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TÄSSÄ JA NYT

Järjestötiedote 3/2016

Oulun piiri

Hän vie avun perille
”Tulipalon jälkeen ihminen tarvitsee hätäapua eli ruokaa, 

väliaikaista majoitusta ja mahdollisuuden päästä liikkeelle 
asioita hoitamaan. Eihän ketään voi jättää ulos pakkaseen.”

Kari Varjonen, vapaaehtoinen, Suomen Punainen Risti
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Oulun piiri

Toiminnanjohtaja
Pertti Saarela
020 701 2620, 040 577 2417

Valmiuspäällikkö
Markku Grip
020 701 2619, 0400 137 037

Terveydenhuollon suunnittelija
Pirkko-Liisa Laitinen
020 701 2616, 040 577 2371

Ensiapukoulutuksen koordinaattori
Päivi Pohjola
020 701 2621, 040 546 0341

Sosiaalipalvelusuunnittelija
Pauliina Rasinkangas
020 701 2618, 040 486 2885

Järjestötyönsuunnittelija
Päivi Jurvakainen
020 701 2614, 040 522 4696

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Marika Parkkila
040 156 0060

Järjestökehittäjä
Riikka Kesonen
040 748 4305

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Jukka Tuuri
040 672 6985

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Ulla Heikkilä
0400 353 386

Kurssisihteeri
Riku Halttu
020 701 2613, 040 535 5954

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahasto
Nordea  221918-68000
Sampo  800019-225005
Okopankki 578007-111649
Aktia  405511-11397

Soita lahjoituspuhelimeen
0600 412 777 (10e/puhelu+pvm)   
0600 411 777 (5,05 e/puhelu+pvm)
 
Lahjoita internetin kautta
www.punainenristi.fi/lahjoita

Punaisen Ristin kauppa
punaisenristinkauppa.fi

Järjestöassistentti
Timo Viitanen
020 701 2612, 040 483 4332

Taloushallinto (Helsinki)
Eeva Ollikainen
020 701 2180

Konttipäällikkö 
Vuokko Ryytty 
020 701 2912, 0400 418 718

VASTAANOTTOYKSIKÖT

Hallintojohtaja
Ari Haaranen
040 727 6691

Hallintosihteeri, henkilöstö- ja taloushallinto
Jenni Ojanperä
040 140 7848

Kuusamon vastaanottokeskus, johtaja
Sanna Vääräniemi
040 719 4604

Kuusamon alaikäisten tukiasumisyksikkö, vastaava ohjaaja
Moses Wachira
040 719 4353

Otanmäen vastaanottokeskus, johtaja
Pekka Mattila
040 178 8052

Raahen vastaanottokeskus, apulaisjohtaja
Tiina Alamäki
040 516 2339

Ruukin vastaanottokeskus, johtaja
Sirpa Kallio
040 592 8432

Vallinkorvan vastaanottokeskus, johtaja
Petri Veijonen
040 579 7994
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PÄÄKIRJOITUS 30.8.2016

Vanhassa vara 
parempi?

Pertti Saarela

Suomen lyhyt kesä on jälleen ohi ja syksyn ensim-
mäiset kylmät aamut ovat jo koetelleet pohjolais-
ten kylmänkestävyyttä – autonikkunoiden jäätymi-
nen antaa varmuudella viitteitä talven vääjäämättö-
myydestä. Vuodenaikojen vaihtelu antaa suomalais-
ten elämänrytmiin selkeän rungon, joka entisestään 
vankistaa ehkä jo muutoinkin samoilla raiteilla usein 
kulkevaa arkea. 

Joskus on hyvä ravistella tieten tahtoen pinttynei-
tä tapoja. Tutut rutiinit toki luovat turvallisuutta ja 
vapauttavat aivojen kapasiteettia käsitellä mutkik-
kaampia tehtäviä, kuin esimerkiksi sitä, että minkä-
laisen kahvikupin kaapista aamulla kahvilleen valit-
see. Kuitenkin aivojakin kannattaa haastaa ja tehdä 
aivan uusia asioita tai ainakin tehdä vanhoja juttu-
ja uudella tavalla. Entäpä jos huomenaamulla istui-
sitkin aivan eri paikalla aamiaispöydässä? Tuntuisiko 
aamu erilaiselta?

Syksyllä on hyvä kokeilla ihan uusia asioita aloitta-
malla vaikka uusi harrastus. Punaisessa Ristissä eri-
laisia vapaaehtoisuuden muotoja onkin tarjolla run-
sain mitoin. Kovin moni järjestömme ulkopuolinen ei 
taida kuitenkaan tietää sitä, kuinka monimuotoista 
vapaaehtoistoiminta saattaa olla. Te aktiivit olette 
luonnollisesti avainasemassa ja asiantuntijaroolis-
sa, kun puhutaan Punaisen Ristin vetovoimasta ja 
imagosta. Teidän kautta Punainen Risti saa kasvot ja 
te olette parhaita tahoja avaamaan harrastustanne 
muille ihmisille.

Tänä syksynä uusien potentiaalisten vapaaehtoisten 
hankkimiseen on tarjolla vanhoja hyviä malleja, ku-
ten Nälkäpäivä ja Verkot Vesille, mutta myös Äkkiläh-
tö valmiusharjoitus antaa loistavan mahdollisuuden 
lähestyä aivan uusia tahoja. Osastollanne on harjoi-
tuksen kautta ainutlaatuinen tilaisuus saada kontak-
tia alueenne peruskoulun oppilaisiin ja etenkin hei-
dän vanhempiinsa. Kutsukaa vanhemmat mukaan 

harjoitukseen, jakakaa tietoa suoraan koteihin Pu-
naisesta Rististä ja etenkin osastonne toiminnasta! 
Jos koulu ei ole mukana harjoituksessa, niin pyytä-
kää mukaan paikkakuntanne muita järjestöjä, urhei-
luseuroja ja muita harrastusryhmiä.

Uskaltakaa haastaa itsenne. Tehkää tänä vuonna 
osastossanne Nälkäpäivän suhteen jotain aivan uut-
ta. Olen varma, että se kannattaa – jos ei muuten, 
niin ainakin olette kokemusta rikkaampia. Ja näitä 
kokemuksia yleensä harrastamisen kautta haetaan-
kin, joten tarjotkaa aktiivisesti toiminnan paikkaa 
muillekin! Toivottavasti yhä useampi kiinnostuu kai-
kesta siitä, mitä teillä ja Punaisella Ristillä on tarjota.

Aktiivista syksyä toivottaen,

Pertti Saarela
Toiminnanjohtaja
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AJANKOHTAISTA

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

Apu menee perille

Näky on sydäntä särkevä: vanha nainen laskeu-
tuu varovasti jyrkkiä portaita usean metrin sy-
vyyteen lähes tyhjän vesivaraston pohjalle. Yh-
dessä nurkassa on vielä jäljellä muutama sent-
ti kuravettä, jota nainen kaapii astiaansa. Tällä 
hänen on sammutettava janonsa, peseydyttä-
vä, keitettävä riisinsä. Nainen ei tiedä ikään-
sä, mutta on tarpeeksi vanha muistamaan ajan 
vuosikymmeniä sitten, jolloin täällä oli leijonia 
ja vihreyttä. Viimeisimmästä sateesta on nyt yli 
kolme vuotta.

Seuraavana aamuna palaamme Hara Adadin  
kylään läntisessä Somalimaassa Punaisen Puo-
likuun vesiauton kanssa. Vesisäiliö täyttyy pärs-
keellä. Sitten naiset värikkäissä vaatteissaan 
nostavat vettä kanistereihinsa ja vievät ne ko-
timajoihin iloisen puheenpulputuksen saattele-
mana. Lehmät, lampaat ja vuohet saavat osan-
sa. Vanha rouva eilispäivältä on täällä myös 
ja saa apua nuorelta vapaaehtoiselta  Yasin 
Bashir Bahnaanilta.

Yasin on tämän vuoden Nälkäpäiväjulisteessa 
sylissään vedenpuhdistin. Tekstissä lukee ”Hän 
on paikalla”. Minä tiedän, että hän on paikalla, 

olen nähnyt hänet siellä. 
Hän sanoo olevansa usein 
surullinen kaiken kärsi-
myksen ja kuoleman näke-
misestä, mutta myös on-
nellinen voidessaan auttaa 
edes vähän.

Me kaikki kerääjät saam-
me kysymyksiä siitä, me-
neekö apu tosiaan perille. 
Menee kyllä, olen nähnyt.

Leena Reikko
Toimittaja, avustustyöntekijä,
Nakkilan osaston keräysjohtaja

Toimin kotimaan avun yhteyshenkilönä Turun 
osastossa. Kun jossain on tulipalo, viranomai-
set voivat kutsua minut onnettomuuspaikalle 
katsomaan, mitä apua siellä tarvitaan. Omien 
laskujeni mukaan olen auttanut noin 70 tulipa-
lon jälkeen.

Osalla tulipaloon joutuneista ihmisistä on lähei-
siä auttamassa. Ystävät saattavat tuoda vaat-
teita ja tarjota väliaikaisen kodin tulipalon uh-
reille. Aina näin ei kuitenkaan ole. Silloin minä 
ja muut vapaaehtoiset autamme. Lähdemme 
heidän kanssaan ostoksille ja ostamme yhdes-
sä uudet vaatteet, hygieniatarvikkeita ja muuta 
tarvittavaa muutaman päivän tarpeisiin.

Kun tulipalo tapahtuu, voi olla, että mukaan ei 
ehdi ottaa mitään. Kerran autoin nuorta naista, 
jolla oli syyspimeällä pelkät varvastossut jalas-
saan ja vain kännykkä mukanaan. Kyllä silloin 
pitää tehdä jotain, eihän ketään voi jättää ulos 
pakkaseen. 

Myös Suomessa autetaan onnettomuuksien 
uhreja. Kulut maksetaan katastrofirahastoon 
kerätyistä varoista. Nälkäpäivän, lahjoittajien 
ja vapaaehtoisten ansiosta tätä työtä voidaan 
tehdä. Kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuville!

Kari Varjonen
kotimaan avun yhteyshenkilö,
Turun osasto

PS.
Voit nähdä  
minut ja muut 
tämän vuoden 
Nälkäpäivä-
kampanjan  
kasvot 
kampanja- 
mainoksissa.

Autamme myös Suomessa
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Idea on yksinkertainen:
1. Järjestä näkyvä tempaus koulussa, yliopistolla,  
 tai vaikkapa opiskelupaikan ruokalan ulkopuolella.

2. Jaa tempauksessa jäseneksi liittymislomakkeita 
 tai käteiskuittilomakkeita.

3. Jäseneksi liittyvät saavat lahjaksi uuden Punai-
 sen Ristin haalarimerkin.

4. Jo jäseneksi liittyneet voivat ostaa merkin  
 tempauksen järjestäjiltä.

Haalarimerkin ovat suunnitelleet Tampereen osas-
ton nuoret vapaaehtoiset yhdessä Hämeen pii-
rin viestintäkoordinaattori Altti Näsin kanssa.  

