niin
paljon? Miksi lennämme paljon jopa kotimaan
sisällä tai viemme vapaaehtoiset tapaamaan
toisiaan epäekologisesti risteilylle? Entä miksi
järjestömme myy paljon kaikkea krääsää, eikä
panosta enemmän kierrätystuotteisiin tai Reiluun kauppaan? Tällä hetkellä esimerkiksi Kontti ja SPR:n kirpputorit tunnetaan kierrätystoiminnastaan. Voisiko Suomen Punaisen Ristin
seuraavan toimintalinjauksen yhtenä tavoitteena olla se, että jatkossa koko järjestön toiminta tunnetaan ekologisuudesta ja kestävän kehityksen huomioimisesta? Esitämme aloitteena,
että Suomen Punainen Risti jatkossa päätöksenteossaan arvioi, ovatko yksittäiset päätökset kestävän kehityksen mukaisia ja sitä, miten
ilmastovaikutuksia voidaan minimoida kaikessa
järjestön toiminnassa.

		

***

Nuorisotoimikunta itse päätti siirtyä sanoista
tekoihin helmikuun lopun kokouksessaan ja
päätti, että omissa kokouksissa tarjotaan vain
kasvisruokaa.

reella. Paikka ja tarkempi ohjelma varmistuu
hieman myöhemmin. Luvassa on ideoiden jakamista, toimikuntien välistä yhteistyötä, asiaa
nuorisotoimikunnan roolista piirissä, kestävän
kehityksen tavoitteisiin tutustumista sekä tietysti virkistäytymistä!
HUOM: Oulussa ei ole nuorisotoimikuntaa,
mutta muutama aktiivinen nuori piiristä voi silti ilmoittautua mukaan. Hausta/ilmoittautumisesta tiedotetaan lähempänä.

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan helmikuun kokouksen
muut asiat
Nuorisolinjauksen työstö
Nuorisolinjauksen työstö on jo hyvässä vaiheessa ja työpajoja on pidetty jo lähes kaikkien piirien alueella. Vapaaehtoiskyselyssä, jonka
linkki on tullut jäsenille sähköpostilla, oli muutama lisäkysymys nuorille. Nämä vastaukset
otetaan huomioon linjausta kirjoittaessa.

Nuorten yleiskokous
Nuorten yleiskokous järjestetään 13.15.3.2020. Paikka on todennäköisesti Lapin
piirin alueella, varmistuu myöhemmin. Yleiskokouksessa mm. hyväksytään uusi nuorisolinjaus ja voidaan tehdä alotteita yleiskokoukselle.

Asiaa piirien vuosikokouksesta
Valtakunnallinen nuorisotoimikunta kehottaa
mahdollisimman montaa nuorta osallistumaan
piirin vuosikokoukseen ja asettumaan ehdolle
piirihallitukseen. On tärkeää, että nuorten ääni
saadaan kuuluviin!

Kouluyhteistyö
Kouluyhteistyön materiaalit on päivitetty! Ne
löytyvät Punaisen Ristin koulusivuilta sekä
RedNetin kouluyhteistyö -osiosta.

Piirien nuorisotoimikuntien tapaaminen
Piirien nuorisotoimikuntien tapaaminen järjestetään 4.-6.10.2019, todennäköisesti Tampe24
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Digivapari-hackathonissa verkkovapaaehtoisuutta
kehittämässä

Aleksi Holmala

Anna (vas.), Jutta ja Sini-Tuuli ideoimassa uusia digiavusteisia vapaaehtoistehtäviä.

Helsingin Viikissä 23.-24.4. järjestettyyn
hackathon- tapahtumaan kokoontui noin 20
hengen joukko pohtimaan ratkaisuja pop-uptyylisen verkkovapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Ryhmä koostui Punaisen Ristin
vapaaehtoisista, opiskelijoista sekä asiantuntijoista.

verkkopohjaiseksi, ei esimerkiksi ystävä- tai
ensiapuryhmätoimintaa ole järkevää muuttaa
ainoastaan verkkotoiminnaksi.

