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Kaikki mukaan Suojaan!
On aika harjoitella auttamistaitojamme Suo-
men Punaisen Ristin valtakunnallisessa val-
miusharjoituksessa 6.–7. toukokuuta. Tä-
män lehden ilmestyessä piirien ja osastojen 
Suoja 2022 -suunnitelmat ovat jo viittä vail-
le valmiita. Nyt on aika tehdä suunnitelmiin 
viime hetken tarkennuksia ja ohjeistuksia.

Suoja 2022 -valmiusharjoituksessa harjoit-
telemme evakuointia. Evakuointia voidaan 
tarvita monenlaisten onnettomuuksien ja ti-
lanteiden yhteydessä. Saaristossa saatetaan 
joutua evakuoimaan risteilylaivan matkus-
tajia, kaupungissa voi sattua suuri tulipalo 
tai ojaan ajaneesta rekasta voi vuotaa hai-
tallisia kemikaaleja ympäristöön. Viranomai-
set pyytävät evakuointiin usein Punaisen Ris-
tin apua.

Oli onnettomuus mikä tahansa, meidän teh-
tävämme evakuointitilanteissa ovat lopul-
ta samanlaisia. Suuri ihmisjoukko pitää saa-
da luetteloitua, heille pitää tarjota ruokaa, 
henkistä tukea ja muuta apua ja heidät pitää 
ennen kaikkea saada suojaan. Siitä syntyi 
myös harjoituksen nimi. Suoja ja sen tuoma 
turvallisuuden tunne ovat ihmisen perustar-
peita.

Jotta Punainen Risti toimisi tehokkaasti on-
nettomuuksien ja häiriötilanteiden yhtey-
dessä, tilanteita on harjoiteltava etukäteen. 
Valtakunnallisissa valmiusharjoituksissa ta-
voitteenamme on kehittää osastojen, piirien 
ja keskustoimiston kokonaisvalmiutta, vah-
vistaa viranomaisyhteistyötä ja yhteistyöver-
kostoja sekä edistää valmiussuunnittelua.  

Toivomme erityisesti, että kaikkien Punaisen 
Ristin toimintamuotojen vapaaehtoiset osal-
listuvat harjoitukseen. Olitpa mukana ys-
tävätoiminnassa, ruokajakelussa tai vaikka 
kotoutumisen tuessa, tuot mukanasi harjoi-
tukseen arvokasta osaamista ja kokemusta! 
Harjoituksessa opit samalla paljon Punaisen 
Ristin valmiudesta. Voit hyödyntää harjoituk-
sessa oppimaasi myös muussa vapaaehtois-
toiminnassa.

Tässä lehdessä vinkkejä viime hetken val-
misteluihin antaa Marko Tervo, Jyväskylän 
osaston vapaaehtoinen. Lue sivulta 4 Markon 
kertomus siitä, miten evakuointi sujui Palo-
kan suuren tulipalon yhteydessä.

Tervetuloa mukaan harjoittelemaan!

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Salminen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus Lapin piirin henkilökunta Taitto: Sirkka Kellokumpu

TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

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

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA 
Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME 
Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Maaria Kuitunen

Valmiussuunnittelija
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Toivon tuominen

PÄÄKIRJOITUS 26.4.2022

Toivon tuominen tähän aikaan lisää turval-
lisuuden tunnetta 

 ”Ihana on varhainen kesäaamu. Mutta nyt 
on sota, tästä ihanasta rauhasta huolimat-
ta. Siitä muistuttaa Syväriltä kantautuva 
tykkien kumahtelu. 

Kaksi ja puoli viikkoa olen ollut täällä Au-
nuksen linnassa. Noin 40–50 kertaa olen 
noussut tähän huojuvaan, ylöspäin kape-
nevaan, puiseen kolmiotorniin, katsellut 
ympäröiviä maisemia, alavaa tasankoa, 
peltoa ja niittyä. Kiikarit silmilläni olen tä-
hyillyt ylös pilviin, sinitaivaaseen.” 

Näin kirjoitti äitini sotapäiväkirjaan 
18.6.1943 Aunuksen linnan desanttitornis-
sa klo 06–08. 

Siitä on 79 vuotta, äitini oli silloin 21-vuo-
tias. Vaikka vuosikymmeniä näistä koke-
muksista on jo kulunut kulkevat ne edel-
leen myös meidän jälkipolvien mukana 
vahvoina perintöinä niistä traumaattisista 
tapahtumista, joihin vanhempamme ja esi-
vanhempamme joutuivat viimeisessä so-
dassamme.  

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut 
lukuisten suomalaisten mieleen nuo yllä 
kerrotut muistot. Se kertoo myös siitä 
kuinka äärimäisen traumaattinen tapahtu-
ma sota on ja kuinka pitkälle, yli sukupol-
vien, tulevaisuuteen ne vaikuttavat. Tässä 
ajassa myös meidän digitaalinen maail-
mamme mahdollistaa tapahtumien tule-
misen reaaliaikaisesti miljoonien ihmisten 
koteihin eri puolilla maailmaa. Näemme nyt 
niitä omista puhelimistamme, kun ennen 
luimme niistä äitini ja useiden muiden kir-
joittamista päiväkirjoista ja kirjeistä vuosi-
en jälkeen. 

Ukrainan tilanne on mullistant maailmaa 
kaikkialla. Sen seuraukset ovat moninaiset 
ja ne koskettavat myös jokaista meistä. 

Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa niitä 
ihmisiä, jotka apua eniten tarvitsevat, pe-
lastaa ihmishenkiä ja suojella tapahtumien 
uhreja. Apua tulee antaa kaikille sitä tar-
vitseville tasapuolisesti. 

Meille tilanne on näyttäytynyt ihmisten val-
taisana auttamisen haluna. Ihmiset ovat 
halunneet tulla mukaan auttamaan, teke-
mään jotain konkreettista, lahjoittaa varoja 
ja tavaroita keräyksiin. 

Ukrainan sota on saanut aikaan myös val-
tavan pakolaisaallon. Jo lähes 5 miljoona 
ihmistä on paennut omasta kodistaan. 
Suomeen heitä on tullut jo noin 21 000 ja 
arvio tulijoista liikkuu 40 000–80.000 välil-
lä. Tilanteen myötä maahanmuuttovirasto 
on pyytänyt Punaista Ristiäkin perusta-
maan jälleen uusia vastaanottoyksiköitä 
ottamaan vastaan ja majoittamaan Ukrai-
nasta tulevia. 

Lappiin olemme avanneet kaksi uutta vas-
taanottoyksikköä. Kemin 150 paikkaisen ja 
Kemijärvelle 300 paikkaisen. Lisäksi Rova-
niemen keskusta on laajennettu 320 paik-
kaiseksi. Uusien keskusten ja laajennukset 
ovat tapahtuneet nopealla aikataulla. Tätä 
ei tälläkään kertaa olisi voitu toteuttaa 
ilman vapaaehtoisten merkittävää apua. 
Mukana on ollut jo runsaat 100 vapaaeh-
toista. Suuret kiitokset teille kaikille muka-
na olleille.  

Mukaan on tullut myös paljon uusia vapaa-
ehtoisia, kuin myös muita järjestöjä. On 
tärkeää, että otamme uudet vapaaehtoiset 
heti aktiivisesti mukaan osaston toimintaan 
sekä teemme aktiivista yhteistyötä muiden 
järjestöjen kanssa. 

Kun ukrainalaiset ovat saapuneet ja ma-
joittuneet toiminnan painopiste siirtyy ko-
touttamisen tukemiseen. Myös siinä Punai-
selle Ristillä on keskeinen rooli. Toivomme, 
että osastot ovat valmiita organisoimaan 
apua ja tukea saapuville, jotta heidän ko-
toutumien onnistuisi mahdollistan hyvin.  