Suunnitteletteko uutta toimintaa ja kaipaatte siihen tu-
kea? Alla on avustuksia, joita osastot voivat hakea. 

1) Kertaluontoinen avustus osaston toiminnan käyn-
 nistämiseen ja kehittämiseen, enintään 300 €.
 Ensiapuryhmätoimintaan, ystävätoimintaan,
 terveyspistetoimintaan, nuorisotoimintaan,
 monikulttuuriseen toimintaan.

2) Projektituki osaston suunnittelemalle ja toteut-
 tamalle yhteisölähtöiselle hankkeelle, jonka 
 tavoitteena on terveyden, hyvinvoinnin ja 
 yhteisön turvallisuuden edistäminen. Avustus 
 voi olla 500–2 000 euroa vuodessa.

3) Projektituki monikulttuuriseen toimintaan. 
 Tukea voi saada esimerkiksi järjestöjen yhtei-
 seen toimintaan kotoutumisen tukemisessa, 
 uusiin kotoutumiskokeiluihin tai toimintamuo-
 tojen kehittämiseen ja levittämiseen. Avustus on 
 enintään 2 000 euroa/projekti.

Avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja  
kuluerittelyä vastaan. 

Lue lisää RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto

Kiva haalarimerkki lahjaksi uusille nuorisojäsenille

Osastojen avustukset

Nuoret vapaaehtoisemme ovat toteuttaneet uuden suositun rekrytointi-
kampanjan. Sen tavoitteena on saada järjestöömme lisää nuorisojäseniä.

Merkin voi saada myös liitty-
mällä jäseneksi netin kautta.

Haalarimerkit ovat SPR:n osas-
toille ja toimintaryhmille ilmaisia, kunhan niitä käyte-
tään rekrytointiin. Jo jäseneksi liittyneille opiskelijoil-
le voi myydä merkkejä, jolloin tuotto jää osastolle tai 
toimintaryhmälle. Suositeltu hinta on 3 euroa. Mer-
kin voi ostaa myös Punaisen Ristin verkkokaupas-
ta. Haalarimerkkejä voi tilata keskustoimiston Va-
paaehtois- ja nuorisoyksiköstä johanna.kylmaoja@ 
punainenristi.fi. 

Lisätietoa	rednet.punainenristi.fi/tuplataan

Nenäpäivä – hyvää hullutellen

Nenäpäivä kerää varoja kehitysyhteis- 
työhön viihteen keinoin. 

Nenäpäivänä yhdeksän avustusjärjes-
töä kokoaa voimansa yhteen auttaak-
seen kehitysmaiden lapsia. Lipaskeräyksiä 
järjestetään porukalla eri puolella Suo-
mea – ehkä sinunkin paikkakunnallasi? 

Kampanjan järjestää Nenäpäivä-säätiö, jonka 
ovat perustaneet Yle, Suomen Punainen Ris-
ti, Suomen UNICEF ja Kirkon Ulkomaanapu. 

Kampanja-aika on 27.10.–13.11. Televi-
sioon Nenäpäivä-show tulee 11.11. Tänä 
vuonna show’ssa vieraillaan Punaisen Ris-
tin kohteissa. Tule mukaan nenäilemään!

Lue lisää	nenäpäivä.fi	

Tule leikkilähetiksi! 

Koko Suomi leikkii -hanke kouluttaa SPR:n osastoi-
hin ja MLL:n yhdistyksiin Terhokerhoista innostunei-
ta leikin lähettejä eri puolille Suomea. 
 
Vapaaehtoiset leikkilähetit edistävät eri-ikäis-
ten kohtaamista ja tukevat Terhokerhojen jatku-
mista. Koulutus on maksuton ja avoin kaikille lei-
kistä ja sukupolvien kohtaamisesta innostuneille.
 
Koulutuksen jälkeen leikkilähetillä on valmiudet toimia 
Terhokerhon vastuuvapaaehtoisena. Hän on osa val-
takunnallista leikkilähettien verkostoa ja saa jatkossa-
kin innostavaa materiaalia, hyviä vinkkejä ja ohjausta.
 
Koulutuksia järjestetään ympäri Suomen.
Lisätietoja www.terhokerho.fi.
 
PS. Järjestämme 13.10.2016 klo 9.30–11 Helsingin 
Narinkkatorilla kaikenikäisten yhteisen, riemukkaan 
Leikkipäivä-tempauksen sekä klo 12–15 Koko Suomi 
leikkii -seminaarin Helsingin Vanhalla ylioppilastalol-
la. Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.
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KERÄYSUUTISIANÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

on ollut keräämässä kauppojen edessä ihan  
samalla tavalla kuin muutkin. 

 – Vastaanottokeskuksen ohjaaja kyselee 
asukkailta ketkä haluaisivat kerätä ja ilmoit-
taa sitten osastolle, kuinka moni tulee ja mihin  
aikaan, kertoo osaston keräysjohtaja Tea  
Turpeinen.

Yleensä turvapaikanhakijoilla on ollut ohjaa-
ja mukanaan, ja he ovat keränneet porukalla. 

– Vastaanottokeskuksen väki on lähtenyt ke-
räämään tosi mielellään, ja kaikki on sujunut 
oikein hienosti, Turpeinen kiittää.

Kuopiossa koko osasto mukana, Mäntässä vokista vetoapua
Missä kannattaa kerätä ja miksi oman paikkakunnan vastaanottokeskus kannat-
taa pyytää mukaan? Kysyimme Kuopion ja Mäntän osastosta vinkit Nälkäpäivään. 

Kerääjien työ kannattaa tehdä mahdollisimman 
helpoksi. Kuopiossa kerääjien työtä helpottaa, 
että keräysvälineet saa näppärästi lähellä toria 
sijaitsevista osaston toimitiloista. 

Kuopiossa Nälkäpäivä sujuu jo rutiinilla, joten 
suunnittelu aloitetaan vasta elokuussa.

– Lippaidenjakopisteen aukioloajat sovimme 
toki jo keväällä, Kuopion osaston tiedottaja 
Heli Nuutinen kertoo.

Keräyksen onnistumisen kannalta tärkeintä 
ovat kuitenkin aktiiviset ja positiiviset lipaske-
rääjät. Jos heitä ei ole, hienoimmatkaan tempa-
ukset eivät lähde lentoon. 

– Kerääjiä kannattaa kannustaa ottamaan kon-
taktia ohikulkeviin ihmisiin, Heli vinkkaa.

Mäntän vastaanottokeskusta ei voi syyttää 
vitkuttelusta. Keskuksen väki lähti Nälkäpäi-
vä-keräykseen jo samana syksynä, kun keskus 
perustettiin elokuussa 2012.

– Aluksi oltiin varovaisia, kun negatiivista huu-
telua oli ollut jonkin verran, kertoo Mäntän 
osaston puheenjohtaja Hellevi Ahoniemi.

Vastaanottokeskuksen väellä oli torilla oma 
teltta osaston teltan vieressä. He myivät itse 
tekemiään ruokia ja järjestivät mm. mölkyn 
heittoa. Tavoitteena oli, että samalla paikalli-
set pääsisivät tutustumaan uusiin asukkaisiin.
Viime vuosina vastaanottokeskuksen väki 

Hymy ja kysymys ’Haluatko osallistua Nälkä-
päivä-keräykseen?’ ovat tehokkaita. Kiitosta ei 
saa unohtaa. Erityisen hyvin lahjoituksia kerää-
vät koirien ja lasten kanssa liikkeellä olevat ke-
rääjät. Osastossa onkin ommeltu muutama liivi 
koira- ja lapsikokoon.

– Kutsumme kerääjiä lähettämällä sähköpostia 
aikaisemmin keräämässä olleille. Lisäksi tiedo-
tamme RedNetissä, Facebookissa, osaston blo-
gissa ja muissa sosiaalisen median kanavissa. 
Hyväksi ja tehokkaaksi havaittu keino on kut-
sua tutut kaveriksi keräämään. 

Keräyspaikalla on väliä
Isojen kauppakeskusten ovensuut, Alkojen lähi-
alueet ja vilkkaimmat torinkulmat. Ne ovat He-
lin mukaan parhaita keräyspaikkoja. Sisätiloihin 
tarvitaan tietysti luvat.

Vapaaehtoisvuorot sovitaan Doodle-kalenterin 
avulla. Rahojen käsittelyssä on aina kaksi eri 
perhekuntaan kuuluvaa henkilöä. Lippaidenja-
kopiste palvelee myös kouluja, jotka voivat kä-
tevästi palauttaa täydet lippaat sinne. Lipaske-
rääjistä kannattaa pitää hyvää huolta, Heli vink-
kaa. 

– Kaikille kerääjille tarjotaan pientä purtavaa 
keräämisen jälkeen. He tulevat mielellään uu-
delleen jopa seuraavana päivänä, seuraavassa 
pikakeräyksessä tai ainakin seuraavana vuon-
na.

MÄNTÄSSÄ VASTAANOTTOKESKUS MUKANA ALUSTA ASTI
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Kuopion osaston jäsen Laura Tossavainen keräsi viime Näl-
käpäivänä yhdessä tyttärensä Helmi-Kristiinan kanssa.
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Lipaskerääjille Nälkäpäivä voi olla iloi-
nen tunnin rupeama, mutta osaston jälki-
työt jatkuvat vielä lokakuun loppuun asti.

Kouluille apua rahojen tilittämiseen

Osa kouluista tilaa lippaat suoraan verkkokau-
pasta. Voitte tehdä heille suuren palveluksen, 
jos tarjoudutte noutamaan rahat ja tilittämään 
ne koulun puolesta. Saatte piiristä tiedon 
verkkokauppatilauksen tehneistä opettajista.

Kerääjät mukaan kerääjärekisteriin

Muistakaa kysyä kaikilta lipaskerääjiltä, halua- 
vatko he mukaan Punaisen Ristin kerääjäre-
serviin. Toimittakaa kerääjäreserviin haluavien 
yhteystiedot keräyksen lopuksi piiriin tallen-
nettavaksi. Kun yhteystiedot on rekisteröi-
ty, voimme hätäapukeräyksen tullen hälyttää 
kaikki lipaskerääjät yhdellä viestillä.

Muistakaa tehdä keräyksen lopputilitys

Tilityslomakkeelle eritellään, mitkä koulut oli-
vat mukana keräyksessä, kuinka paljon myyn-
ti tuotti ja mikä osuus kerättiin lippailla. Se 
antaa meille tärkeää tietoa siitä, mistä keräys- 
tulos muodostuu ja mihin kannattaa jatkossa 
panostaa.