Viikonloppu sai alkunsa Suomen Punaisen Ristin asiantuntijoiden antamista pohjustuksista
sekä hackathon- työskentelyyn virittäytymisestä. Hackathon- työskentelyn tavoitteena on kehitellä ratkaisuja järjestäjän antamiin haasteisiin
rajatussa ajassa.
Vapaaehtoistoiminnan muotojen murroksen yhteydessä on oleellista, että vapaaehtoistoimintaa järjestetään ympäristöissä, joita ihmiset
käyttävät. Nuoremmille kyseisenä ympäristönä
toimivat verkkopohjaiset tai -avusteiset alustat,
kuten esimerkiksi sosiaalisen median palvelut.
Tiimit kehittivät luovia sekä mielenkiintoisia ratkaisuja. Kaikille ratkaisuille yhteistä oli myös fyysisen, reaaliajassa tapahtuvan vapaaehtoistyön
merkitys. Vaikka toiminta muuttuisikin osittain
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Innovatiivisen sekä silmiä avartavan ryhmätyöskentelyn ohessa jäi myös aikaa tutustua
toisiin osallistujiin. Toisten kokemusten sekä
näkemysten kuunteleminen sai pohtimaan
myös verkkopohjaisten palveluiden, kuten
Oman Punaisen Ristin merkitystä omassa vapaaehtoistyössä.
Omissa vapaaehtoistehtävissäni olen huomannut, että esimerkiksi uusien vapaaehtoisten vastaanottaminen on helpottunut huomattavasti Oman Punaisen Ristin ansiosta. Koen,
että verkkopohjaisten järjestelmien avulla on
mahdollista keventää vapaaehtoisen tehtäviä,
jolloin aikaa jää enemmän varsinaiseen vapaaehtoistoimintaan.

Hackathoniin osallistui Aleksi Holmala Haukiputaan osastosta. Kiitos Aleksi tekstistä ja
osallistumisesta! Ehkä kuulemme vielä enemmän joistakin ideoista, kun ne tulevat osaksi
vapaaehtoistoimintaa.

NUORISOTOIMINTA

Uusia vapaaehtoisia ja Punaista Ristiä tunnetuksi lukiokurssin kautta?

Vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä riippuu
kurssin tuntimäärästä (oppilaitos antaa tämän). Kurssin jälkeen nuori voi halutessaan
jatkaa osaston toiminnassa säännöllisesti tai
satunnaisesti. Kurssin aloituksen voi järjestää
periaatteessa mihin aikaan vuodesta tahansa,
mutta ihan alkusyksy voisi olla hyvä ajankohta,
koska uusi kouluvuosi alkaa.
Kurssi on järjestetty vuonna 2018 Iin ja Pyhäjoen lukioissa, joten näiden osastojen toimijoilta voi halutessaan kysellä lisätietoja - kuin

SPR / Marjaana Malkamäki

Punainen Risti voi tarjota vapaaehtoistoiminnan
kurssia valinnaiskurssiksi lukioille (tai ammattikouluille, mikäli se soveltuu heidän opintosuunnitelmaansa). Käytännössä tämä on tarkoittanut kolmea teoriaoppituntia (piirin työntekijä
voi pitää), osaston yhteyshenkilön esittelemistä nuorille ja vapaaehtoistoimintaa osaston toimintaryhmissä, esimerkiksi ea-ryhmissä ja ystävätoiminnassa.
myös piiristä. Kurssit eivät ole tuonneet suuria vapaaehtoisryntäyksiä vaan pikemminkin
muutamia vapaaehtoisuudesta kiinnostuneita
nuoria. Esimerkiksi Pyhäjoella nuoret järjestivät vanhainkodissa toimintaa, josta oli pidetty kovasti.
Haluaisiko sinun osastosi tarjota vapaaehtoistoiminnan kurssia paikkakunnan oppilaitoksiin? Tai mietitytääkkö jokin asia tähän liittyen? Ota yhteyttä Kristiinaan.

SPR / Jussi Partanen
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Osastokäynnit 2018
Piirin työntekijät tekevät käyntejä osastoihin
muun muassa kummikäyntien merkeissä ja tarpeen mukaan. Käyntien määrään vaikuttaa osal-

taan myös osaston toiminnan laajuus. Alla on
koontitaulukko vuoden 2018 osastokäynneistä. Olettehan yhteydessä piiriin, jos jokin asia
mietityttää.