Meidän toimintalinjauksessamme todetaan, 
että Punainen Risti tuo iloa, synnyttää 
toivoa ja vahvistaa ihmisten luottamusta 
toisiinsa ja Punaisen Ristin apuun.  Tällä 
hetkellä tämä tavoite on enemmän kuin 
ajankohtainen. 

Veli-Matti Ahtiainen 
va toiminnanjohtaja
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO

Viime hetken vinkit Suoja 2022 
-valmiusharjoitukseen

Kuva: M
arko Tervo

Mitä oppeja Jyväskylän suuresta 
tulipalosta voisi ottaa Suoja 2022 
-harjoitukseen? Jyväskylän osaston 
vapaaehtoinen Marko Tervo jakaa vinkit.

Puolitoista vuotta sitten Jyväskylän Palokan se-
nioritalossa tapahtui suuri tulipalo. Jälkeenpäin 
vapaaehtoiset ovat pohtineet auttamistoimin-
taansa tulipalon aikana ja sen jälkeen. Miten 
Punainen Risti ja Vapaaehtoinen pelastuspal-
velu onnistuivat? Entä millaisiin asioihin voi-
si varautua etukäteen Suoja 2022 -harjoituk-
sen avulla?

Marko Tervo on Jyväskylän osaston tiedotta-
ja, joka hoiti auttamistilanteessa osaston tie-
dottamista ja viestintää sosiaalisessa medias-
sa. Palokan palo oli vaikea, sillä se levisi paljon 
arvioitua nopeammin. Tästä huolimatta apua 
pystyttiin antamaan tehokkaasti. Harjoittele-
malla auttaminen onnistuu äkillisissä ja suuris-
sakin onnettomuuksissa.

– On tärkeää harjoitella evakuointia yhdessä 
eri toimintaryhmien kanssa. Ensihuollon, en-
siavun ja ystävätoiminnan vapaaehtoiset voi-
vat harjoittelun ansiosta pelata tehokkaas-
ti yhteen.

Harjoittelemalla viranomaiset ja järjestöt 
tutuiksi

Punainen Risti toimii aina viranomaisen tukena, 
joten harjoituksessa voidaan vahvistaa yhteistyö-
tä viranomaisen kanssa ja oppia toinen toiselta.

– Sosiaali- ja kriisipäivystyksillä ei välttämättä 
ole kokemusta isoista onnettomuuksista. Meillä 
taas on, ainakin harjoitusten kautta. Olisi kan-
nattavaa kutsua sosiaalipäivystys ja muita jär-
jestöjä ja yhteistyökumppaneita mukaan harjoi-
tukseen. Usein myös seurakuntien diakoniatyö 
on mukana hoitamassa suuria onnettomuuk-
sia. Palokassa yksi onnistumisen syy oli se, että 
olemme aiemmin tehneet yhteistyötä kriisikes-
kuksen kanssa pienemmissä tulipalotilanteissa.

Tietysti myös Palokan operaatiossa oli haasteita.

– Kun päästiin onnettomuuspaikalle, viran-
omainen tarvitsi apuamme heti. Emme eh-
tineet juurikaan koordinoimaan ja orga-
nisoimaan toimintaamme paikan päällä. 
Vapaaehtoisten johtoryhmiä ja vastaavia ei 
vain ehditty perustamaan. Toisaalta juuri tästä 
saatiin poliisilta ja pelastustoimelta myöhem-
min paljon kiitosta, että tartuimme ripeästi toi-
meen ja toimimme osin itseohjautuvasti.

Viestintä osaksi harjoitusta

Tiedottajana Marko Tervo haluaa haastaa muut 
osastot pohtimaan viestintää harjoituksessa.

– Mitä ja miten tiedottaisitte harjoitustilanteesta, 
jos tilanne olisikin oikea? Entä miten kertoisitte 
harjoituksesta medialle, mitä kirjoittaisitte sosi-
aaliseen mediaan ja mitä omille vapaaehtoisille?

Lisää vinkkejä harjoituksen valmisteluihin löy-
dät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/suoja2022

Punaisen Ristin johtamisvalmennus saa jatkoa syksyllä
Punainen Risti pilotoi viime syksynä johtamis-
valmennusta, joka oli suunnattu kaikkien jär-
jestötasojen vapaaehtoisille ja työntekijöille. 
Valmennuksen tavoitteena oli vahvistaa Pu-
naisen Ristin ja valmiusorganisaation identi-
teettiä, luoda yhteistyötä ja luottamusta sekä 
kehittää kuuntelevaa, mukaan ottavaa ja kaik-
kien osaamista hyödyntävää johtamista osal-
listujien asemasta riippumatta.

Jos sinua kiinnostaa kehittää valmiuksiasi joh-
taa Punaisen Ristin toimintaa, kannattaa seu-
rata Oma Punaista Ristiä. Haku syksyn 2022 
valmennukseen käynnistyy keväällä, huhti-
toukokuussa. Mukaan haetaan aktiivisia, oman 
ja järjestön johtamisen kehittämisestä kiinnos-
tuneita vapaaehtoisia ja työntekijöitä eri puo-
lilta Suomea ja eri toimintamuodoista. 
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MONIKIELINEN KORONAVIESTINTÄ

Monikielisestä koronaviestinnästä hyviä 
kokemuksia ympäri Suomen

Kuva: S
uom

i-S
om

alia -seura

Punainen Risti koordinoi monikielisen 
koronaviestinnän hanketta. Hanke 
auttaa myös Punaisen Ristin piirejä ja 
osastoja levittämään rokotustietoa eri 
kielillä ja vahvistamaan yhteistyötä 
maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Koronaepidemian aikana on usein toivottu ko-
ronaan liittyvää tietoa myös muilla kuin Suo-
men virallisilla kielillä. Punaisen Ristin koor-
dinoima monikielisen koronaviestinnän 
koordinaatiohanke on yksi vastaus tähän tar-
peeseen: se kokoaa yhteen järjestöt ja viran-
omaiset, jotka toimivat koronaepidemian ja 
erikielisten yhteisöjen parissa.

Tärkeässä roolissa hankkeessa ovat yhteisö-
jen avainhenkilöt, jotka toimivat piirien tukena. 
Avainhenkilöt jalkautuvat oman yhteisönsä ta-
pahtumiin, ryhmiin ja oppilaitosvierailuille. He 
pitävät yllä keskustelua koronasta ja rokotuk-
sista ja vievät omalle yhteisölleen viranomais-
ten tuottamaa tietoa. Oman yhteisönsä jäseni-
nä he pystyvät välittämään tietoa sensitiivisesti 
ja yhteisönsä kulttuuria kunnioittaen.

Työtä tehdään yhdessä Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen (THL) ja sairaanhoitopiirien kanssa.

Monta piiriä mukana  
– mukaan mahtuu vielä

Monikielisestä koronaviestinnästä on saatu hy-
viä kokemuksia. Toimintaan on jo saatu mu-
kaan muun muassa arabian-, somalin-, sora-
nin-, venäjän- ja vironkielisiä avainhenkilöitä. 
Myös hankkeessa tuotetut viestintämateriaalit 
ovat tavoittaneet runsaasti yleisöä.

Hanke tukee piirejä monikielisen koronaviestin-
nän toteuttamisessa. Se on myös auttanut ra-
kentamaan yhteistyötä alueiden maahanmuut-
tajajärjestöjen ja oppilaitosten kanssa. 

•  Oulussa on tuettu piirin yhteistyötä 
monikulttuurikeskus Villa Viktorin, Vuolle 
Setlementin ja Oulun kaupungin kanssa. 

•  Helsingin ja Uudenmaan piirissä on toteutettu 
korona-aiheisia iltapäiväleirejä nuorille. 

•  Satakunnassa järjestettiin monikielinen 
koronainfokampanja. 

Jos oma piirisi ei vielä ole mukana, mutta 
haluaisit tietää aiheesta lisää, ota yhteyttä 
omaan piiriisi. Monikielisen koronaviestinnän 
hanke jatkuu tämän vuoden loppuun asti, joten 
mukaan ehtii vielä! 