Ole ajoissa ja osallistut arvontaan!

Arvomme 20 kappaletta Punaisen Ristin tuottei-
ta niiden kesken, jotka ovat tilanneet kampan-
jamateriaalit verkkokaupasta 10.8. mennessä.

Lisäksi arvomme 20 kappaletta Punaisen Ris-
tin tuotteita niiden kesken, jotka ovat toi-
mittaneet kerääjien yhteystiedot sekä osas-
ton tilityslomakkeen piiriin 31.10. mennessä.

Loppurutistuksesta arvokasta tietoa

Viesti, tykkää, jaa! 
Onnistuakseen keräyksen on näyttävä. Sinä 
ja osaston muut vapaaehtoiset olette osa 
näkyvyyttä: kaikki, mitä viestitte ulospäin 
Nälkäpäivästä, vaikuttaa keräystulokseen. 

Tykkää ja päivitä!

Innosta osaston vapaaehtoisia tykkäämään ja 
jakamaan Punaisen Ristin Facebook-sivujen 
päivityksiä Nälkäpäivästä. Mitä useampi nä-
kee viestimme, sitä useampi innostuu ilmoit-
tautumaan lipaskerääjäksi tai lahjoittamaan. 

Kun päivität sosiaalisessa mediassa Nälkäpäi-
vä-aiheisia viestejä, käytä hashtageja #Nälkä-
päivä ja #PunainenRisti. Jos toivoisit, että jaam-
me päivityksen myös Punaisen Ristin omissa 
kanavissa, siihen kannattaa tagata eli merki-
tä Punainen Risti (Twitterissä ja Instagramissa  
@PunainenRisti), jotta huomaamme sen.
  
RedNetistä löytyy vinkkejä ja materiaa-
lia osastosi some- ja muuta verkkoviestin-
tää varten. RedNetistä voi ladata esimerkiksi 
Nälkäpäivä-aiheiset	 profiili-	 ja	 kansikuvat	 Fa-
cebookiin ja Twitteriin. Niitä voi käyttää sekä 
osaston	 että	 henkilökohtaisessa	 profiilissa.	

Tiedotepohjat medialle RedNetistä

Nälkäpäivä kiinnostaa mediaa. Kertokaa toimit-
tajille hyvissä ajoin, mitä paikkakunnallanne ta-
pahtuu. Toimittajalle voi lähettää sähköpostil-

la tiedotteen, jossa kerrotte ytimekkäästi, mitä 
osasto tekee Nälkäpäivänä.

Tiedotepohjat, aikataulu ja muut viestintä-
vinkit löytyvät RedNetin Nälkäpäivä-ryhmäs-
tä: Tieto- ja taito -> Nälkäpäivä -> viestintä
 
Merkitse tapahtumat tapahtumakalenteriin

Keskustoimisto on tehnyt jokaiselle osastol-
le oman perusilmoituksen Nälkäpäivän ta-
pahtumakalenteriin. Ilmoituksesta löytyy 
keräysjohtajan yhteystiedot, jotta haluk-
kaat kerääjät voivat ottaa häneen yhteyttä. 

Muistattehan, että voitte täydentää tapahtu-
mailmoitusta osastonne RedNet-sivujen kautta. 
Samalla on hyvä tarkistaa, että tiedot sivuil-
la ovat ajan tasalla. Nälkäpäivän aikana joku 
voi kiinnostua osaston muistakin ryhmistä!

Lisätietoja: 
Tiedottaja 
Inka Kovanen, 020 701 2223, 
inka.kovanen@punainenristi.fi

Jarkko
 M

ikko
n
en

Facebook-profiilikuva	ja	lisätietoja	löytyy	RedNetistä.
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Lipaskerääjän vinkit – iloinen mieli ja ripaus rohkeutta 
Kysyimme Nälkäpäivän konkareilta ja yhdeltä ensikertalaiselta parhaat keräysvinkit  
ja miksi kerääjäksi kannattaa lähteä. 

1. Kuinka monta kertaa olet ollut keräämässä?
2. Mikä saa sinut mukaan keräämään?
3. Mitä vinkkejä antaisit muille kerääjille?

EELI HAATAJA 11 v., 
Ahmovaaran osasto

1. Kolme kertaa.

2. Se on kivaa! Saa odotella ja olla 
 auringossa! Keräämisessä on myös 
 inhottavia puolia. Jos on sade, niin 
 silloin ei ole mukavaa, mutta siinä 
 ne huonot puolet ovatkin. Lahjoitta-
 jat ovat yleensä hyvällä mielellä, ja 
 sehän se on tärkein idea tässä. Että 
 voidaan viedä iloa ja apua sellaisiin-
 kin paikkoihin, joissa on ollut vaikka 
 tsunami. 

3. Iloisella mielellä on hyvä olla. Kan-
 nattaa olla myös vähän innokas ja 
 rohkea ja kysyä ihmisiltä, haluavat- 
 ko he osallistua Punaisen Ristin  
 keräykseen.

K
ai

su
 H

aa
ta

ja

AIRI KORPELA, Kajaanin osasto

1. Olen kerännyt 28 vuotta. Nälkäpäivänä 
 kerään aina kolmena päivänä klo 10–16, 
 ilman taukoja.

2. Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä,  
 ja keräämisessä se on luontaisetu. Kadulla  
 ihmiset moikkailevat ja kertovat, että sinus- 
 ta jäi hyvä mieli. Olen saanut osasta ihan 
 ystäviäkin.

3. Kannattaa olla iloinen ja reipas oma itsensä  
 ja puhua ihmisille. Ei saa tyrkyttää, eikä 
 olla myrtsinä. Jos joku ei lahjoita, niin silti  
 kiitetään ja toivotetaan hyvää syksyä. 
 Jalat kyllä väsyy seistessä, ja joskus olen  
 kokeillut istumistakin. Silloin lahjoituksia  
 tulee paljon vähemmän. Käyn välillä neuvo- 
 massa muidenkin järjestöjen kerääjiä, jos  
 vaikka nuoret ovat ihan ujona ja hiljaa 
 keräämässä. On kiva nähdä, kun heille 
 alkaa sitten tulla enemmän lahjoituksia.

JENNI HIRSTO, Töölön osasto

1. Kerran, mutta en suinkaan  viimeistä kertaa.

2. Olin aina laittanut rahaa keräyslippaisiin ja  
 ajatellut, että tuota minäkin haluaisin teh- 
 dä. Viime syksynä olin kotona siivoamassa, 
 kun puhelin soi ja minua pyydettiin kerää- 
 mään. Sovimme heti mistä ja milloin haen  
 lippaan ja menin paikalle aivan into piukea- 
 na. Se oli hieno puhelu. On ihanaa olla osa  
 tällaista positiivista ketjua!

3. Olennaista on lähteä liikkeelle myönteisellä  
 ja avoimella mielellä. Itse ei voi vaikuttaa  
 siihen millaisia ihmisiä kohtaa, mutta itse  
 voi vaikuttaa siihen, millä mielellä on.  
 Kannattaa myös miettiä, missä kerää. Oma  
 keräämiskokemus voi jäädä latteaksi, jos  
 seisoo kylmäaseman tyhjäl lä pihalla odot- 
 tamassa, että yksi auto tunnissa pysähtyy 
 kohdalle.
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Lahjoittamiseen ei tarvita käteistä

NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Käteisen rahan käyttö on vähentynyt viime vuosina. Lipaskeräyksen rinnalla kannattaa 
siksi tarjota muitakin tapoja lahjoittaa, jotta kaikki halukkaat voisivat auttaa helposti.

Pieni Korsnäsin osasto Pohjanmaalta kokei-
li viime Nälkäpäivänä lahjoituspyyntökirjet-
tä, jonka voi tulostaa RedNetistä. Osaston 
loistava idea oli pyytää paikallisia postinja-
kajia jakamaan kirjettä muun postin ohessa. 
Postinjakajilta saatiin myös tieto siitä, kuin-
ka monta postinkanto-osoitetta kunnassa 
on. Sen perusteella piiritoimistolla tulostet-
tiin noin 900 lahjoituspyyntökirjettä, joihin 
oli lisätty osaston Nälkäpäivä-viitenumero. 

Osaston keräysjohtaja Annika Nyfors ker-
too, että kirje sai 32 ihmistä lahjoitta-
maan ja se tuotti kaikkiaan 880 euroa. 3 
000 asukkaan kunnassa tulos on melkoi-
nen. Koululaisten ovelta-ovelle -keräys 
tuotti viime ja edellisenä vuonna noin tu-
hat euroa, joten lahjoituskirjeen ansiosta 
osaston keräystulos lähes kaksinkertaistui! 

Annikan mukaan lahjoituspyyntökirjettä jae-
taan myös tänä vuonna, jos postinjakajat läh-
tevät mukaan. Ainakin viime vuonna he suos-
tuivat heti ja olivat tyytyväisiä voidessaan  
olla mukana tärkeässä asiassa.

Osaston keräystulos nousi melkein puolella lahjoituskirjeen ansiosta

Katastrofirahaston	 pikkuesitettä	 voi	
jakaa lahjoittajille, joilla ei ole käteis-
tä mukanaan. Esitteestä löytyy niin 
tekstiviestilahjoitusnumero, Mobile 
pay	 -numero	kuin	katastrofirahaston	
tilinumerokin.

Keräyslippaan lupatarraan on pai-
nettu tekstiviestilahjoituspyyntö. 
Lähettämällä tekstiviestin SPR10 
lahjoittajan puhelinlaskusta veloite-
taan	10	€	katastrofirahastoon.	

Mobile pay -älypuhelinsovelluksen 
kautta voi lahjoittaa haluamansa 
summan	katastrofirahastoon	suoraan	
pankkitililtään. Mobile pay -tarroja  
voi tilata verkkokaupasta ja liimata 
keräysliivin rintapieleen.

1.

Vielä ehdit:
• Pyytää piiristä listan osaston lipaskerääjistä ja jäsenistä ja pyytää heitä kerääjiksi.
• Tulostaa Rednetistä kerääjämainokset ja viedä niitä ilmoitustauluille – muista kieliversiot. 
• Olla yhteydessä vastaanottokeskukseen ja pyytää sieltä väkeä kerääjiksi.
• Pyytää ainakin kaksi kaveriasi mukaan keräämään!

2. 3.

Lahjoituspyyntökirje löytyy RedNetistä. Kirjeeseen voi 
lisätä osaston Nälkäpäivä-viitenumeron ja allekirjoituksen. 
Tulostusapua voi pyytää vaikka jostain yrityksestä.



10

TULEVIA TAPAHTUMIA

Kiitosgaala 3.12. – iloista tunnelmaa ja virkistävää ohjelmaa!

Varaa jo nyt kalenteriisi 10.– 11.6.2017.  
Silloin on järjestömme yleiskokous 
Helsingissä Finlandia-talolla.