Osastot ovat aakkosjärjestyksessä vasemmalla (suluissa
lukee kummin nimi).
Taulukon yläosassa oleva luku
tarkoittaa käyntien määrää (02-4-6- jne).
Palkit koostuvat yhden tai
useamman työntekijän käynneistä.
HUOM: Taulukossa voi olla joitakin pieniä virheitä.
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Osaston puheenjohtajaksi pystymetsästä kaikkea ei tarvitse osata heti
Tapasin Hannelen kummiuden ja Oma Punainen Risti -koulutuksen kautta. Kiinnitin huomiota rohkeuteen ja heittäytymisen
sekä osaston lämpimään tukeen. Halusin
kertoa siitä teillekin.

Olen puheenjohtajana ja loppuvuodesta lähdin
mukaan ea-toimintaan, mutta en ole vielä kerennyt montaa kertaa mukaan.

Kuka siis olet ja missä asut?

Kaikki on ottanut tosi hyvin vastaan ja kaikkien
kanssa on tutustunut nopeasti, varmaan siksikin, kun ollaan tosi pieni ryhmä. Kaikki on kivoja ja auttavat, kertovat mitä pitää tehdä. Kun
lupasin tulla mukaan, niin ensimmäinen juttu
oli, että kävimme yhdessä syömässä.

Paras muisto Punaisesta Rististä?

Olen Hannele Koutonen. Asun Ylivieskassa ja
toimin Alavieskan osastossa.
Miten tulit Punaiseen Ristiin?
Olin miettinyt, että haluaisin alkaa harrastamaan jotakin kivaa. Kaverin kanssa tuli
puhetta asiasta ja hän kertoi,
että sinne [osastoon] tarvitaan uusia toimijoita. Eli kaveri houkutteli.

“Kaikki on kivoja ja
kertovat mitä pitää
tehdä. Kun lupasin
tulla mukaan, niin
ensimmäinen juttu
oli, että kävimme
yhdessä syömässä.“

Mistä löysit rohkeutta lähteä puheenjohtajaksi? Mitkä asiat ovat luoneet pohjaa puheenjohtajan tehtävään?

Kenenkään ei tarvitse tehdä yksin.
Hallituksen tapaamisessa jaettiin tehtävät esimerkiksi, kuka laittaa ilmoituksen lehteen ja niin edelleen.
Oletko jo Omassa ja Ohtossa?
Olen kummassakin!

Kiitos Hannele tästä ja siitä, että
lähdit mukaan! :)
5.3.2019, haastatteli Kristiina Kangas

Olen toiminut jalkapallojoukkueen joukkueenjohtajana: se tarkoittaa suunnittelua, järjestämistä, kokoustamista ja kaikkea semmoista. Urheiluseurapuoli on tuttu, mutta muut järjestöt
eivät. Oma työni terveydenhoitajana on itsenäistä, joutuu tekemään päätöksiä ja olen tottunut huolehtimaan ja kantamaan vastuuta asioista.
Pystymetsästä kuitenkin tulin tähän puheenjohtajan tehtävään. Kuulin, että heidän puheenjohtajansa lopettaa ja osastossa pelkäsivät,
että toiminta voi vaarantua, jos ei puheenjohtajaa löydy. He lupasivat auttaa kaikessa. Yllytyshullu kun olin, lähdin mukaan. En tiennyt
vielä, mitä tarkoittaa olla puheenjohtaja, mutta
kun on pieni osasto, niin hyvin pystyy opettelemaan. Rohkeus tuli ehkä siitä, ettei tiennytkään
kaikkea, sanoo Hannele nauraen.
Raija Heikkilä

Mitä teet tällä hetkellä Punaisessa Ristissä?
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Keskellä ei mitään voikin olla keskellä kaikkea
- ennakkoluulotonta osastorajojen ylittämistä
Tapasin Jaanan Oma Punainen Risti -koulutuksen merkeissä. Minulle selvisi, että hänen asuinpaikkansa, mikä jonkun mielestä
voisi sijaita niin sanotusti ”keskellä ei mitään”, olikin itse asiassa hyvin keskeisellä
paikalla kolmen osaston välimaastossa.

oli aika vaihtelulle.
Mitä teet Punaisessa Ristissä ja missä?
Kävin ea-päivystyskoulutuksen, syys-lokakuussa sain valmiiksi. Olen käynyt nyt ea-harjoituksissa Ylikiimingissä ja Pudasjärvellä. Otin myös
Kiiminkiin yhteyttä, Ylikiiminki ja Kiiminki ovat
puhuneet yhteistyöstä.