•  Tutustu hankkeeseen: punainenristi.fi/
monikielinen-koronaviestinta. Hanke 
julkaisee kuukausittain monikielisen 
koronaviestinnän uutiskirjettä. Uutiskirjeet 
ja tilauslomake löytyvät sivun Materiaalit-
osiosta.

•  Monikielisen koronaviestinnän materiaalit 
löytyvät TEM:in Kumppanuusalustalta. 
Rekisteröidy alustalle osoitteessa  
https://kumppanuusalusta.kotoutuminen.fi.

•  Lisätietoja: hankekoordinaattori Marian 
Ismail, marian.ismail@punainenristi.fi ja 
viestinnän asiantuntija Ee Eisen,  
erika-evely.eisen@punainenristi.fi

Viestintähankkeen tuella tuotettu somalinkielinen keskustelu koronasta on kerännyt yli 250 000 katsojaa.
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9.

Nälkäpäivä on 
auttamisvalmiutemme kivijalka
Nälkäpäivänä kokoamme yhteen 
voimamme, jotta katastrofin 
keskelle joutuneet ihmiset saisivat 
Punaisen Ristin apua. Mitä enemmän 
vapaaehtoisia saamme innostettua 
mukaan Nälkäpäivään, sitä useammalle 
voimme hädän hetkellä tarjota 
tukemme. Tehdään siis seuraava 
Nälkäpäivä yhdessä ja isosti!  

Nälkäpäivän lipaskeräys toteutetaan 22.–
24.9. Lipaskeräys on järjestetty keskellä 
pandemiaa jo kahdesti. Vaikka emme vielä-
kään voi varmasti tietää pandemiatilannet-
ta ensi syksynä, varmaa kuitenkin on, että 
Nälkä päivä järjestetään niin isosti ja näyttä-
västi kuin suinkin mahdollista.  

Kerääjähankintaan satsaaminen 
kannattaa

Tiedämme, että käteisen käyttö on viime 
vuosina rajusti vähentynyt. Siitä huolimatta 
käteislahjoitukset vapaaehtoiselle ovat yhä 
kirkkaasti suurin Nälkäpäivän tulonlähde. 

Tilastomme kertovat, että yksittäisille vapaa-
ehtoisille lahjoitetun käteisen määrä on vii-
me vuosina jopa kasvanut. Siinä, missä yksi 
lipaskerääjä keräsi kymmenen vuotta sit-
ten keskimäärin noin 70 euroa, on kerääjä-
kohtainen potti noussut viime vuosina lähes 
90 euroon. Tämän tiedon valossa kerääjä-
hankintaan kannattaa totisesti satsata! 

Etenkin koulut, oppilaitokset ja yritykset ovat 
tärkeitä yhteistyökumppaneita, kun tavoitel-
laan suuria kerääjämääriä. Ensimmäiset ver-
kot kannattaakin heittää vesille jo nyt.  

Ilmoittaudu mukaan  
Nälkäpäivän etäkoulutuksiin

Nälkäpäivästä järjestetään etäkoulutusten 
sarja, joka alkaa jo huhtikuussa. Poimi kiin-
nostavat koulutukset ja ilmoittaudu mukaan!

Ilmoittautumislinkit löydät sekä Omasta et-
tä RedNetin Nälkäpäivä-sivulta. Koulutusten 
jälkeen tallenteet lisätään RedNetiin.

Nälkäpäivän valtakunnallisten etäkoulutusten aikataulu

HUHTIKUU

Koulut mukaan Nälkäpäivään ma 11.4. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,  
ruotsiksi ma 13.4. klo 17–18.30

TOUKOKUU

Nälkäpäivän suunnittelu ma 16.5. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30, ruotsiksi ma 23.5. klo 17–18.30

Kerääjärekrytointi kaupunkiosastoissa ke 18.5. klo 17–18.30, ruotsiksi ke 25.5. klo 17–18.30

ELOKUU

Nälkäpäivä 2022 yleisesittely ma 15.8. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,  
ruotsiksi ma 22.8. klo 17–18.30

Uusilla keräystavoilla onnistuminen ke 17.8. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,  
ruotsiksi ke 24.8. klo 17–18.30

Nälkäpäivä näkyväksi kaduilla ja somessa to 18.8. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,  
ruotsiksi to 25.8. klo 17–18.30

SYYSKUU

Tilannekatsaus ja pikapalaute to 29.9. klo 17–18.30, ruotsiksi ma 3.10. klo 17–18.30

MARRASKUU

Tulokset ja opit ke 23.11. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30, ruotsiksi ke 30.11. klo 17–18.30
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9.

Innostetaan koulut takaisin Nälkäpäivään

Nälkäpäivän koulukeräysten tuotto on 
kahden koronavuoden aikana ymmärret-
tävästi laskenut. Pyysimme muutamaa 
koulukeräyksissä erinomaisesti onnistu-
nutta osastoa jakamaan onnistumisensa 
salat kaikille. 

Hyvin harva koulu on korona-aikana toteut-
tanut Nälkäpäivä-keräyksen ilman paikallisen 
osaston tukea. Yhdistävä tekijä kaikissa erin-
omaisen koulupotin keränneissä osastoissa oli-
kin aktiivinen yhteydenpito kouluihin.  

Ajoissa liikkeellä

Kaarinan osaston keräysjohtaja Esko Vihervä 
kertoo, että osasto tarjoaa kouluille kaksi ta-
paa osallistua Nälkäpäivään. Kouluille joko vie-
dään lippaat ja muut materiaalit, sekä haetaan 
ne pois, tai vaihtoehtoisesti oppilaat jalkautu-
vat keräämään läheiselle kaupalle, jossa he ke-
räävät pareittain vuorolistan mukaisesti. 

– Lähden yleensä rehtorista liikkeelle heti syys-
lukukauden alussa ja selvitän, kuka on kerä-
yksen yhteyshenkilö, joka toteuttaa keräyksen 
koululla. Parasta on, jos rehtorin tai yhteyshen-
kilön kanssa saa sovittua tapaamisen, Viher-
vä sanoo.   

Nimetyn yhteyshenkilön kanssa 
sopiminen sujuu

Myös Mäntsälän osastossa koetaan tärkeäksi, 
että koulu nimeää keräykselle yhteyshenkilön, 
jonka kanssa asioista voidaan sopia. 

Osaston keräysjohtaja Markku Remes ker-
too aloittaneensa koulujen kontaktoinnin jo vii-
me vuoden toukokuussa lähettämällä koului-
hin kirjeen, jossa oli esitelty keräyksen teema 
ja ajankohta. Osa opettajista vastasi heti, mut-
ta osa vasta loppukesästä sinnikkään puhelin- 
ja sähköpostiviestinnän jälkeen. 

Osasto toimitti kouluille valmiit keräysväline-
paketit, jotka opettajat useimmiten palauttivat 
osastolle itse. Myös Mäntsälässä osa oppilaista 
lähti ulos keräämään. 

– Kouluyhteistyö oli virkistävää ja antoisaa. 
Se poikinee vielä lisäyhteistyön mahdollisuuk-
sia esimerkiksi rasismin vastaisen teemaviikon 
osalta, Remes toteaa.

Valmis palvelupaketti kouluille

Täyden palvelun paketti kouluille on Tapiolan 
osaston keräysjohtajan Katri van Wensenin 
mukaan heidänkin onnistumisensa salaisuus. 

Tapiolassa yhteyshenkilöltä on kysytty, halu-
aako koulu valmiin tekstin vanhemmille Wil-
ma-viestinä lähetettäväksi. Viestissä on ker-
rottu, miten vanhemmat voivat halutessaan 
tehdä lahjoituksen osaston nettilippaaseen tai 
MobilePay-numeroon. 

– Olen myös tarjonnut kouluille mahdollisuutta 
perustaa oma nettilipas, van Wensen kertoo.