Punaisen Ristin väki kokoontuu ensi vuon-
na päättämään, mihin suuntaan kehi-
tämme järjestöämme tulevina vuosina. 
Kokouksessa päätetään myös uusista sään-
nöistä ja valitaan uusi luottamusjohto.

Seuraa valmisteluja RedNetissä: 
http://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2017.

Siellä näet, miten uuden toimintalinjauksemme 
eli strategian (2018–2020) valmistelu etenee. 
Löydät sieltä myös vapaaehtoisille tehdyn ky-
selyn yhteenvedon, johon kannattaa tutustua.
 
Sääntöjen uudistuksesta löydät tuoretta 
tietoa niin ikään RedNetistä:
https://rednet.punainenristi.fi/ 
saantouudistus

TULE KESÄKUUSSA YLEISKOKOUKSEEN HELSINKIIN

   Tärkeitä etappeja
• Uuden toimintalinjauksen käsittely loka- 
 kuussa muun muassa piirien järjestämissä 
 tilaisuuksissa. 
• Osastojen edustajien määrä vahvistetaan  
 31.12.2016.
• Postitus osastoille ja piireille 2.–3.2.:  
 virallinen ilmoitus kokouksesta, ohjeet 
 ilmoittautumiseen sekä toimintalinjauksen  
 ja uusien sääntöjen ensimmäiset versiot. 
• Ilmoittautuminen yleiskokoukseen:  
 3.2.–28.4.
• Toinen postitus osastoille ja piireille  
 10.–12.5.: kokouskutsu, toimintalinjaus ja  
 sääntöehdotus, aloitteet ja ehdotus luotta- 
 mushenkilöiksi sekä kokouksen esite ja  
 muuta tarpeellista.

Edellinen yleiskokous pidettiin Turussa vuon-
na 2014. Katso lisää:	www.punainenristi.fi/ 
ajankohtaista/yleiskokous

Lisätietoja: piiritoimistot, RedNet

Tilaisuudessa vapaaehtoisia tervehtimässä 
ja kiittämässä ovat muun muassa järjestön 
puheenjohtaja Pertti Torstila sekä pääsih-
teeri Kristiina Kumpula. Kiitosgaalassa pal-
kitaan ansioituneita mestaripromoja sekä 
julkistetaan vuoden kasvattajaosasto-pal-
kinto. Musiikkiesiintyjänä tilaisuudessa on 
ihastuttava Maarit ja Sami Hurmerinta yhtye! 

Tilaisuus alkaa lounaalla klo 13. Varsinai-
nen kiitosgaala alkaa kello 15 ja päättyy 
kello 20 mennessä.

Viralliset kutsut lähetetään osastoil-
le elokuussa, jolloin RedNetiin avau-
tuu ilmoittautumislinkki osoitteeseen 
http://rednet.punainenristi.fi/kiitosgaala.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua linkin kautta 
10.10.2016 saakka. Osallistumismaksu on  
35 euroa. Kiitosgaalaan mahtuu enintään  
700 henkilöä. 

Kannattaa siis ajoissa kartoittaa, keitä omas-
ta osastosta tänä vuonna voisi osallistua. 
Piiritoimistosta voi kysyä mahdollista yh-
teiskuljetusta. Mikäli osallistujilla on majoi-
tustarvetta, kannattaa olla suoraan yhte-
ydessä Kuopion hotellitarjontaan: http://
www.kuopiotahko.fi/kuopio/majoitus/

Tervetuloa!

Kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat lämpimästi tervetulleita kiitosgaalaan, joka  
järjestetään 3. joulukuuta Kuopion Musiikkikeskuksessa.

Iki-ihanat Maarit ja Sami Hurmerinta esiintyvät Kiitos-
gaalassa joulukuussa. 

M
ik

ko
 H

ar
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a
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ÄKKILÄHTÖ 2016

Hattula toivoo Äkkilähdön innostavan mukaan uusia vapaaehtoisia

Hengitykselle vaarallista ainetta pääsee vuo-
tamaan ilmaan Hattulassa. Läheisen yläkou-
lun nuoret evakuoidaan koululle. Tästä skenaa- 
riosta lähtee liikkeelle SPR:n Hattulan osaston 
Äkkilähtö-valmiusharjoitus.

Kahden tunnin mittaisen evakuointiharjoituk-
sen aikana yhdeksäsluokkalaiset saavat kou-
lun toimintapisteillä muun muassa ensiapu-
koulutusta ja Hattulan VPK:n alkusammu- 
tuskoulutusta. Myös Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys ja Hämeenlinnan maanpuolustus-
naiset ovat mukana. Harjoitus järjestetään Hat-
tulassa lauantaina 1.10. Hattulan kunta on mää-
rännyt päivän koulupäiväksi.

Hattulan osasto on pieni. Aktiivisia vapaaehtoi-
sia on noin 30, ja osaston jäsenten keski-ikä 
on melko korkea. Osastolla on aktiivista ystä-
vätoimintaa, omaishoitajien tukitoimintaa, ter-
veyspiste ja Juttutupa. Apuun harjoituspäiväk-
si päätettiin pyytää naapurikunnan Hämeenlin-
nan osaston ensiapuryhmä ja henkisen tuen 
ryhmä sekä Vapepa.

– Oikeassakin tilanteessa tekisimme tiivistä yh-
teistyötä naapurin kanssa, sanoo Pia Yli-Pirilä, 
joka vastaa Hattulan osaston valmiudesta.

Valmiussuunnitelmaa on hyvä testata 
käytännössä

Hattulan kunnalla on valmiussuunnitelma, ja 
tosipaikan tullen kriisioperaatio käynnistyisi vi-
ranomaisreittejä pitkin. Harjoituspäivänä viran-
omaiset tulevat kertomaan, mikä heidän roo-
linsa tositilanteessa olisi. Tarkoituksena on kir-
kastaa eri toimijoiden rooleja todellisessa tilan-
teessa.

Suuronnettomuuksilta on Hattulassa toistaisek-
si vältytty, mutta vaaranpaikkoja on olemassa. 
Kunnan läpi kulkee sekä vilkas moottoritie että 
rautatie. Myös vesistöä on runsaasti.

– Äkkilähdön kaltaisilla harjoituksilla on suuri 
merkitys. Harjoittelemalla näkee, miten tehdyt 
valmiussuunnitelmat toimivat käytännössä, mi-
ten yhteistyö viranomaisten ja muiden toimijoi-
den välillä sujuu, ja mikä on oman osaston kou-
lutustarve, Yli-Pirilä sanoo.

Toiveissa on innostaa mukaan uusia vapaaeh-
toisia

Pia Yli-Pirilän mielestä Hattulan esimerkki näyt-
tää, miten pienikin osasto selviää valmius- 
harjoituksesta.

– Kannattaa kutsua mukaan yhteistyökumppa-
neita. Harjoituksen voi tehdä myös pienesti: me 
pyysimme mukaan vain yläkoulun yhdeksännen 
luokan oppilaat, joita on 120. 

Yli-Pirilän mielestä valmiusharjoitus tuo osastolle 
arvokasta oppia ja luo hyvää yhteishenkeä.

– On meillä tässä myös ketun häntä kainalossa. 
Toivomme harjoituksella saavamme paikallista 
julkisuutta, joka innostaisi myös uusia vapaa-
ehtoisia mukaan.  

Lisätietoja:
valmiusharjoituksen projektipäällikkö, 
Petra Alijärvi, p. 020 701 2176,
petra.alijarvi@punainenristi.fi 

Hattulan osasto lähti mukaan Äkkilähtöön testatakseen valmiussuunnitelmaansa ja  
houkutellakseen mukaan nuoria vapaaehtoisia. Avuksi harjoituspäivään lupautui  
naapurikunnan osasto sekä joukko muita yhteistyökumppaneita. 

VIELÄ EHTII MUKAAN!
• Äkkilähtö järjestetään 1.–7.10.2016

• Ilmoita osastosi mukaan RedNetissä osoit-
 teessa rednet.punainenristi.fi/akkilahto

H
arri M

äen
p
ää

Sydäntalvi-valmiusharjoituksessa vuonna 2013 Joensuussa 
harjoiteltiin palvelukeskuksen evakuointia.
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PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ Päivi Jurvakainen

On aika kiitoksen, 
palkitsemisen ja huomioinnin

Nyt osastoilla on aika muistaa, palkita ja kiit-
tää omia aktiivisia vapaaehtoisia järjestön huo-
mionosoituksilla. Järjestön ansiomerkkejä ovat 
Suomen Punaisen Ristin ansioristi, Suomen Pu-
naisen Ristin kultainen, hopeinen ja pronssinen 
ansiomitali. 

Edellä mainittujen Tasavallan presidentin myön-
tämien huomionosoitusten lisäksi aktiivisia va-
paaehtoisia voidaan palkita Suomen Punai-
sen Ristin ansio- ja aktiivimerkillä. Ansiomerkin 
myöntää piirihallitus ja aktiivimerkkihakemuk-
set osaston hallitus käsittelee kahdesti vuodes-
sa ennen osaston syys- ja kevät kokousta. 

- Ansiomerkkianomukset tulee palauttaa piiriin 
  viimeistään 15. syyskuuta tai 31. tammikuuta

- Mitalianomukset palautettava piiriin viimeis-
  tään 31. lokakuuta

- Osaston myöntämät aktiivimerkkihakemukset 
  tulee myös toimittaa piiriin rekisteröintiä varten

Huomionosoitusohjeet ja sähköisen anomus-
lomakkeen löydät RedNetin osastotoimistos-
ta osoitteesta http://rednet.punainenristi.fi/
node/2588. Anomukset palautetaan Oulun pii-
ritoimistoon sähköpostitse paivi.jurvakainen@
punainenristi.fi tai paperisena Punainen Ris-
ti Oulun piiri/Päivi J, Uusikatu 22, 90100 Oulu.
Huomionosoitukset kustantaa anova taho.

Oulunsalon osaston pitkäaikainen toimija Ulla Mäkelä pal-
kittiin Suomen Punaisen Ristin pronssisella ansiomitalilla 
Oulun piirin vuosikokouksessa huhtikuussa 2016.

Teemu Alapeteri

Promo- koulutuksen yhteinen 
osa 12.-13.11.2016 Hietalinna, 
Oulu 

Promoksi voi hakeutua vapaaehtoistoiminnan 
ohjaustehtävissä aloittava uusi vapaaehtoinen 
tai kokenut ohjaaja, joka hakee uusia virikkeitä 
toimintaan. Kokeneille ohjaajille promo-koulu-
tus toimii täydennyskoulutuksena, joka tarjo-
aa verkostoja, tietojen päivitystä ja uusia ide-
oita. Uudet aktiivit oppivat koulutuksessa ym-
märtämään Punaisen Ristin toimintaa ja omia 
mahdollisuuksiaan toiminnan kehittämisessä.
 