Kuka olet ja missä asut?
Olen Jaana Kolvanki, asun Oulussa, vanhan Ylikiimingin kunnan puolella. Olen perushoitaja koulutukseltani ja valmistuin
geronomiksi 2016. Geronomi
tarkoittaa vanhustyön erikoisammattiosaajaa.
Miten tulit Punaiseen Ristiin?

“Todella hyvin on
otettu vastaan kaikissa kolmessa osastossa. Tuntee kuuluvansa porukkaan, eikä
ole sellainen olo, että
vain sisäpiirin juttu.”

Suoma Ojala houkutteli minut mukaan, hyviä perusteita
käyttäen! Olen ollut Pudasjärvellä töissä ja Pudasjärvellä on aktiivista SPR:n toimintaa kuten
ea-ryhmä. Viime keväänä ea-ryhmä etsi uusia
vapaaehtoisia, pohjustivat hyvin, mitä se tarkoittaa. Olin ammattijärjestötoiminnassa 15
vuotta mukana, sitoudun siihen, mitä teen. Nyt
ammattijärjestötoiminnan sijaan halusin muuta,

Miten keksit osallistua useamman osaston toimintaan? Minkälaisen vastaanoton sait?
Olen tottunut, että yksinkin voi lähteä tekemään ja on mukava tutustua eri ihmisiin. Eri osastoilla on eri
aikaan toimintaa ja vuorotöissä ollessa se tuo joustavuutta.

Todella hyvin on otettu vastaan kaikissa kolmessa osastossa. Tuntee
kuuluvansa porukkaan, eikä ole sellainen olo,
että on vain sisäpiirin juttu.
Myös kouluttajista on jäänyt todella hyvä fiilis!
Anne Kynkäänniemi antoi hyvää imagoa SPR:lle.
Pirkkis [piiritoimistolta], Erkkilän Esa sekä Huhtalan Tarja ovat mahtavia! Koulutuspäässä on
asiat kunnossa ja siitä se sitten lähtee, pannaan hyvä kiertämään!
Uusille on tärkeää että kokemuksia jaetaan, ei
kerskaillen, mutta sillä tavalla, että opiksi.
Oletko jo Omassa ja Ohtossa?
Olen molemmissa, ja myös Hupsis ja RedNet.
Esa on pitänyt huolen!
Paras muisto Punaisesta Rististä?
Päivystys ea-koulutus ja Pirkkis on huippu!
Kiitos Jaana tästä! Hyviä ea-harjoituksia! :)

Sirkku Fali

7.2.2019, haastatteli Kristiina Kangas
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Uudet tuulet toivat voimaa toimintaan

Juha Hankkila

Uudet vapaaehtoiset Elsa (vas.) ja Marika juttelevat Markun kanssa.

Hyrynsalmella järjestettiin helmikuun lopussa uusien vapaaehtoisten rekrytointi-ilta - hyvin tuloksin! Sitä ennen osaston
toiminnan kasvuun paikkakunnalla ovat vaikuttaneet turvapaikanhakijoiden tulo ja tykkylumen aiheuttamat vahingot.

toon allekirjoitettiin 1.1.2018., mutta vaikka
sopimus oli allekirjoitettu yhteistoiminta jäi
muun ”hässäkän” jalkoihin.