Kuva: M
arja Tapio

Koulujen osuus Tampereen osaston keräystuotosta on noin 30 %. Osasto vie lippaat kolmellekymmenelle alakoululle ja 
käy kouluilla kertomassa keräyksestä etukäteen. Osa kuudesluokkalaisista on lähtenyt kerääjiksi läheiselle marketille.
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TILASTOT

Parin tuhannen ihmisen yhteinen ponnistus: 
tilastot tuovat työmme näkyväksi
Punaisen Ristin toimintatilastojen kerää-
miseen osallistuu vuosittain parituhatta ih-
mistä, myös sinun osastosi vapaaehtoiset. 
Tilastomme tekevät tehdyn työn näkyväksi 
ja samalla ne tuottavat järjestölle erittäin 
tärkeää tietoa.

Toiminta- ja koulutustilastoihin kerättyä tietoa 
käytetään Punaisen Ristin kaikilla tasoilla. Tietoa 
tarvitaan muun muassa tiedolla johtamiseen ja 
viestintään, hakemuksiin ja raportteihin. Tilasto-
jen avulla tiedämme, mitä teemme, miten katta-
va auttajaverkostomme on ja mihin tarvittaisiin 
lisää tukea. Luotettavat tilastot antavat myös 
välineitä kertoa toiminnastamme ulospäin.

Tilastotiedon kerääminen on meiltä kaikilta mer-
kittävä ponnistus. Samalla se muistuttaa siitä, 
että Punainen Risti on yksi ja yhteinen järjes-
tö ja avun ketju tarvitsee kaikkia meitä toteutu-
akseen.

Viime vuosina noin 400 osastoa on vastannut ti-
lastokyselyyn. Käytännössä se on yli 90 prosent-
tia kaikista osastoista. Tänä vuonna tehtiin uusi 
ennätys, 94 prosenttia! Tämä kiitettävä suoritus 
on kumarruksen arvoinen meille kaikille.

Tarpeesta tilastoihin

Tilastoprosessi alkaa siitä, että toimialat kerto-
vat, mitä tunnuslukuja ne haluavat kerätä osas-
toilta. Näin saadaan esimerkiksi ystävätoimin-
nan kehittämiseen tarvittavat tiedot. Muutokset 
kysymyksiin pidetään pieninä, jotta vastaami-
nen olisi helppoa ja pitkän aikavälin trendien 
seuraaminen mahdollista.

Kyselyn saavuttua osastoihin niissä alkaa työn-
täyteinen tohina, kun vastauksia kerätään ja 
kirjoitetaan. Piireissä ja keskustoimistossa pu-
helimet soivat ja sähköpostit kilisevät. Lisätie-
toja ja ohjeita kaivataan puolin ja toisin.

Kyselyn sulkeuduttua piirit tarkastavat oman 
alueensa tiedot. Korjatut tiedot lähetetään ta-
kaisin niitä pyytäneille toimialoille, joiden asi-
antuntijat tarkastavat luvut omalta osaltaan. 

Kyselyistä jalostettu tieto kerätään tilastokir-
jaksi, joka luovutetaan valtuustolle kevään ko-
kouksessa.

Tietoa kootaan monista lähteistä

Tilastokirjassa julkaistava tieto saadaan toimin-
takyselyn lisäksi myös monista muista lähteis-
tä: esimerkiksi Veripalvelusta, Konteista ja kes-
kustoimiston yksiköistä.

Yksi tärkeimmistä ja kysytyimmistä mittareis-
ta on vapaaehtoisten määrä. Erityisesti viime 
vuosina verkkovapaaehtoisuuden rooli on kas-
vanut. Tulevaisuudessa onkin mahdollista, et-
tä kaikki vapaaehtoistoiminta voidaan mitata 
OMAn ja muiden palvelujen, kuten esimerkiksi 
Hupsiksen, avulla.

On kuitenkin varmaa, että tiedon ja tilastojen 
tarve ei tule loppumaan. Meidän jokaisen pa-
nos yhteiseen avustustyöhön tulee niiden kaut-
ta näkyväksi.

Vapaaehtoisten määrä osastoissa
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AJANKOHTAISTA

Onko osastossasi ainesta Tulevaisuuden tekijät -palkinnon 
voittajaksi?

Kaveritaidot tutuiksi Muumien tapaan

Yleiskokous ensi vuonna Joensuussa

Suomen Punainen Risti palkitsee kesän 2023 
yleiskokouksessa yhden osaston, joka on toi-
minnassaan kehittänyt nuorten osallistumis-
mahdollisuuksia ja tukenut heidän omaa aktii-
vista toimintaansa. Voittajaosaston viisi nuorta 
vapaaehtoista lähtee opintomatkalle tutustu-
maan toisen Punaisen Ristin kansallisen yhdis-
tyksen toimintaan. 

Valintakriteerit

Tulevaisuuden tekijät -palkinnon voittaja-
osastoa valitessa painotetaan osaston ky-
kyä vastata toimintalinjauksen 2021–2023 al-
le 29-vuotiaisiin nuoriin liittyviin tavoitteisiin. 
Tulevaisuuden tekijät -palkinto korvaa entisen 

Tove Janssonin Punaiselle Ristille omistetut 
Muumi-kuvitukset syntyivät jo 1960-luvulla. 
Niissä seikkailee useita tuttuja muumilaakso-
laisia, mutta myös vieraampia hahmoja. Aika-
naan koululaisille kuvitetussa esitteessä Pu-
naista Ristiä kuvataan seuraavasti: ”–– se on 
suuri yhdistys, joka on päättänyt yrittää aut-
taa kaikkia, jotka ovat vaikeuksissa – sairaita 
tai nälkäisiä tai yksinäisiä ihmisiä, tapaturmien 
uhreja tai sodissa haavoittuneita.”

Tänä vuonna yhteistyössä Moomin Charactersi-
en kanssa Punainen Risti on herättänyt henkiin 
nämä mainiot kuvitukset. Muumit johdattelevat 
lapsia lukemaan Lukukuun materiaaleissa sekä 
seikkailevat Finlaysonin kodintekstiileissä, joilla 
tuetaan Punaisen Ristin toimintaa, tuottamis-
samme ystävänpäiväkorteissa ja ainutlaatui-
sessa kaveritaitoaineistossa.

Seuraava yleiskokous pidetään  
10.–11.6.2023 Joensuussa. 

Kolmen vuoden välein kokoontuva yleiskokous 
on Suomen Punaisen Ristin ylin päättävä elin. 
Se päättää järjestön toiminnasta ja valitsee 
korkeimmat luottamushenkilöt eli puheenjoh-
tajan, varapuheenjohtajat, hallituksen ja val-
tuuston. Yleiskokouksessa päätetään myös toi-
mintalinjauksesta vuosille 2024–2026. 

Kasvattajaosastopalkinnon. Valinnassa huomi-
oidaan, miten osasto on vuosina 2021 ja 2022:

•  rekrytoinut ja saanut toimintaansa mukaan 
uusia nuoria vapaaehtoisia

•  vahvistanut toiminnallaan nuorten 
hyvinvointia ja arjen hallintaa

•  saanut nuoria vastuu- ja luottamustehtäviin

•  aloittanut nuorten kanssa uudenlaista 
toimintaa sekä

•  edistänyt Punaisen Ristin tuen ja toiminnan 
saavutettavuutta nuorten parissa.

Löydät lisätietoja hakukriteereistä ja palkinnon 
hakemisesta RedNetistä: rednet.punainen-
risti.fi/tulevaisuudentekijat 

Kaveritaitoja kouluihin ja päiväkoteihin

Punaisen Ristin yhdessä Moomin Charactersin 
kanssa tuottama Kaveritaidot Muumien tapaan 
on uusi pedagoginen kokonaisuus pienille kou-
lulaisille ja perheille.  Materiaalista kannattaa 
vinkata alueenne päiväkodeille, esikouluille ja 
kouluille, mutta sitä voi hyödyntää myös osas-
ton omissa kerhoissa ja lasten ryhmissä!