Koulutus koostuu kaikille yhteisestä osasta 
sekä eri ohjelma-alueiden omista sisältöosis-
ta. Yhteinen osa on suoritettava ennen sisältö-
osaa. Yhteinen osa valmentaa sinut vapaaeh-
toistoiminnan suunnitteluun, vapaaehtoisten ja 
ryhmien ohjaamiseen, projektien vetämiseen, 
viestintään sekä verkostoissa toimimiseen.
 
Kurssimaksu: 40 € Punaisen Ristin jäsenille si-
sältäen ateriat, koulutuksen ja materiaalit. Mah-
dollisista majoituskustannuksista vastaa kurssi-
lainen ja/tai hänen oma osasto. Matkakulut kor-
vataan 40 € ylittävältä osalta. Oman autonkäyt-
tö matkahuollon pikavuorotaulukon mukaisesti.

Hakuohje ja ilmoittautuminen PROMO-
koulutukseen

Sovi Promon tehtävistä ja koulutukseen ha-
keutumisesta sekä kustannuksista aina oman 
paikallisosastosi kanssa. Täytä PROMO-kou-
lutushakemus netistä osoitteesta http://red-
net.punainenristi.fi/node/4404 ja lähetä se 
viimeistään 16.10.2016 Oulun piiritoimistoon 
Päiville paivi.jurvakainen@punainenristi.fi.
  
Peruutus tulee tehdä viimeistään viikkoa en-
nen kurssia, jonka jälkeen tulleista peruutuksis-
ta veloitetaan ½ kurssimaksusta. Ilmoittamat-
ta jääneestä poisjäämisestä veloitetaan kurs-
sin todelliset kustannukset täysimääräisinä.

Hakijoille lähetetään tieto tarkemmasta ohjel-
masta ja koulutuksen käytännöistä kaksi viik-
koa ennen koulutusta.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Oulun piiri: Päivi Jurvakainen p. 040 522 4696 
paivi.jurvakainen@punainenristi.fi
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PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ

”Verkot vesille – mukaan 
toimintaan” jäsenhuoltoviikko

Tämän vuoden toinen ”Verkot vesille mu-
kaan toimintaan” – kampanja toteutetaan 
viikolla 36 eli 6.-7.9.2016. Tuolloin otam-
me yhteyttä viimeisen puolen vuoden aikana 
osaston jäseneksi liittyneisiin ja varmistam-
me, että netin kautta vapaaehtoiseksi ilmoit-
tautuneet ovat päässeet mukaan toimintaan. 

On äärettömän tärkeää, että otamme kaik-
ki uudet jäsenet ja vapaaehtoiset avoimes-
ti vastaan sekä kannustamme heitä aktiivi-
sesti ottamaan osaa osaston toimintaan. Näin 
syksyisin moni miettii uuden harrastuksen 
aloittamista ja henkilökohtainen kutsu har-
rastustoimintaan toimii varmasti parhaiten. 

Punainen Risti on ennen kaikkea vapaaehtois-
työhön perustuva järjestö eli ilman vapaaehtoi-
sia emme voi toteuttaa menestyksellä tavoit-
teitamme ja tehtäviämme. Vapaaehtoisia ei ole 
koskaan liikaa ja kaikille löytyy varmasti osas-
tosta sopiva toimintamuoto kun sitä yhdessä 
jäsenen tai vapaaehtoisen kanssa pohditaan. 
Pidetään siis kynnystä osastoon matalalla ja 
toivotetaan henkilökohtaisesti kaikki tervetul-
leiksi mukaan!

Osastokohtaiset listat uusista jäsenis-
tä ja netin kautta ilmoittautuneista vapaa-
ehtoisista lähetetään osastojen puheen-
johtajille ja jäsenmestareille viikolla 35.

Ohje ”Verkot vesille – mukaan toimin-
taan” kampanjan toteuttamiseksi
1. Kootkaa osaston hallitus ja toimintaryhmät   
    yhteen ideoimaan soittokierrosta 
2. Tehkää yhteenvetolista osaston toimintaryh 
    mistä ja ryhmien vetäjien yhteystiedoista
3. Kootkaa lista tulevista tapahtumista ja 
    koulutuksista, osaston kevätkokousta unoh 
    tamatta
4. Sopikaa puhelinkorvauskäytännöistä         
    osaston hallituksessa
5. Sopikaa soittajajoukko Verkot vesille      
   -mukaan toimintaan -illan toteuttajiksi
6. Laskekaa verkot vesille viikolla 36, tiistai-
    keskiviikkoiltana soittamalla 
    (tai sähköpostilla niille, jotka eivät ole anta 
    neet lupaa puhelinkontaktiin) kaikille 
    viimeisen puolen vuoden aikana osastonne    
    jäseniksi liittyneille. Kertokaa uusille 
    vapaaehtoisille osaston toiminnasta, kutsu- 
    kaa heitä mukaan 
    toimintaan ja osaston kokouksiin.
7. Lähestykää alle 18-vuotiaita nuorisojäseniä  
    kirjeellä. Muokattavan kirjepohjan voitte 
    pyytää sähköpostilla piiritoimistosta.

Lisätietoa piiritoimistosta Päivi Jurvakaiselta p. 
040 522 4696 paivi.jurvakainen@punainenristi.fi 

Soittokierroksen yhteydessä on hyvä 
pyytää jokaista uutta jäsentä 

ja vapaaehtoista mukaan Nälkäpäivä-
keräykseen 15.-17.9.2016!

Oulun piiristä yhteiskuljetus kiitosgaalaan
Kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat 
lämpimästi tervetulleita kiitosgaalaan, joka 
järjestetään 3.12.2016 Kuopion Musiikkikes-
kuksessa. Oulun piiritoimisto järjestää yh-
teiskuljetuksen ja majoituksen.

Reissuun lähdetään Oulun linja-autoasemal-
ta lauantaiaamuna ja kyytiin on mahdollista 
nousta matkan varrelta. Majoitumme Kuo-
pion Rantasipi Atlakseen. Paluu Ouluun on 
sunnuntaina noin klo 17.00.

Hinta:  Sisältää kiitosgaalan osallistumis-
maksun ruokailuineen, majoituksen ja mat-
kat 
2hh  80 €/hlö
1hh  112 €/hlö

Tänä vuonna palkitsemme niiden osastojen 
keräysjohtajat kiitosgaalareissulla, jotka to-
teuttavat Nälkäpäiväkeräyksen lämpimänä li-
paskeräyksenä tai tapahtumana, aktivoivat 
koulut mukaan keräykseen ja kasvattavat ke-
rääjämäärää. Keräysjohtajan/-osaston oma-
vastuuosuudeksi jää majoituskustannukset, 
2hh 45€/hlö tai 1hh 77€/hlö.

Kiitosgaalasta löydät lisätietoa tämän julkai-
sun sivulta 10 sekä RedNetistä osoitteesta 
http://rednet.punainenristi.fi/kiitosgaala. Os-
oitteesta löydät myös ilmoittautumislinkin ta-
pahtumaan. Ilmoittautuminen tulee tehdä vii-
meistään 10.10.2016.

Lisätiedustelut Päivi Jurvakaiselta p. 040 522 
4696 tai paivi.jurvakainen@punainenristi.fi
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Uusia ja vanhoja kasvoja

Piiritoimistolle on tullut uusia kasvoja Riik-
ka Kesosen aloittaessa järjestökehittä-
jänä ja Timo Viitasen järjestöassistentti-
na. Molemmat ovat työskennelleet aiem-
min Punaisen Ristin vastaanottokeskuksissa.

Riikan vastuualueisiin kuuluu mm. nuori-
sotoiminta, humanitaarinen oikeus, koulu-
yhteistyö, viestintä sekä sosiaalinen me-
dia. Timo taas toimii toimistotyönteki-
jänä ja Hietalinnan ylläpitotehtävissä.

Vanhoina tuttuina kasvoina toimistolle pa-
lasivat äippälomilta Marika Parkkila moni-
kulttuurisuustoiminnan kehittäjäksi ja Päi-
vi Jurvakainen järjestötyöhön suunnittelijaksi.
 
Marikan kummiosastoina jatkavat Ii, Yli- Ii, Yli-
kiiminki, Utajärvi, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuu-
samo. Päivi jatkaa kummina seuraaville osas-

EA-tiimi täydentyy

Oulun piirin ensiapukoulutustiimi on myös saa-
nut tänä vuonna uusia työntekijöitä riveihinsä. 
Keväällä aloitti ensiapukouluttajana ETK Jukka 
Tuuri ja elokuussa mukaan tuli ETK Ulla Heikkilä. 
Vanhoina tuttuina jatkavat koulutuskoordinaat-
tori Päivi Pohjola ja kurssisihteeri Riku Halttu.
Kaikille avoimia yleisökursseja järjestäm-
me edelleen tasaiseen tahtiin ja kurs-
sit ilmoittautumislinkkeineen löyty-
vät RedNetistä Oulun piirin tapahtumista.

Vasemmalta lukien: Ulla Heikkilä, Riku Halttu, Päivi Pohjola ja Jukka Tuuri.

Timo Viitanen, Marika Parkkila, Riikka Kesonen ja Päivi Jurvakainen.

toille: Kajaani, Vaala, Puolanka, Sotkamo, Kuh-
mo, Ristijärvi, Hyrynsalmi ja Suomussalmi.

Työntekijöiden yhteystiedot löydät tämän jul-
kaisun etuaukeamalta. Pidetään yhteyttä!

Riku Halttu

Riku Halttu
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Olemme saaneet nauttia lämpimästä aurinkoi-
sesta kesästä, joka toivottavasti jatkuu. Nyt jäl-
leen on alkamassa uusi toimintakausi vapaa-
ehtoissaralla. Toivon teille kaikille innostus-
ta ja jaksamista vapaaehtoistoiminnoissanne.

Hiukan paluuta kevään ja kesän tapahtumiin... 
Toukokuussahan meillä oli Oulun Rotuaarilla 
ensiaputapahtuma, jonka yhteydessä saimme 
yrittäjiltä lahjoituksena kahdeksan defibrillaat-
toria ensiapuryhmien käyttöön. Sijoituspaikkoi-
na: Piiritoimisto 2 kpl (yksi deffa lainattavissa 
alueen ryhmille ensiapupäivystyksiin), Hieta-
linna, Kajaanin, Kuusamon ja Ylivieskan osas-
tot. Kaksi deffaa hakee vielä sijoituspaikkaa.

Ensiapuryhmien koulutusviikonloppu pidettiin 
Taivalkosken Maijanlammella helmikuussa. Se 
saavutti suuren suosion. Parhaillaan väkeä oli 
lähemmäs sata henkilöä. Tavoitteena on, että 
joka vuosi olisi vastaava harjoitusviikonlop-
pu ensiapuryhmäläisille. EA-3 pidettiin Taival-
koskella, siitä juttua toisaalla lehdessämme.