Punaisen Ristin Hyrynsalmen osaston toiminta on ollut vauhdikasta syksystä 2015 lähtien,
jolloin turvapaikanhakijoiden määrä yllätti Suomen. Hyrynsalmen osasto oli hereillä. Kuntaan
alettiin kiireellä rakentaa vastaanottokeskusta,
joka toimi heinäkuun 2016 loppuun saakka.
VOK-toiminnasta saadut kokemukset antoivat
rohkeutta ja näkemystä havainnoida entistä
tarkemmin, mitä niin kotona kuin maailmalla tapahtuu. Kun vuoden vaihteessa 2017-18 Hyrynsalmea ja muita Ylä-Kainuun alueita kohtasi tykkylumen aiheuttamat mittavat sähkökatkokset,
Hyrynsalmen SPR oli ensimmäisenä tuomassa
asiaa esille. SPR jalkautui kentälle auttamaan ihmisiä. Toiminta laajeni sittemmin koko Kainuuta
koskevaksi viranomaistoiminnaksi.
Hieman aikaisemmin, 16.11.2017, naapurikunnan Ristijärven SPR:n osasto päätti lopettaa toimintansa. Liittymissopimus Hyrynsalmen osas-
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Monta asiaa oli päällekkäin ja lisäksi tilanteeseen vaikutti vielä VOK- toiminnan jälkikaiut.
Siihen kuului tietynlainen, käsittelemätön pettymys, kun hyvin toiminut VOK lakkautettiin
Hyrynsalmelta. Ystäviksi tulleet ihmiset joutuivat jättämään jäähyväiset. Niin paikallisten
kuin lähtijöiden kyynelten määrä oli mittaamaton, kun bussien takavalot häipyivät Tiikkajansalmen sillan yli suurelle tielle.
Tuulinen oli tie myös Hyrynsalmen osastolla.
Henkisten askelten portaat piti opetella uudestaan vuoden 2018 aikana. Siinä tarvittiin
myös Oulun Piirin apua ja tukea, ehkäpä vähän
keppiäkin. Vahva myönteinen signaali tulevaisuudelle oli, kun Ristijärven osasto oli rantautunut osaksi Hyrynsalmea, vaikkakin yhteistoiminta oli lähinnä muodollista yhdistyneen
osaston syyskokoukseen saakka, milloin valittiin uusi hallitus, jossa oli myös ristijärveläisiä
mukana.
Vuosi 2019 on lähtenyt käyntiin erinomaisesti
ja toiminnassa on pyritty huomioimaan kahden

OSASTOISSA TAPAHTUU
pienen kunnan SPR-yhteistyö. Keskellä Kainuuta
kaksi pientä kuntaa Hyrynsalmi (2286 asukasta)
ja Ristijärvi (1289 asukasta) ovat löytämässä yhteisen suunnan.

lillä pitää tyynen suvannossokin kelliä, jotta
purtta voi tilkitä.

Kiitos tekstistä Juha Hankkila ja kiitos koko Hyrynsalmen osaston väelle upean rekryillan järjestämisestä!

Uusien jäsenien ja toimijoiden rekrytointi-ilta
sai hyvän vastaanoton helmikuun lopulla. Tässä avainasemaan nousi tehokas tiedotus, johon
saatiin apua ja neuvoja Oulun piiriltä. Hyrynsalmelle ja Ristijärvelle jaettiin yhteensä 1800
”flaieria” tavoitteena löytää jokaisen kodin ihmiset. Lisäksi kauppojen ja muiden tahojen ilmoitustauluilla oli tiedotteet kehotuksena tulla
tutustumaan Hyrynsalmen osaston ensiapu- ja
valmiustoimintaan. Paikallislehdessä oli etukäteisjuttu tapahtumasta.

Hyrynsalmen osaston aaltoliike oli välillä myrskyistä, mutta tuulen laineita täytyy tulevaisuudessakin olla, jotta pursi menee eteenpäin. Vä-

Juha Hankkila

Tilaisuudessa oli läsnä noin 25 henkilöä, joista heti yhdeksän ilmoittautui jäseneksi. Paikalla
oli myös SPR Oulun piiristä osaston kummi Tiina Parkkinen ja järjestökehitystä tekevä Kristiina Kangas.

Omaan kirjautuminen sujui hyvin.