Aineiston pääteemat ovat itsetuntemus, kave-
ritaidot, myötätunto ja itsemyötätunto, uuteen 
ihmiseen tutustuminen ja yksinäisyys. Materi-
aali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi, ja se si-
sältää lapsille tuttuja puhuvia muumihahmoja.

Tutustu materiaaliin:  
www.sproppimateriaalit.fi

Yleiskokouksessa jokaisella Punaisen Ristin 
osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kuta-
kin alkavaa 200 jäsentä kohden. Lisäksi jokai-
sella piirillä on yksi edustaja. Nämä äänivaltai-
set edustajat valitsee osaston tai piirin hallitus, 
ja he osallistuvat kokouksessa äänestyksiin ja 
voivat käyttää puheenvuoroja. 

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan 
kokousta ja osallistumaan muuhun yleisko-
kousviikonlopun ohjelmaan. Varaa aika jo nyt 
kalenteristasi, tervetuloa mukaan! 
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Suomen Punainen Risti / Katastrofirahasto
Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki

Kiitos lahjoituksestasi!

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja 
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings
förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.
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Omaishoitajan 
arjen tukeminen
Juuri nyt ihmiset sinnittelevät Jemenissä 
nälänhädän partaalla ilman välttämättömiä 
perustarvikkeita. Apusi on korvaamatonta 
sotien ja luonnon katastrofien uhreille ympäri 
maailmaa.
 
Syyskuussa tuhoisa tsunami jätti ihmiset 
 keskelle painajaista Indonesiassa. Eloon 
jääneet tarvitsivat pikaisesti ruokaa, vettä ja 
lääkkeitä sekä suojan päänsä päälle. Kiitos 
kaltaistesi tukijoiden, apua voitiin toimittaa 
paikalle nopeasti. 
 
Juuri nyt ihmiset sinnittelevät Jemenissä 
nälänhädän partaalla ilman välttämättömiä 
perustarvikkeita.

Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet, lähetä viesti osoitteeseen 
lahjoitukset@punainenristi.fi tai soita 020 701 2000. Kiitos! Osoitelähde: 
Suomen Punaisen Ristin lahjoittajarekisteri, PL 168, 00140 Helsinki, puh. 
020 701 2000. Lue lisää: punainenristi.fi/tietosuoja

Kiitos  
kuluneesta  
vuodesta!

Nähdään – toisemme.
Sinä voit auttaa vähentämään  yksinäisyyttä.
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Apusi on  
korvaamatonta
Apusi on korvaamatonta sotien ja luonnon
katastrofien uhreille ympäri maailmaa.
 
Syyskuussa tuhoisa tsunami jätti ihmiset 
 keskelle painajaista Indonesiassa. Eloon 
jääneet tarvitsivat pikaisesti ruokaa, vettä ja 
lääkkeitä sekä suojan päänsä päälle. Kiitos 
kaltaistesi tukijoiden, apua voitiin toimittaa 
paikalle nopeasti. 
 
Juuri nyt ihmiset sinnittelevät Jemenissä 
nälänhädän partaalla ilman välttämättömiä 
perustarvikkeita. 

Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet, lähetä viesti osoitteeseen 
lahjoitukset@punainenristi.fi tai soita 020 701 2000. Kiitos! Osoitelähde: 
Suomen Punaisen Ristin lahjoittajarekisteri, PL 168, 00140 Helsinki, puh. 
020 701 2000. Lue lisää: punainenristi.fi/tietosuoja

KIITOS  
KULUNEESTA  
VUODESTA!

Sähköpostin allekirjoitus tai kampanjabanneri voi näyttää pian esimerkiksi tältä.

Postilaatikkoon kolahtavat uudenlaiset suoralahjoituskirjeet. Lehti-ilmoituksissa välittyvät inspiraatio, ilo ja toivo.

Jokaisella
on oikeus 
tulla kohdelluksi 
yksilönä.  

#Rasisminvastainenviikko #Rasisminvastainenviikko

Se on kaikille yhtäläinen.

Ihmisarvoa ei lasketa syntyperän, 
sukupuolen tai seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella.

1. Pyrin eroon ennakkoluuloistani.
2. Puutun rasistisiin tilanteisiin.
3. Tutustun aiheeseen monipuolisesti.

3 tapaa toimia 
rasismia vastaan

#Rasisminvastainenviikko

Tällaisilla postauksilla erotumme sosiaalisessa mediassa. Raikas visuaalinen ilme houkuttelee lukemaan uutiskirjeen.
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Suomen Punaisen Ristin brändi uudistuu. Järjestön tuttuihin periaatteisiin 
ja arvoihin rakentuvaa identiteettiä vahvistetaan uudella visuaalisella tyylillä. 
Pikkuhiljaa alat huomata, että esimerkiksi Punaisen Ristin mainokset, 
sosiaalisen median postaukset ja muu viestintämateriaali näyttävät erilaiselta. 
Punaisen Ristin tunnistettavuus, näkyvyys ja uusi ilme ovat kaikkien asioita,  
ja siksi alamme tuottaa uuden tyylin mukaisia materiaaleja toiminnassa 
mukana olevien käyttöön.

Mitä järjestön uudella  
ulkoasulla halutaan tuoda esiin?

Brändissä on kyse tyylistä, mutta se ei ole vain 
ulkoinen piristysruiske. Taustalla on tärkeä asia. 
Haluamme tuoda entistä tehokkaammin esiin 
Punaisen Ristin periaatteita ja arvoja. 

Yksi tärkeimmistä Punaisen Ristin periaatteista 
on, että kaikki pääsevät mukaan toimintaan. Siksi 
uudistetussa brändissä korostuvat esimerkiksi 
moninaisuus, saavutettavuus sekä paikallisuus. 
Kaikki nämä löytyvät myös toimintalinjauksesta, 
ja ne tuodaan nyt entistä selkeämmin mukaan 
mielikuvaan, jonka haluamme Suomen Punaisesta 
Rististä antaa.

Minkälaisen mielikuvan haluamme antaa?

Minkälaiseksi me Suomen Punaisen Ristin 
toiminnassa mukana olevat miellämme järjestön? 
Tämä on tärkeä asia pohtia ja omaksua, jotta myös 
järjestön ulkopuoliset mieltäisivät Punaisen Ristin 
kanssamme samalla tavalla. 

Mielikuva: 
•  Haluamme olla inspiroiva toimija,  

joka ylläpitää toivoa. 
• Vahvistamme ihmisten luottamusta toisiinsa.
•  Suomen Punainen Risti on tulevaisuuden 

järjestö, jolla on vahva perintö.
•  Toimintamme on merkityksellistä ja tuo 

mukana oleville iloa sekä mahdollistaa 
muutoksen parempaan. 

Tavoitteemme: 
•  Olemme nopeasti paikalla siellä,  

missä apua eniten tarvitaan.
•  Rakennamme yhdessä inhimillistä 

yhteiskuntaa.
• Haluamme, että kaikki osaavat auttaa.

Mitä vapaaehtoinen  
hyötyy brändiuudistuksesta?

Uusi brändi kootaan brändikirjaksi ja 
ohjeistukseksi. Nämä auttavat kaikkia Punaisen 
Ristin toiminnassa mukana olevia viestimään 
riittävän yhdenmukaisesti. Vapaaehtoiset ja 
työntekijät alkavat käyttää tekstin kirjasintyyleinä 
Arialia ja Georgiaa, jotka löytyvät jokaisen 
tietokoneelta. Esimerkiksi tämän jutun teksti on 
Georgia-kirjasintyyliä ja koko aukeama on uuden 
ulkoasun mukainen.