Jälleen uusi ensiapuryhmä! Toukokuussa pe-
rustettiin Hyrynsalmelle ensiapuryhmä, jon-
ka vetäjäksi lupautui Jouko Karjalainen. Ryh-
mä on jo aloittanut toimintansa heti elo-
kuussa kouluttautumalla EA1 ja -2 – kurs-
seilla. Sen jälkeen lokakuussa pidetään Hy-
rynsalmella vielä päivystysensiapukurssi.

Lyhty-ryhmää tarvittiin kerran (neljänä päivänä) 
kadonneen  etsinnän yhteydessä; tukea omaisille. 

Sain olla kesän aikana mukana kahdessa ensiapu-
päivystystapahtumassa: Kainuun Rastiviikolla 
ja Hyrynsalmen Suopotkupallokisoissa. Molem-
mat tapahtumat olivat vaativia, isoja päivystyk-
siä. Oli ilo todeta kuinka hienosti ja laadukkaas-
ti olitte ensiapupäivystysjärjestelyt tehneet.

Mukavaa syksyä toivottaen 

Pirkkis

Pirkko-Liisa Laitinen

ENSIAPURYHMÄTOIMINTA

EU-elintarviketuki - 
ruokaa tarvitseville

Kirkkopalvelut toimii Maaseutuviraston kump-
paniorganisaationa vähävaraisille tarkoitetun 
EU-ruoka-avun jakajana vuosina 2015 - 2016. 
Vuoden 2015 loka-marraskuussa tuotteita jaet-
tiin Suomessa reilut 300 000 kg. Ruokakas-
seina tämä tarkoitti lähes 30 000 kappaletta. 
 
Perjantaina 12.8.2016 Reisjärven seurakuntata-
lolla järjestettiin seurakunnan ja SPR:n Reisjär-
ven paikallisosaston organisoimat talkoot EU-
elintarviketuen ruokakassien pakkaamiseksi.             

Diakonissa Anniina Lintilä kertoo, että Reisjärvel-
le saapunut kuivaelintarvikkeita ja säilykkeitä si-
sältänyt lähetys oli yhteispainoltaan 1848 kiloa.                                                                                             
– Ahkerien talkoolaisten avustuksella saimme 
pakattua noin 150 ruokakassia, joissa jokai-
sessa on 10 tuotetta, Lintilä kertoo tyytyväise-
nä ja samalla talkoolaisia lämpimästi kiittäen.

Valmiiden ruokakassien lisäksi jäi vielä mukavas-
ti irtotuotteita, joiden jakaminen tapahtui avoi-
messa tilaisuudessa, josta ilmoitettiin julkisesti 
sekä kohderyhmille diakoniatyön yhteydessä.  

Pirkko-Liisa Laitinen

Urakka on  ohi. Ahkerat talkoolaiset pakkasivat jaettavaksi 
noin 150 EU-elintarviketuen ruokakassia. 

Tapio Romppainen
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Kesäisestä Oulusta talviselle Taivalkoskelle Maijanlam-
melle, eli EA-ryhmien harjoitusviikonloppu 16.-17.4.2016

Harjoitusten järjestäjät ja muut iskuryhmät oli-
vat menneet jo perjantaina 15.4.2016 viritte-
lemään harjoituspaikkoja ja ansojaan kuntoon 
meitä harjoittelijoita eli muita EA-ryhmäläi-
siä varten. Lauantaina paikalle saavuttuamme 
saimme huomata, että Maijanlammella oli vielä 
täysi talvi - ei kesä, kuten Oulussa - onneksi kai-
killa näytti olevan tarpeeksi vaatetta mukana.

Noin klo 10.00 ilmoittautumisen ja tervetulo-
kahvien jälkeen majoituimme miehet toiseen ja 
naiset toiseen taloon, mukaviin sotilaallisiin ”tu-
piin”, joilla oli sotilaallisia nimiä esim. Tupa Väl-
jänlammit. Majoittumisen jälkeen totesimme, 
että meitä olikin saapunut paikalle aikamoinen 
määrä ryhmäläisiä eri ensiapuryhmistä, muka-
vasti ja sopivasti tuttuja ja uusia tuttavuuksia. 

Majoittumisen jälkeen kokoonnuimme lu-
entosaliin kuuntelemaan mielenkiintois-
ta asiaa entiseltä eräoppaalta ja nykyisel-
tä kuusamolaiselta ensihoitajalta mm. pe-
lastustehtävistä pohjoisissa olosuhteissa. 
Saimme  myös hyvää keskustelua aikaisek-
si pommitettuamme häntä kysymyksillämme.

Lounaan jälkeen alkoivatkin lauantain en-
simmäiset ensiapuharjoitukset, joissa har-
joiteltiin taitoja, joita ehkä tultaisiin tarvit-
semaan seuraavan päivän koitoksissa ”tosi 
ensiapuharjoituksessa”, eli korvat ja sil-
mät tarkkoina lähdettiin ottamaan oppia. 

Harjoiteltiin mm. nuotion tekoa ja nokipan-
nukahvien keittämistä, sondilla lumeen hau-
tautuneen etsimistä, kylmältä suojaamis-
ta ja ensiapupisteen kokoamista. Saimme 
myös opastusta moottorikelkan perässä suk-
silla pysymiseen. Maukkaita nuotiokahve-
ja juodessa saimme jopa nähdä etsintä-
koiran työssään, etsimässä ja löytämässä lu-
meen hautautuneen maalimiehen, hienoa!
  

Illalla saunottiin - löylyt ja jutut 
olivat hyviä

Päivän mittaan varmasti jokainen sai oppia jo-
tain uutta ja mielenkiintoista, uneen vaivuttiin 
jännityksestä täristen seuraavan päivän ”tosi 
ensiapuharjoituksia” odottaen, jotkut jopa nuk-
kuivat levollisesti : )

  
Odotettu sunnuntai alkoi klo 8.00 aamupalalla. 
Lauantaina muodostettuja ryhmiä oli vielä hie-
man hiottu ja jaettu uudelleen eli pieniä henkilö-
vaihdoksia oli eri ryhmissä. Harjoituksissa vaih-
dettiin joka rastille ryhmänjohtajaa, jotta mah-
dollisimman moni saisi kokeilla ryhmänjohtaja-
na toimimista. Näin moni sai itsevarmuutta toi-
miinsa, kaikki tukivat toisiaan ja hyviä neuvoja-
kin tuli itse kullekin ryhmänjohtajana toimiessa.

Rastiharjoitukset pyörähtivätkin nopeas-
ti käyntiin ja rasteilla harjoiteltiin esim. EA-
pisteellä toimimista erilaisten ja eri-ikäis-
ten potilaiden kanssa; oli päihtynyttä, el-
vytettävää, kätensä loukannutta jne. Tilan-
teet vaihtelivat ja potilaat tupsahtivat teltal-
le aivan kuten todellisissa päivystystilanteissa.

Nuotiopaikalla/kodalla oli tapahtunut räjähdys, 
missä oli potilaita suolet esillä - oli palovam-
maa, sormea poikki ja kaikkea muuta, jopa pis-
toolikin löydettiin. Hätäkeskukseen soitot vain 
singahtelivat, kyllä siinä hommaa riitti kaikille 
ihan tehdä asti. Tältä rastilta ryhmät saivatkin 
sitten Esalta kelkkakyydin jäätä pitkin järven 

Lumeen hautautuneen etsimistä.
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toiseen päähän, missä odottikin aika kinkkinen 
rasti. Sulaan oli tipahtanut mies ja kelkka. Ilmei-
sestikin kelkka oli ajanut hiihtäjän päälle. Mie-
hen/Jaskan pois saaminen jääkylmästä vedes-
tä nopeasti aiheutti usealle ryhmälle harmaita 
hapsia, mies ei vastannut huutoihin ja ryhmillä 
oli konstit monet. Taisipa joku auttaja itsekin 
pulahtaa kylmään veteen. Sen verran kylmää 
vesi oli, että kuivapuvusta huolimatta piti Jas-
kan käydä ryhmien välillä saunassa lämmittele-
mässä. Jäipä muutamalta ryhmältä vedessä kel-
kan alla ollut ”kuollut” henkilö huomaamatta.

Yhdellä rastilla oli auto- /traktorikolari, missä 
joku sai jopa veriset oksennukset traktorimie-
heltä päällensä. Autettavia tälläkin rastilla riitti 
niin autossa kuin ulkopuolellakin. Taisipa siel-
lä olla kuollutkin henkilö traktorin kauhan alla, 
mikä aiheutti ryhmissä mietiskelyä, onko autet-
tava/altistunut vai ei ja montako henkilöä hätä-
keskukseen minkäkin kuntoisena ilmoitetaan.

Kiertorastilla harjoiteltiin eri ensiaputilantei-
ta välillä itse potilaana ja välillä auttajana ol-
len vain hetken vaihtovälillä, tämäkin antoi lisää 
boostia toimiin. Rastilla, jossa oli kelkkaonnet-
tomuus ja henkilö oli jäänyt ahkion alle ja kelkat 
törmänneet toisiinsa sai hoitaa mm. rankavam-
maepäilyä ja paketoida raajoja. Toimintaa riitti.

Kokonaisuutena harjoitusviikonloppu oli me-
nestys niin osallistujamäärän kuin paikalle saa-
puneiden harjoitustenvetäjien ja avustajienkin 
määrän huomioiden.

Harjoitukset olivat mielenkiintoisia ja moni-
puolisia ja oli mukava nähdä uusia ammatti-
laisia ja avustajia rasteilla meille oppia ja pa-
lautetta antamassa ja tietysti myös tavata 
vanhoja tuttuja ja solmia uusia tuttavuuksia.

Tällaisten harjoituksen pitopaikkana Maijanlam-
pi on oikein hyvä, mitä nyt kuulin, että jossain 
olisi WC:ssä ollut huono veto. Tuskin kenenkään 
on tarvinnut tämän takia enempiä itseään pi-
dätellä, aina on löytynyt paikka tarpeelle kuin 
tarpeelle ja tästähän me kaikki opimme niin 
järjestäjät kuin harjoittelijatkin. Olihan Maijan-
lampi EA-kolmosenkin pitopaikka, ajankohta oli 
kesä ja tämä vain lisäsi paikan mahdollisuuk-
sia pitää harjoituksia maastossa ja muualla.

Suuret kiitokset kaikille järjestäjille, avustajil-
le, ruokalan vapaaehtoiselle henkilökunnal-
le ja erityisesti Pirkkikselle, Esalle ja Jarille.  