Ainakin seuraavilla osastoilla on Facebook-sivut tai ryhmiä
- käyppä tutustumassa ja tykkäämässä
HUOM: Osa osoitteista on hankala kirjoittaa (johtuen ä/ö), mutta voit myös etsiä osaston sivut
kirjoittamalla ”SPR” ja ko. paikkakunnan nimi Facebookin hakukenttään.
Haukipudas
www.facebook.com/SPR.Haukipudas/
Hyrynsalmi
www.facebook.com/SPR-Hyrynsalmen-Osasto-1634931053455584/
Ii		 www.facebook.com/spr.iinosasto/
Kajaani
https://fi-fi.facebook.com/SPRKajaaninOsasto/
Kalajoki
www.facebook.com/SPR-Kalajoen-osasto-275724299434171/
Kempele
www.facebook.com/Kempeleen-Ensiapuryhm%C3%A4-355619467782530/
Kiiminki
www.facebook.com/Punainen-Risti-Kiimingin-osasto-127316897391432/
Kuusamo
www.facebook.com/Punainen-Risti-Kuusamon-osasto-126991524043050/
Kärsämäki
www.facebook.com/SPR-K%C3%A4rs%C3%A4m%C3%A4en-osasto-829262624083568/
Liminka
www.facebook.com/sprliminka/
Muhos		
www.facebook.com/muhosensiapuryhma/
Nivala		
www.facebook.com/sprnivalanosasto/
Oulainen
www.facebook.com/sproulaistenosasto/
Oulu		
www.facebook.com/SPROulunosasto/
Ouluntulli
www.facebook.com/SPR-Ouluntulli-685347004824488/
Pudasjärvi
www.facebook.com/sprpudasjarvi/
Pyhäjoki
www.facebook.com/groups/103427313033599/
Siikajoki
https://fi-fi.facebook.com/sprsiikajoki/
Siikalatva
www.facebook.com/sprsiikalatva/
Sotkamo
https://fi-fi.facebook.com/sprsotkamo/
Tyrnävä /osasto www.facebook.com/SPR-Tyrn%C3%A4v%C3%A4n-Osasto-535904929826919/
Tyrnävä / ea-ryhmä www.facebook.com/SPR-Tyrn%C3%A4v%C3%A4n-osasto-Ea-366883186660888/
Yli-Ii		
www.facebook.com/SPR.YliIi/?ref=br_rs
Ylikiiminki
www.facebook.com/SPRYlikiiminki/
Ylivieska / ea-ryhmä www.facebook.com/SPR-Ylivieska-Ensiapuryhm%C3%A4-378548630038/
31

YSTÄVÄTOIMINTA

Toinen toiselle monimuotoisen ystävätoiminnan seminaari 2.2.2019

Helmikuun alun talvisena lauantaina vietettiin
monimuotoisen ystävätoiminnan tekijöiden kesken mukava seminaaripäivä, mikä piti sisällään
niin voimavarojen lataamista kuin vinkkejä toimintaan. Seminaari keräsi kokoon noin 30 ystävätoiminnan tekijää ympäri Oulun piiriä.

kokemuksistaan ruoka-avun saajien ”kanssakulkijana” Ruokaa ja kohtaamisia -hankkeessa. Hän kertoi, että kanssakulkijat kohtaavat
ja keskustelevat ruoka-avun saajien kanssa
Toppilan ruokajakelussa ja aloittavat keväällä
myös kerhotoiminnan.

Aamupäivän voimavaratuokiossa tutustuttiin
toisiimme, jaettiin kokemuksia ja saimme uusia
näkökulmia ystävätoimintaan. Maittavan lounaan jälkeen pääsimme tutustumaan muutamiin
eri ystävätoiminnan muotoihin vapaaehtoisten
kokemuksia kuullen.

Työnohjaajana toimiva Sanna Viinonen nosti
puheenvuorossaan esille ystävätoiminnan vapaaehtoisten voimavarat ja niiden tärkeyden.
Hän antoi vinkkejä omaan jaksamiseen ja itsestään huolehtimiseen. Iltapäivän päätti ja
kruunasi näyttelijä ja Oulun kaupunginteatterin
taiteellinen johtaja Kari-Pekka Toivonen. Hän
kuvasi vuorovaikutuksen eri kerroksia, kuten ilmeet, eleet ja kehon kieli sekä osallisti yleisöä
mukaan lennokkaaseen esitykseensä.

Marja Taivalkoski kertoi yleisesti ystävätoiminnasta, joka heidän osastossaan Taivalkoskella on pääasiassa keskittynyt ikäihmisiin. Monikulttuurisesta ystävätoiminnasta meille kertoi
Mauno Moilanen Utajärveltä. Utajärvellä pyörii
kansainvälinen klubi kuukausittain ja sen lisäksi
vapaaehtoiset ovat olleet vastaanottamassa ja
auttamassa alkuvaiheessa kiintiöpakolaisia, joita on tullut Utajärvelle vuosittain vuodesta 2016
lähtien.

Päivän päätteeksi kotiin lähdettiin hymyssä
suin. Palautteissaan osallistujat kiittelivät ja
toivoivat seminaaria järjestettäväksi uudelleen. Ajatuksena onkin tehdä tästä toistuva tapahtuma järjestämällä se muutaman vuoden
välein piirin eri alueilla.

Oulunsalon osastosta vieraaksi saapui Raija
Kauppi, joka kertoi omaishoitajien tukitoiminnasta. Oulunsalossa toimii aktiivinen terveyspiste, ”terveyspointti”, sekä omaishoitajien vertaisryhmä kokoontuen kerran kuukaudessa. He
tekevät molemmissa toiminnoissa tiivistä yhteistyötä paikallisen seurakunnan kanssa.