Vapaaehtoiset käyttävät viestinnässään paljon 
sosiaalista mediaa kertoessaan toiminnastaan 
toisille vapaaehtoisille, potentiaalisille 
vapaaehtoisille, apua tarvitseville sekä heidän 
läheisilleen. Siksi uudessa tyylissä korostuvat 
lämpö ja inhimillisyys. Keskustoimiston viestintä 
tuottaa aineistopankkiin uuden brändin mukaisia 
mallipohjia, jotka helpottavat esimerkiksi 
sosiaaliseen mediaan postaamista ja esityskalvojen 
tekemistä. Tuotamme myös kuvia, jotta 
vapaaehtoiset voisivat viestiä itsenäisesti entistä 
helpommin. Punaisen Ristin järjestötunnus, eli 
logo, säilyy ennallaan.

Saanko uudet materiaalit  
käyttöön nyt heti?

Vielä täytyy malttaa. Uudistunut ilme otetaan 
käyttöön aineistotuotannossa työ kerrallaan. 
Vanhentuvalla ilmeellä tuotetut aineistot ovat 
käyttökelpoisia siihen asti, kunnes uusintatarve 
tulee ajankohtaiseksi muusta syystä, esimerkiksi 
sisällön päivittämisen yhteydessä. 

Mistä saan lisää tietoa asiasta?

Kerromme brändiuudistuksesta Auttajat 
Aulangolla -vapaaehtoistapahtumassa huhtikuussa 
sekä koulutusten yhteydessä.
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YSTÄVÄTOIMINTA

Ystävänpäivänä tarjottiin mukavaa seuraa ja 
herkuttelua

Ystävänpäivä viikolla eri puolilla Lap-
pia esiteltiin  Punaisen Ristin ystävä-
toimintaa ja rektytoitiin mukaan uusia 
vapaaehtoisia.  Tapahtumia järjestet-
tiin yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa pääosin ulkona. 

Rovaniemellä tehtiin yhteistyötä MLL ja Ro-
vaniemen Taitoluistelijat ry kanssa. Vanhal-
la torilla herkuteltiin ruoka-avun vapaah-
toisten paistamilla makkaroilla ja letuilla ja 
ihasteltiin taitavia luistelijoita. Hyväntuu-

lista väkeä riitti tarjottavien äärelle jonoksi 
asti. Lapsia kiinnosti kovasti SPR päivystys-
palveluauto ja piipahtipa tilaisuudessa suur-
ta huomiota saanut poliisipartiokin.
Sodankylässä ystävät paistoivat makkaroita 
sakeassa lumisateessa ruokajakelun yhte-
ydessä Kitisenrannan koululla yhdessä So-
dankylän Säpikkään kanssa. Makkaroiden 
lisäksi kävijöille tarjottiin vielä maukkaat 
kahvit ruoka-avun vapaaehtoisten toimes-
ta. Iloinen tunnelma välittyi niin tarjoilijois-
ta kuin herkuttelijoistakin.  

Rovaniemen Vanhalla torilla riitti kävijöitä raikkaassa talvisäässä.
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Pelkosenniemeläiset vapaaehtoiset halusivat 
tuottaa iloa kotikäynnillä päivän kunniaksi 
pienten tuomisten kera. Taika -”Ihmisen 
paras ystävä”  vaikutti sekin olevan onnellinen 
auttamistehtävästään.  
Savukoskella ystävänpäivää vietettiin 
teemalla ”Vie vanhus ulos”. Saukodin 
asukkaat pääsivät turvallisesti ulkoilemaan 
ystävien kanssa. 

Sallassa Ystävänpäivätapahtuma järjestet-
tiin Lumiukkoveistos-tapahtuman ohella. 
SPR,  Sallan  Latu  ja  Polku ry ja Partiolai-
set tempaisivat mukavan tapahtuman Mu-
seon pihalla ja Liinaharjun ulkoilupuistos-
sa. Lumiukkoveistokset jäivät kuntalaisten 
ihailtavaksi pitäksi aikaa.  Yhteistyötä pää-
tettiin jatketaan kesällä Riksapyörätoimin-
nassa. 

Posiolla järjestettiin yhdessä  seurakunnan 
diakoniatyön ja Eläkeliiton Posion yhdistyk-
sen kanssa ystävänpäivätapahtuma kirkon-
kylällä munkkikahvien, seurustelun ja ulkoi-
lun keralla. Tapahtuman tarkoitus on tehdä 
paikallista yhteistyötä hyvän asian eteen, 
yhdessä saa enemmän aikaiseksi kuin yk-
sin. Ystävänpäivän teemana oli puhua yksi-
näisyydestä ja sen vaikutuksesta tähän het-
keen.

H
eta A

atsinki

Sallalaista iloa ystävänpäivänä nuoren väen voimalla. 

Pellossa makkarat ja nokipannukahvit 
maistuivat ja väki oli iloisella tuulella. 
Tapahtuma järjestettiin yhdessä Pellon Latu 
ja polku ry kanssa. Tapahtumaa tukivat 
lisäksi kunta sekä Torniolaakson Mieli ry.

YSTÄVÄTOIMINTA

Pelkosenniem
en-S

aukosken osastso
Päivi H

arala-toivanen
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Kemijärveläistetkin saivat kuumia makka-
roita ja mehua. Ystävät halusivat vielä ilah-
duttaa maksuttomalla arvonnalla johon pää-
si osallistumaan kun vastasi leikkimieliseen 
kyselyyn. Samassa lomakkeessa tarjottiin 
mahdollisuutta tulla mukaan toimintaan. Se 
olikin hyvä keino herättää kiinnostusta. 
Tapahtumissa mainostettiin ystävätoiminnan 
kursseja ja niitä  järjestettiin Rovaniemellä, 
Kemijärvellä, Pellossa ja Kolarissa helmi-
maaliskuussa. 
Joillakin paikkakunnilla korona vieläkin ra-
joitti tapahtumien järjestämistä mutta toi-
veena on, että ensi vuoden ystävänpäivänä 
olemme vieläkin paremmin näkvyillä. 

Kuvassa poseeraavat ensimmäiset Lapin 
piiritoimistolle toimitetut Apupuput. Taka-
kannessa ovat Kemin vastaanottokeskuk-
sen ensimmäiset puput.  Apupupu on maa-
ilman pehmein auttaja, ja se neulotaan 
rakkaudella lohduttamaan ikäviä asioita 
kokenutta lasta. Pupu antaa tukea sen kä-
pälään tarttuvalle ja tuo iloa päivään.

Kriisiä pakenevat lapset tarvitsevat nyt Apupu-
pujen apua! Tavoitteenamme on antaa jokai-
selle vastaanottokeskuksen kautta Suomeen 
saapuvalle lapselle oma Apupupu uudeksi ys-
täväksi.

Jos haluat neuloa Apupupun, löydät ohjeen 
verkko-osoitteesta rednet.punainenristi.
fi/node/64775. Apupupujen työohjeen 
ja mallin omistaa Anu Pensola, ja niiden 
mukaisesti tehtyjen Apupupujen myynti 
on kielletty. Apupupuja voi vain antaa ja 
saada.