Jussi

Jenga kireällä, 
into pinkeänä - EA3 
Taivalkoskella 8.-12.6.16

”Ensiavun eliitti paikalla” otsikoi Koillissanomat 
etusivun juttunsa kurssistamme Taivalkoskella. 
Hienoa, jos onnistuimme antamaan lehdistölle 
vaikutelman, että eliittiä ollaan. EA3-kurssi an-
toi toki rutkasti uusia taitoja ja itseluottamus-
ta, mutta juuri kun alkoi tuntua, että antaa tulla 
mitä vaan ja homma hoituu, niin meidät kurssi-
laiset palautettiin maan pinnalle.
 
Paljon on vielä opittavaa. Rankavammapotilaan 
siirtoja kauhapaareille ja tyhjiöpatjalle jokainen 
sai harjoitella hikeen asti, mutta mestarisuori-
tus nähtiin vasta ohjaajilta kurssin päätteeksi. 
Samoin kommunikaatio on asia, jota ei voi tar-
peeksi harjoitella. Miten saisi ajatuksensa sa-
noiksi, sanat ryhmäläisten korviin ja korvien vä-
liin ja vieläpä halutuksi toiminnaksi? 

EA3:lla sai kiitettävästi harjoitella ryhmänjohta-
jana toimimista, joten vastaisuudessa on huo-
mattavasti helpompaa ohjeistaa muita toimi-
maan, jos vakava tilanne sattuu päivystykses-
sä tai siviilielämässä. Ei kai ollut tarkoituskaan, 
että kolmosen jälkeen on kaiken kokenut ja 
nähnyt ensiapupäivystäjä, joka suorittaa tilan-
teet ammattilaisen varmuudella. Tämä oli hyvä 
tilaisuus kartoittaa osaamisensa, haalia lisätie-
toa ja saada varmuutta antaa ensiapua.

Harjoituksista antoisimpana jäi mieleen iso lii-
kenneonnettomuus, joka oli rakennettu varsin 
todenmukaiseksi ajoneuvoineen, potilaineen ja 
ihka oikeine palomiehineen. Potilaina oli Kuu-
samon vastaanottokeskuksen turvapaikanha-
kijoita. 

Yhteistä kieltä ei aina ollut, mutta elekielen 
avulla monestakin tilanteesta selvittiin. Tämä 
muistutti taas siitä, että ihminen on ihminen, 
mitä ikinä kansallisuutta hän edustaa tai mitä 
kieltä puhuu. Harjoituksen jälkeen juttelin yh-
den afganistanilaisen nuoren miehen kanssa, 
joka sanoi selvällä suomella, että tämä oli ”hyvä 
päivä”. Saatoimme siis tarjota aika ikimuistoi-
sen elämyksen heillekin.

Vakavan harjoittelun vastapainoksi kurssilta jäi 
hulvattomia muistoja muun muassa erinomai-
sista näyttelijäsuorituksista. Ei voi vieläkään 
unohtaa Merjan raastavaa raivoa veden varaan 
joutuneelle Jaskalle, jolla oli tajuttomanakin 
vaikeuksia pidätellä nauruaan. Kylmät väreet 
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nousevat vieläkin, kun katselee videota Anssin 
maastopyörästuntista. Huhhuh, älkää kokeilko 
kotona!

Ehkä ihaninta oli tutustua kaikkiin piirin eri kol-
kista saapuneisiin tyyppeihin. Naapuriosas-
tojen naamoja saattaa nähdä päivystyksissä, 
mutta hienoa oli tavata myös kauempana, ku-
ten Kuusamossa, Suomussalmella ja Haapajär-
vellä asuvia päivystäjiä. Viisipäiväinen kurssi 
Maijanlammen rannalla teki meistä aika tiiviin 
porukan. Monenlaista taustaa ja ammattikun-
nan edustajaa oli mukana, mutta kaikkia meitä 
yhdistää Punaisen Ristin aate. Välittämisen ja 
auttamisen halu on yhteinen. 

Tämä kurssi tiivisti ainakin omaa suhdettani Pu-
naiseen Ristiin. Olen entistä ylpeämpi rististä, 
jota kannan selässäni päivystyksissä ja järjes-
tön opeista elämässäni muutenkin.

Suuret kiitokset kaikille kanssakurssilaisille ja 
ennen kaikkea tarmokkaille ja taitaville ohjaa-
jillemme, erityisesti Pirkkikselle ja Tenhuselle!

Lämpimin terveisin Niemen Suvi, joka syksyn 
tullen muuttuu Jylhänlehdon Suviksi. 

Terveydenhuollon ja 
ensiapuryhmien koulutuksia

- Päivystysensiapukurssi 24.–25.9., 
  Oulu, piiritoimisto

- Oulu-Lappi terveyspisteiden vapaa-
 ehtoisten koulutuspäivät 8.-9.10.,  
   Oulunsalo

- Henkisen tuen peruskurssi 28.-29.10.,  
  Oulu

- Henkisen tuen peruskurssi 11.–12.11., 
  Ylivieska

- Henkisen tuen jatkokurssi 26.–27.11.,  
  Oulu piiritoimisto

Kaikki edellä mainitut koulutukset ja ilmoit-
tautumiset niihin löytyvät RedNetistä.

Ensiavun eliittiä vuosimallia 2016.
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VALMIUSMarkku Grip

Äkkilähtö 2016 – 
vielä ehtii mukaan!

Äkkilähtö 2016 on Punaisen Ristin valta-
kunnallinen valmiusharjoitus, jossa vahvis-
tetaan koulujen ja yläkouluikäisten nuor-
ten kriisivalmiutta. Harjoitus toteutetaan yh-
teistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä Opetushallituksen kanssa. Harjoituk-
sia järjestetään valtakunnallisesti ympäri Suo-
men yläkouluja 1-7.10.2016 välisenä aikana.

Piirimme periaate on, että jokainen osas-
to on mukana. Ilmoittautuminen käy näp-
pärästi RedNetissä osoitteessa https://red-
net.punainenristi.fi/node/35958. Osastot voi-
vat valita esimerkiksi ”Oulun mallin” mu-
kaisista harjoitusvaihtoista jonkun sopivan:

1)  harjoitus yläkoulun kanssa koulupäivänä
2) harjoitus yläkoulun tai harrasteryhmän  
      kanssa vapaapäivänä
3)  karttaharjoitus osaston oman väen kesken

Ohjeita ja materiaalia löytyy mös RedNetin Äk-
kilähtösivuilta https://rednet.punainenristi.fi/
akkilahto. 

Tähän mennessä (19.8.) n. 90 osastoa on il-
moittautunut mukaan – Oulun piiri johtaa val-
takunnallista tilastoa 18 osastolla (Haapavesi, 
Hailuoto, Haukipudas, Hyrynsalmi, Ii, Kuhmo, 
Kuusamo, Liminka, Muhos, Oulainen, Oulu, Py-
häjoki, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Tai-
valkoski, Tyrnävä, Yli-Ii) – hyvä me! Seuraam-
me ilmoittatumistilannetta – kaikki mukaan!

Tarkennuksia kotimaan avun 
tilanteiden hoitamiseen

Kotimaan avun ohjeet päivitettiin reilu vuosi sit-
ten. Tässä muutama muistisääntö asioiden su-
jumiseksi:

– Viisainta on aina avustustapauksen tullessa  
   ottaa yhteys Kippiin – vaikka yöllä; sovitaan 
   yhteisistä linjoista
– Uudet ohjeet ja lomakkeet löytyvät 
   osoitteesta https://rednet.punainenristi.fi/    
   node/7457 
– Helpointa on, että avustustoiminnan laskut    
   lähetetään suoraan piiritoimistoon; osoite on
   Suomen Punainen Risti Oulun piiri, ++22++, 
   PL 120, 00026 (viite: Markku Grip)
– Katastrofirahastosta ei enää anneta apua    
   home- ja kosteusvauriotapauksiin eikä
   hautajaiskuluihin
– Suositellut maksimiavustukset ovat 600 
   euroa yksittäiselle henkilölle tai perheen en- 
    simmäiselle jäsenelle, ja 300 € seuraaville per- 
   heenjäsenille
– Postittakaa viipymättä Hakemus ja päätös        
   avustuksesta -lomake (uusissa lomakkeissa    
   nro 5) piiritoimistoon Kipille ja liittäkää mu-    
   kaan kopio antamastanne maksusitoumuk    
    sesta tai ainakin tieto, mihin liikkeeseen mak- 
   susitoumus on annettu, ja sen euromäärä

Kotimaan avun koulutukset syksyllä

Kotimaan avun uusiin ohjeisiin perehtymi-
nen jatkuu syksyllä. Kevään aikana toteutet-
tiin kolme koulutusta (Kempele, Haapajär-
vi, Kalajoki) ja koulutusiltoihin osallistui 29 
osastolaista 13 osastosta. Tavoitteena on 
saada piirin kaikki osastot koulutetuiksi oh-
jeisiin. Syksylle on suunnitteilla kolme iltati-
laisuutta, joihin osastoja pyydetään lähettä-
mään kotimaan avun yhteyshenkilöt ja muut-
kin asiasta kiinnostuneet. Tässä suunnitelma:

To 3.11. klo 18: Ylikiiminki
Ti 8.11. klo 18: Kuusamo
Ke 9.11. klo 18 Ristijärvi

Olisiko ko. osastoilla paikkaehdotuksia?  

Vapepan verkkosivut 
uudistuivat loppukeväällä

Vapepan uudet verkkosivut löytyvät tutus-
ta osoitteesta www.vapepa.fi. Tässä vaihees-
sa sivustolla ei vielä ole maakuntien eikä pai-
kallistoimikuntien omia sivuja, mutta aluei-
den tapahtumakalenteri löytyvät jo sieltä. 
Alueelliset sivut tulevat ensi kevään aikana.

Vapepan vanhat verkkosivut ovat toiminnassa 
uusien rinnalla vielä vuoden loppuun saakka, 
ja sieltä löytyvät tutut maakunnan ja paikal-
listoimikuntien sivut. Päivitän vielä tässä vai-
heessa molempia. Alueemme vanhat sivut löy-
tyvät osoitteesta http://vanha.vapepa.fi/oulu. 
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VALMIUS

Hälytyksiä ja avustustilanteita 
kesän ajalta

Vuoden 2016 aikana Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun Vapepalle on tähän mennessä tul-
lut 17 hälytystä; näistä kesän aikana 10. 
Tässä lyhyet raportit kesän tapahtumista:

5.8. Etsintähälytys Oulussa - kateissa 84-vuo-
tias mies - Vapepa-johtajaksi oli lähdössä Saija 
Ijäs ja lisäksi ehdittiin hälyttää pari ryhmää, kun 
poliisi jo ilmoitti kadonneen löytyneen kunnossa.