”Suuret kiitokset antoisasta, mukavasta lauantaipäivästä! Loppuhuipennus Kari-Pekka Toivosen esittämänä oli hyvä! Asioita voi katsella
aina eri näkökulmista!”

Paula Fisk Oulun osastosta puolestaan puhui

Pauliina, Marika, Tiina ja Suvi
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”Kiitos mainiosta seminaarista. Sanna ja KariPekka olivat hyviä ja ruoka suussa sulavaa.”

MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

Rasisminvastaisen viikon
kuulumiset
Viikolla 12 vietettiin valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa. Viikon teema näkyi Punaisen
Ristin toiminnassa eri puolilla Suomea muun
muassa erilaisissa tapahtumissa, kouluvierailuissa sekä omissa toimintaryhmissä.
Oulussa viikkoa on perinteisesti vietetty järjestämällä eri tahojen kanssa yhteistyössä Oulu
loves me -tapahtuma ja sen lisäksi eri tahoilla on ollut omia tapahtumia. Tänä vuonna Oulu
loves me -tapahtumaa vietettiin pääkirjastolla
Tasa-arvon päivän teemalla. Punainen Risti oli
mukana järjestämässä teemaan sopivaa pakopeliä.

Sanna Tuorila

Oulun osasto järjesti Ihmisten juhla -tapahtuman sekä maanantaina Meri-Toppilassa että
torstaina Kastellissa ruoka-avun yhteydessä.
Juhlassa oli muun muassa vaihtotori vaatteille
ja pientavaroille, musiikkia sekä käsihoitoa sitä
haluaville. Tapahtumissa kävi yhteensä noin
200 vierasta.
Kiitos kaikille viikkoon osallistuneille vapaaehtoisille ympäri piiriä!

Menoa ja meininkiä Ruukissa!

Marika Parkkila

Ruukin koululla ovi käy tiuhaan keskiviikkoiltana, kun kansainvälisen illan alkuun on enää hetki aikaa. Koulun aulassa puhutaan vähintään
kuutta eri kieltä ja lapset juoksentelevat ympäriinsä riemuissaan. Kaiken keskellä illan koordinoijalla ja Tulkaa Mukaan! -hankkeen työntekijällä Jacqueline Aquileralla on langat hyvin
käsissä ja hän ohjailee tottuneesti porukka oikeisiin työpajoihin.
Siikajoen osastolla on toiminut vuosia kansainvälinen kerho ja nykyään sitä tehdään yhteis-

työssä Tulkaa Mukaan! -hankkeen kanssa. Tulkaa Mukaan! -hanke on mahdollistanut sen, että
iltoja pidetään kerran viikossa ja osallistujille on
tarjolla eri työpajoja. Jotta vanhemmat pääsevät mukaan työpajoihin, on lastenhoidosta huolehdittu.

Marika Parkkila
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Maaliskuun viimeisen illan aikana miehet menivät
tekemään puukäsitöitä ja naisille oli tarjolla joko
leipomista, joogaa tai käsitöiden tekemistä. Työpajat vaihtelevat eri illoissa. Työpajojen lisäksi voi
jäädä myös vaan juttelemaan ja viettämään iltaa
mukavassa seurassa.

SEKALAISTA

@lookbykontti
Tervetuloa ensimmäisten joukossa seuraamaan
uutta Instagram-tiliä! Look by Kontti esittelee
trendejä, asukokonaisuuksia, ja persoonallista
pukeutumista – tule mukaan kertomaan, millainen on juuri sinun second hand -tyylisi!

Oulun piirin lainattavat tarvikkeet
osastoille
Terveydenhuollonsuunnittelijalta:
• Sydäniskuri (vain ensiapuryhmien päivystyksiin)
• Harjoitus sydäniskuri
• Hiv ja seksuaaliterveys -koulutusaineisto
• Valot vintissä -koulutusaineisto
• Kumi-koulu koulutuspaketti
• Ensiapuun liittyvät banderollit
• Elvytysnuket (vain erikseen sovitusti terkun
kanssa)
Sosiaalitoiminnansuunnittelijalta
• Ystävätoimiminta roll up
• Täyttä elämää eläkkeellä roll up
• Hyvä Joulumieli roll up
Järjestökehittäjältä
• Nallesairaala
• Reddie-koirapuku
Valmiuspäälliköltä
• Koulutustavara -salkku/Vapepa
• Punaisen ristin teltta 2 kpl
• Vapepa teltta 2 kpl
Ole yhteydessä, jos tarvitset näitä osaston tapahtumiin!