Toimita Apupupusi Rovaniemellä SPR La-
pin piirin piiritoimistoon os. Lähteentie 10, 
96400 arkisin klo 9 -16. Kemijärvellä vas-
taanottokeskukseen os. Seminaarinka-

Apupupuja avuksi lapsille 

Kemijärvellä Tarja Savilaakso paistoi makkaroita ja 
houkutteli väkeä ystäväkurssille.

tu 10, 98120 arkisin klo 9 - 16  ja Kemissä 
vastaanottokeskukseen os.  Keskuspuisto-
katu 20, 94100 Kemi arkisin klo 9 -16. 
Apupupuja voi toimittaa 31.5.2022 asti. 
Mikäli kaikki Apupuput eivät löydä omaa 
autettavaa lasta vastaanottokeskusten 
kautta, pupuja voidaan lahjoittaa kriisin 
keskellä elävien lasten auttamiseksi 
esimerkiksi Punaisen Ristin kotimaan avun 
toiminnan kautta. 
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Päivystäjiä ja käytännön opastusta 

ENSIAPUTOIMINTA

Helmikuun lopulla Enontekiön osasto sai 
kuusi ensiapupäivystäjää kun Ensiapupäi-
vystäjän peruskurssi toteutettiin hybridi-
mallilla. Lähipäiviin kuului paljon käytännön 
harjoituksia ja saimme koululta hyvät tilat 
kurssin toteutukseen.  
Posiolla S-Marketin henkilökunnan kanssa 
kerrattiin sydäniskurin käyttöä. Piirin terve-
ydenhuollon suunnittelija Päivi Niininen kävi 
Posiolla Saara Kasurisen kaverina koulutta-
massa sydäniskurin käyttöä Posion S-Mar-
ketin henkilöstölle 16.3.22. Koulutustilaksi 

Enontekiön päivystäjät valmistautuvat Vain kaksi kalaa 
- pilkkikilpailua varten.

oli valikoitunut kaupan sisätilat, joten kau-
pan asiakkaatkin pääsivät seuraamaan har-
joitusta. Olipa Saara saanut paikalle ensi-
hoidon sairaankuljettajat kertomaan heidän 
toiminnastaan.   
Rovaniemen koronarokotuksissa yhteistyö 
kaupungin kanssa päättyi maaliskuun 
lopussa. Kevään aikana vapaaehtoisia 
on käynyt jonkin verran auttamassa 
rokotusten sujuvuutta.

S-Market Posion lattia toimi hyvin käytönnön 
harjoittelussa.

Ensiapuohjeita on päivitetty helmikuussa 
2022. 
Voit tutustua päivitettyihin ohjeisiin täällä 
https://www.punainenristi.fi/ensiapu/
ensiapuohjeet/  

Ensiapuohjeiden päivitys 
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RUOKA-APU

Voisipa joka päivä olla pizzapäivä

Helmikuun loppupuolella sain yllättävän 
sähköpostiviestin Apetitin tehtaalta Pudas-
järveltä. Viestissä kysyttiin, ottaisimmeko 
vastaan heidän tuotekehittelypizzojansa.

Ajattelin heti, että totta kai otamme niitä 
ruoka-apuun jaettavaksi. Pizzojen määrä 
yllätti minut täydellisesti, Apetit halusi lah-
joittaa meille noin 19 000 pakastepizzaa! 
Siitä alkoikin miettiminen, kuinka saisimme 
kaikki pizzat jakoon ja millä tavalla kulje-
tus oikein onnistuisi. 

Oli ilmeistä, että tästä määrästä en yk-
sin selviä ja soitin Oulun piirin ruoka-
avun työntekijälle, Mira Carneliuksel-
le, ja kerroin lahjoituksesta. Yhdessä 
ryhdyimme selvittämään, miten jako 
onnistuisi. Mira sai innostettua Pudasjärven 
osaston mukaan. Osasto keräsi nopeasti 
yhteistyökumppaneita kokoon ja he 
tempaisivatkin pian tehtaan pihalle 10 000 
pizzan jaon. 

Minulle ja Miralle jäi vielä mietittäväksi 
mitä tehdä noin 9000 pizzalle. Kuljetusliike 
löytyikin yllättävän nopeasti. Ouluun 
lähti noin 5000 kpl, Kemiin noin 900 kpl 
ja Rovaniemelle vielä 3200 kpl. Oulun 
piirin alueella Prikka on ollut tärkeänä 
yhteistyötahona pizzojen jakamisessa ja 
säilyttämisessä. Kemissä ja Rovaniemellä 
järjestettiin POP UP- tapahtumat, joissa 
jaettiin pizzoja. Rovaniemellä pizzoja 
jaettiin lisäksi vastaanottokeskukseen sekä 
Sodankylän ja Kemijärven osastojen ruoka-
apuun. Yhteistyöllä ja nopealla toiminnalla 
saimme kaikki 19 000 pizzaa jakoon alle 
kolmessa viikossa. Suuret kiitokset vielä 
kaikille mukana olleille vapaaehtoisille, 
jotka nopealla aikataululla ottivat tehtävän 
omakseen. 

Apetitin tuotekokeilu pizzojen suhteen oli 
ilmeisen onnistunut, koska palaute pizzois-
ta on ollut melkein pelkästään vain positii-
vista. Tällaisille lahjoituksille olisi varmasti 
jatkossakin tarvetta. Ruoan hintojen nopea 
nousu näkyy jo nyt ruoka-aputoiminnassa. 
Hakijoita on koko ajan enemmän ja jaet-
tavaa ruokaa vähemmän. Kauppiaat tilaa-
vat maltillisemmin tuotteita ja kuluttajat 

valitsevat punalaputettuja tuotteita aikai-
sempaa enemmän, mikä on suorassa suh-
teessa ruokajakoon tulevan hävikkiruuan 
kanssa. Tämä on haastava tilanne ja vaatii 
varmasti meiltä luovia ratkaisuja ja uusia 
tapoja toimia.  

Riina Tikkanen



17

Sinäkin voit olla sankari - elvytyskou-
lutus Torniossa 2018 - 2022. Torniossa 
on käynnissä yläkoulun yhdeksäsluok-
kalaisille suunnattu kahden oppitunnin 
mittainen elvytyskoulutus. 

Projekti aloitettiin syyslukukaudella 2018, 
jolloin koulutettiin myös Tornion Yhteisly-
seon oppilaat, yhteensä 530 oppilasta. 
Elvytysprojektin mahdollistaa Vap-
pu ja Oskari Yli-Perttula säätiö, jolta 
haettiin avustusta ensimmäisellä kerralla 
projektia varten varusteisiin ja kouluttajan 
palkkioon. Saimme hankittua 30 Mini 
Anne-nukkea, nukeille varaosia, ilmateitä, 
suusuojia, puhdistus-pyyhkeitä, harjoitus-
defibrillaattorin ja sen elektrodit ja liima-
pinnat.  Lisäksi hankittiin projektia varten 
kouluttajan suunnittelema, painettu perus-
elvytysopas- lehtinen ja suusuojan sisältä-
vä avaimenperä jaettavaksi osallistujille.

Koulutuksen kulku: Koulutuksen alussa 
kouluttaja (ETK) Juha Buska kertoo Eu-
roopan Elvytysneuvoston ja Suomen El-
vytysneuvoston suosituksista järjestää 
elvytyskoulutusta nuorille. Oman puheen-
vuoron esittelyn yhteydessä käyttävät 
SPR:n Tornion osaston ensiapuryhmäläiset 
ja Tornion Sydänyhdistyksen edustajat. 
Koulutuksessa on teoriaa, videoita ja lo-
puksi painelu-puhalluselvytys harjoitellen. 
Pandemian aikana puhalluksen harjoittelu 
on SPR:n ohjeistuksen mukaan jätetty pois 
mutta kouluttaja on sen jokaiselle ryhmälle 
näyttänyt. Koulutuksessa ovat vierailleet 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoidon 
ylilääkäri Petra Portaankorva, useita ensi-
hoitajia, YLE Kemin ja paikallislehden toi-
mittajia. 

Projektissa on menossa neljäs kouluvuosi 
ja toinen Tornion yläkouluista, 128 oppi-
lasta on jo koulutettu. Toinen yläkoulu on 
vuorossa toukokuussa, neljä luokkaa, jois-
sa on noin 80 oppilasta. 
Välivuosien aikana samaa koulutusta on 
annettu myös kahdeksalle kyläyhdistyksel-
le, joille Sydänyhdistys on aiemmin lahjoit-
tanut sydäniskurit (defibrillaattorit). Tälle 
keväälle oppilaiden lisäksi koulutusta anne-
taan myös Tornion kaupungin työntekijöil-
le. Säätiön avulla on kaupungille lahjoitettu 
kolme laitetta, joiden sijoituspaikaksi ovat 
valikoituneet Kaupungintalo, Kirjasto ja 
Maakuntamuseo. Näiden lisäksi yksi uudel-
leen aktivoitunut kyläyhdistys tulee saa-
maan laitteen ja koulutuksen. 
Projektia on tarkoitus jatkaa edelleen, kun 
rahoitus järjestyy. 

Sydänliitto on huomioinut Tornion Sydän-
yhdistystä aktiivisesta toiminnasta kau-
punkilaisten hyväksi.  Tornion Kaupungin 
järjestöinfossa kiiteltiin myös tätä hanket-
ta, jolla annettu noin 1500:lle uskallusta 
kohdata eloton ja aloittaa elvytys. Erityis-
kiitosta olemme saaneet monelta taholta 
yhteistyöstä eri toimijoiden kesken.  

Marketta Ollonen

Sinäkin voit olla sankari - elvytyskoulutus

OSASTOJEN KUULUMISIA

Ukraina -tukikonsertti Torniossa
Kulttuuriyhdistys Kumina ry järjes-
ti 18.3.2022 Musiikkitalolla hyväntekeväi-
syyskonsertin, jolla kerättiin varoja Ukrai-
nan pakolaisten auttamiseksi. Yhdistys ha-
lusi lahjoittaa konsertin lipputuloista ja 
muusta illan tapahtumasta Punaisen Ristin 
kautta Ukrainalle.  He olivat tulleet siihen 
tulokseen, että Punainen Risti on luotet-

tavin järjestö. He kysyivät voimmeko olla 
mukana ja minulla oli mahdollisuus osallis-
tua itse iltaan jossa lahjoitus annettiin SPR 
Tornion osastolle eteenpäin toimitettavak-
si. Kerroin lyhyesti konsertin alussa Punai-
sen Ristin avustusoperaatiosta.  Toin esiin 
mm. sen, että Punainen Risti auttaa aina 
ko maan omaa kansallista yhdistystä. 
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Kumina ry Anu Cupiers (vas.) ja Katariina Salo 
keräsivät väliajalla katastrofirahastoon varoja 
Ukraninan auttamiseksi.

M
areketta O

llonen

Kunnalta toivotaan kädenojennusta
SPR Enontekiön osaston puheenjohtaja ja 
piirin sosiaalitoiminnan suunnittelija testasi-
vat  ystävänpäiväksi ideoitua Kaakaot kun-
nassa toimintamallia Enontekiöllä. Tosin 
kaakaon sijasta lounastimme yhdessä ja is-
tuimme yhdessä pitkän tovin hyvinvointioh-
jaaja Virpi Töyrylän kanssa. 

Paitsi yksinäisyyden lievittäminen ystävä-
toiminnan avulla myös muu järjestötoimin-
nan kautta saatava apu kunnan asukkaiden 
hyvinvoinnin lisäämiseksi oli keskustelun 
alla. Ensiapuryhmä on valmentanut erä-
maavaellukselle lähteviä koululaisia vuosit-
tain ja tätä jatketaan samoin Auttajakurssin 
tarjoamista. Kunnalta puolestaan toivot-
tiin vastaantuloa kunnollisten tilojen saa-
misessa. Ystävätoiminta on nyt vahvassa 
nosteessa ja oma tila toiminnan kehittämi-
sen kannalta on tärkeää. Ensiapupäivystä-
jät puolestaan ovat kaivanneet kipeästi ti-
laa, jossa voisi säilyttää ja ennen kaikkea 
kuivattaa päivystyksissä tarvittavat vaat-
teet ja muun rekvisiitan kuten teltan. Telt-
taa tarvitaan mm. Kilpisjärven Vain kaksi 

Kättä päälle yhteistyön merkiksi.  Enontekiön kunnan 
hyvinvointiohjaaja Virpi Töyrylä vas. ja osaston 
puheenjohtaja Raija Timberg

Illan päätti sopraano Ann-Sofie Ailovuo, 
joka lauloi Ukrainan kansallislaulun, Štše 
ne vmerla Ukrajiny i slava, i volja.

Marketta Ollonen

kalaa -pilkkikisoissa jossa päivystäjät ovat 
vuorokauden ympäri kahden päivän ajan.    
Kohtaaminen koettiin kaikin puolin erittäin 
rakentavaksi. Virpi lupasi tehdä parhaansa 
tila-asian eteenpäin viemisessä. 
Vuoden 2023 ystävänpäivänä taidamme 
tehdä kuntaan kiitosvierailun, nyt kaakao-
pussien kera.

OSASTOJEN KUULUMISIA

Konsertissa esiintyivät muusikko, perinne-
soittimien taitaja Julius Rantala, jonka esi-
tyksen taustalla näytettiin Jouko Alapar-
tasen animaatio ensimmäistä kertaa. La-
valle nousi seuraavaksi paikallinen Medi-
cine Men- trio, jonka musiikki on blues/
rock- painotteista. Väliajan jälkeen esiintyi 
Kiovan Koni, joka koostuu kahdesta kita-
raa soittavasta opettajasta. Yleisössä olikin 
useita heidän faneja.

Pop & Jazz Konservatorio Lappian opiske-
lijoilla oli oma bilebändi, Emo, joka kään-
si nupit kaakkoon menevillä kappaleillaan. 
Konsertissa oli kunniavieraana Ukrainasta 
Haaparannalle saapunut naispainija, joka 
kiitti suomalaisia kaikesta avusta mitä he 
ovat jo saaneet ja tulevat saamaan. Kon-
sertin yhteydessä oli myös taidenäytte-
ly, jonka tulot ukrainalainen taiteilija antoi 
lahjoituksena keräykseen. Väliajalla suori-
tettiin lipaskeräystä. Illan tuotto, lipputu-
loista, opiskelijakunnan tarjoiluista, taulu-
kaupasta ja lipaskeräyksestä oli noin 700 
euroa. 
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Suomen Punainen Risti 
Lapin piiri
Lähteentie 10
96400 Rovaniemi
Puh. 040 1683 764

sähköposti: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
http://rednet.punainenristi.fi/lappi
Facebook: Punainen Risti Lapin piiri

Laskutus:
Verkkolaskuosoite: 00370243078425 
Välittäjätunnus: BAWCFI22 

Laskuihin tulee lisätä osoitetiedot: 
Suomen Punainen Risti – Lapin Piiri ++25++ 
PL 120 
00026 Basware

Vastaanottokeskus 

Vastaanottokeskuksen johtaja 
Ritva Metsälampi   0407 709 793

VOK Rovaniemi  0405 032 732

Kontti    0207 012 970

Veripalvelu   0800 05801

Ensiapukoulutus
Suomen Punainen Risti Ensiapu Oy
    0400 112 113

YHTEYSTIEDOT

Piiritiedotteen jakelu: piirin ja osastojen hallitusten jäsenet, kouluttajat (ei etk), osaston avainva-
paaehtoiset sekä piirin luottamushenkilöt. Sähköinen versio on luettavissa://rednet.punainenristi.fi/
lappi

Osastot voivat lähettää 3/2022 piiritiedotejuttunsa 10.8.2022 mennessä osoitteeseen sprlappi@pu-
nainenristi.fi 

Piiritoimisto 

Va toiminnajohtaja 31.12.2022 saakka
järjestöpäällikkö
Veli-Matti Ahtiainen           0400 398 217

Terveydenhuollon suunnittelija 
Päivi Niininen   0400 703 287 
(Niina Rautio työlomalla 31.5.2022 saakka)

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä 
Nina Ekonoja   0400 352 770
(Satu Vainio vapaalla 30.6.2022 saakka)

Valmiuspäällikkö
Annikki von Pandy  0400 391 868

Sosiaalitoiminnan suunnittelija
Sirkka Kellokumpu  0400 703 289 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa
hankesuunnittelija
Marianne Sarre  0405 581 310

Monikulttuurisuustyöntekijä 
Jenni Tapionlinna   0401 701 955
(Katja Junnilan vapaalla 31.7.2022 saakka)

Ruoka-apu
hanketyöntekijä
Riina Tikkanen  0407 784 541 
 

Leonard Augustine
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S
ari Kelottijärvi