Vapaaehtoistoiminnan
vakuutukset
Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset on päivitetty. Muutoksen yhteydessä korvaussummia korotettiin ja tapaturmavakuutuksen kattavuutta
laajennettiin.
Tutustu vakuutuksiin:
rednet.punainenristi.fi/node/12816
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TOIMINTAKALENTERI

HUHTIKUU		

27.-28.4.

Järjestöseminaari ja vuosikokous, Pikku-Syöte

		

TOUKOKUU		
3.-4.5.		
Vapepan valmiuskouluttajien tapaaminen, Tyrnävä
			4.5.		Piiritoimiston avoimet ovet
			
4.5.		
Ystävätoiminta 60 vuotta - vapaaehtoisten virkistysilta
			6.5.		Etsintöjen partionjohtajakoulutus, Haapavesi
			6.-12.5.
PUNAISEN RISTIN VIIKKO*
			7.5.		Alueellinen valmiustapaaminen, Kajaani
			
8.5.		
EHU ja HETU, kaupungin harjoitus, evakuointikeskusten
					perustaminen. Tarvitaan vapaaehtoisia ensihuollon tehtäviin.
					Harjoitus tapahtuu päiväaikana, ruokailu tarjotaan.
			11.5.		Etsintäharjoitus, Kuusamo
			11.5.		Vapepan ensihuollon peruskurssi, Kärsämäki
			14.5.		Alueellinen valmiustapaaminen, Kuusamo
			17.-19.5.
Vapepan lentopelastusharjoitus, Taivalkoski
			
17.-19.5.
Erämessut: Esittelijäksi Vapepan teltalle? Sisäänpääsy		
					
ja ruokailut esittelijöille. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Arille.
			21.5.		Alueellinen valmiustapaaminen, Oulu
			
25.5.		
Ranua, etsintäharjoitus Lapin Vapepan ja poliisin kanssa
			25.5.		Ystävien 60 vuotisjuhlat, Jyväskylä*
			
25.-26.5.
LOHI19-harjoitusviikonloppu (Vapepa, SPR, MPK), Lohtaja
			25.-30.5.
Nuorisodelegaattikoulutus, Nynäs
			26.5.		Etsintäkurssi Haapajärvi, Haapajärvi
			28.5.		Alueellinen valmiustapaaminen, Muhos
KESÄKUU		
3.6.		
Alueellinen valmiustapaaminen, Ylivieska
			3.-6.6.		Lasten luontoleiri (päiväleiri), Oulu
			4.6.		Alueellinen valmiustapaaminen, Raahe
			5.-9.6.		Ensiapu-3-kurssi, Maijanlampi
			8.6.		Vapepan etsintäkurssi, Puolanka
			
15.6.		
Vapepan peruskurssi + OHTO hälytysjärjestelmä, Kiiminki
HEINÄKUU
ELOKUU		

24.8.		

SYYSKUU		
6.-8.9.		
			26.-28.9.

Suiston selviytyjät - Vapepan taitokilpailut, Oulu
Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus
NÄLKÄPÄIVÄ*

LOKAKUU		
4.-6.10.
Piirien nuorisotoimikuntien valtak. tapaaminen, tod.näk. Tampere
			
5.-11.10.
IMPACT Delegate Training Course (haku viim. 6.6.), Nynäs
			12.-13.10.
Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus, Nynäs
			26.10.		PISARA 2019 -VALMIUSHARJOITUS*
MARRASKUU		
2.-3.11.
Kouluttajakoulutus, välineosa: Oppimisen ohjaaminen,
					Helsinki				
			
24.-25.11.
Kouluttajakoulutus, sisältöosa: henkinen tuki, humanitaa					
rinen oikeus, järjestötyö, monikulttuurisuus, nuoriso, sosi					aalipalvelu, päihde, eläkevalmennus, Helsinki
		
JOULUKUU		
1.12.		
MAAILMAN AIDS -PÄIVÄ*
			5.12.		VAPAAEHTOISUUDEN PÄIVÄ*
								
							*-merkityt valtakunnallisia tapahtumia
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