27.7. Valmiushälytys Haapajärvellä - ka-
teissa 3-vuotias tyttö - omaiset löysivät ty-
tön kunnossa pian valmiushälytyksen tul-
tua - Vapepa-johtajavalmiudessa olivat Eija 
Siniluoto ja Marjo Nurmenniemi - myös pari 
ryhmää ehdittiin hälyttämään valmiuteen.

25.-26.7. Etsintä Alavieskassa - kateissa 
64-vuotias mies - Vapepa-johtajana 25.7. Pasi 
Palosaari avustajinaan Hannu Palosaari ja Sep-
po Rasmus, 26.7. Eija Siniluoto ja avustajana 
Marjo Nurmenniemi - mukana 25.7. n. 30 va-
paaehtoista ja 26.7. n. 60 vapaaehtoista - Va-
pepan varjoliitäjä löysi kadonneen väsyneenä, 
mutta muuten kunnossa.

23.7. Etsintähälytys Muhoksella - kateis-
sa 52-vuotias mies - Vapepa-johtaja Satu Ver-
tainen-Aaltonen ehti lähteä hälytettynä liik-
keelle, kun poliisikoirapartio jo löysi kadon-
neen kunnossa ja poliisi peruutti hälytyksen.

7.-10.7. Etsintä Muhoksella - kateissa 74-vuo-
tias nainen - Vapepa-johtajina toimivat eri päi-
vinä Tauno Bräysy, Miika Mielityinen, Jukka Tuu-
ri ja Eija Siniluoto; avustavina Arto Härönoja ja 
Sari Huotari - etsintään osallistui kymmeniä va-
pepalaisia ja muita vapaaehtoisia - tehtävinä 
mm. autopartiointi, maastoetsintä, koiraparti-
ointi, venepartiointi, sukellustoiminta, naaraus 
sekä etsintä moottorivarjoliitimillä ja miehittä-
mättömällä drone-ilma-aluksella - poliisi päätti 
lopettaa etsinnän tuloksettomana 10.7. - ka-
donnut löydettiin myöhemmin menehtyneenä.

3.7. Valmiushälytys Vihannissa - kateissa 
60-vuotias mies - Vapepa-johtajaksi ehti pai-
kalle Esa Sarpola - valmiudessa oli 20 vape-
palaista, 4 koirakkoa ja 2 maastoautopartiota 
- omaiset löysivät kadonneen menehtyneenä 
enne kuin Vapepan ryhmät hälytettiin paikalle.

22.6. Valmiushälytys Yli-Iissä - kateissa 
82-vuotia mies - poliisi löysi kadonneen kun-
nossa melkein heti hälytyksen tultua Vapepal-
le - ei toimenpiteitä.

4.6. Etsintä Pudasjärvellä - kateissa 70-vuo-
tias mies - Vapepa-johtajana Antti Kauppila - 
Vapepasta mukana 11 mönkijäpartiota ja yksi 
moottoripyöräpartio - Rajan kopteri löysi ka-
donneen kunnossa.

2.6. Etsintä Suomussalmella - kateissa 
83-vuotias nainen - Vapepa-johtajana Jari Oi-
karainen, mukana reilut 20 vapepalaista - polii-
sikoira löysi kadonneen menehtyneenä.

30.-31.5. Etsintä Pudasjärvellä - kateissa 
89-vuotias nainen - Vapepa-johtajina Esa Erk-
kilä ja Satu Vertainen-Aaltonen - vapepalaisia 
mukana reilut 20, menossa paikalle myös poro-
miehiä - rajan helikopteri löysi kadonneen koh-
talaisen hyvässä kunnossa.

Valmiuden ja Vapepan 
tapahtumia syksyllä

Vapepan kurssi- ja tapahtumakalenterista Ou-
lun piirin Vapepa-sivuilta (http://www.vapepa.
fi/piiri/oulu) löydät tarkempia tietoja ao. tapah-
tumista.

10.9.       Vapepan Peruskurssit (Sotkamo, 
      Kuhmo, Ristijärvi, Puolanka)
14.-15.9.   Turvaa tenaville -tapahtuma; Va-         
       pepa esittäytyy (Oulu)
17.9.       Taajamaetsintäkurssi (paikka     
       vielä avoin)
24.9.          Viestikurssi (Sievi)
25.9.       Etsintäkurssi (Haapajärvi)
8.10.       Ensihuoltokurssi (Ylivieska)
syksy       Paikallistoimikuntien kokoukset 
20.10       Maakuntatoimikunnan kokous    
       (Oulu) 
14.-15.10.  Vapepa-seminaari (Utajärvi)
22.-23.10.  Ensihuollon jatkokurssi Oulun ja 
        Savo-Karjalan yhteistyönä 
                   (Outokumpu)
26.-27.11.   Pohjoisen Vapepa-foorumi 
        (Pikku-Syöte)
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YSTÄVÄTOIMINTAPauliina Rasinkangas

Ystävien alueelliset 
voimavarapäivät -  
Voimaannuttava ja onnistunut

Voimavarapäivä- konsepti on tarkoitettu kai-
kille Punaisen Ristin vapaaehtoisille. Keväällä 
voimavarapäivään osallistuminen haluttiin tuo-
da mahdolliseksi Oulun piirin ystävätoimijoille. 
Alueelliset voimavarapäivät toteutettiin Oulus-
sa ja Taivalkoskella, Ylivieskan päivä jouduttiin 
perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 

Palautteista tuli hyvin ilmi voimavarapäivien tar-
peellisuus: ”Hyvä, että näitä päiviä järjestetään 
vertaistuen vuoksi, mutta myös siksi että opi-
taan huomaamaan ettemme me vapaaehtoiset 
ole yksin.”
 
Monessa palautteessa korostui se, että oli mu-
kava jakaa asioita naapuriosaston toimijoiden 
kanssa. Toiveissa olikin: ”Jatketaan yhteistyötä 
ja tapaamisia yli kuntarajojen.” 

Voimaantumista tapahtui rennossa ja vapau-
tuneessa tunnelmassa: ”alustuksenne ja toi-
minta-aktiviteetit tukivat meidän osallistujien 
voimaantumista ja virkistymistä. Kokonaisuu-
dessaan oikein hyvä ja tarpeellinen tilaisuus.” 
”Hyvä  muistuttaa, että varoo  uuvuttamasta  it-
seä.” 

Iloiset, rohkaisevat ja asiantuntevat kouluttajat
Kiitos paljon positiivista palautetta saaneille 
voimavarapäivien kouluttajille! 

Taivalkoskella kouluttivat sosiaalipalvelukou-
luttajat Anne Savuoja ja Taina Laakso, Oulussa 
kouluttivat nuorisokouluttajat Anna Visuri, Meri 
Ilvesviita ja Miina-Leena Ojalehto. 

Parhaimman kiitoksen voi kiteyttää jälleen pa-
lautteen myötä: ”Itketti välillä, kun oli niin hyvä 
olla. Tekin jaksoitte vapaaehtoisina voimaan-
nuttaa meitä muita :)” 

Ja vielä yhteen palautteeseen vastaten: kyllä, 
tästä tulee jokavuotinen perinne. 

Voimaannuttavin terveisin, 

Pauliina 

Taloudellista tukea Iloa 
Ystävyydestä -tapahtu-
man järjestämiseen

Punaisella Ristillä ja LähiTapiolalla on hy-
vää yhteistyötä jo ystävänpäivän tiimoil-
ta. Vielä tänä syksynä LähiTapiola halu-
aa kohdentaa taloudellista tukea suoraan 
paikallisosastojen ystävätoimintaan ja ys-
tävätoiminnan ilosanoman levittämiseen.

Osastoilla on mahdollisuus saada taloudellista 
tukea Iloa Ystävyydestä - tapahtuman järjestä-
miseen. Hakuaikaa on 20.10. asti. Päätökset tu-
kien saajista tehdään perjantaina 21.10. Tapah-
tuma tulee pitää vuoden loppuun mennessä.

Mikä on Iloa Ystävyydestä -tapahtuma? 

Se on tapahtuma, jossa osastot kertovat tai pi-
tävät kojua ystävätoiminnastaan jossain julki-
sella paikalla ja houkuttelevat uusia vapaaeh-
toisia ja jäseniä mukaan toimintaan. Se voi olla 
myös tapahtuma, jossa osasto haluaa käynnis-
tää ystävätoiminnan paikkakunnallaan, ja hake-
vat asiasta kiinnostuneita uusia vapaaehtoisia. 

On tärkeää, että tapahtumassa on mahdolli-
suus liittyä Punaisen Ristin jäseneksi tai vapaa-
ehtoiseksi, tai jättää ystävää tarvitsevan pyyn-
tö, mikäli paikkakunnalla jo on ystävätoimintaa. 

Tukea on saatavissa vähintään 150€ ja enin-
tään 300€, riippuen hakemusten määristä. Jos 
hakemuksia tulee enemmän kuin kymmenen, 
kymmenen parasta hakemusta saa tuen.

Lähettäkää siis vapaamuotoinen hakemus, jos-
sa tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 

- Missä, milloin ja millainen Iloa Ystävyydestä    
  -tapahtuma järjestetään
- Kuka on vastuuhenkilö, ja hänen yhteystie-  
  tonsa
- Arvioitu kokonaisbudjetti ja mitä rahalla aio- 
  taan tehdä

Tuki maksetaan tapahtuman jälkeen toteutu-
neiden kulujen mukaan, eli kuitit toimitettava 
piiritoimistoon. Piiri välittää tapahtumien tie-
dot LähiTapiolalle, jolloin heidän on mahdollista 
tulla mukaan tapahtumaan esittelemään omaa 
toimintaansa.
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YSTÄVÄTOIMINTA

Vihannissa on viihdytty jo 15 
vuotta SPR:n kerhossa

Jää helposti yksin, jos ei pääse omin avuin tapaa-
maan toisia, juttelemaan tai muuten vain viih-
tymään. Niinpä SPR:n puuhaihmiset päättivät 
aloittaa kerhon vanhustentalolla. Apua on saatu 
sekä SPR:n piiriltä että osastolta kahvinkeitintä, 
kävelysauvoja, laulumonisteita ja soitinta varten.

Tammikuussa 2001 osaston hallituksen valtuut-
tamina kolme vapaaehtoista levittivät kutsuja 
asukkaille ja lähiympäristöön, ja ensimmäinen 
kerho kokoontui kolmen vetäjän ja yhden asuk-
kaan joukolla talon omassa kerhotilassa. Sylvi, 
ensimmäinen kerholainen innostui, kertoi naa-
pureille, ja kutsuja jaettiin taas. Seuraavalla ker-
ralla tuli kolme, sitten yli 10 ja joukko kasvoi pian 
pariin kymmeneen. Vielä on joukossa pari alus-
sa aloittanutta kerholaista, mutta suurin osa on 
jo poissa ja uusia on liittynyt mukaan. Ikää jou-
kolla on 70-93 vuotta vetäjät mukaan lukien.
 
Vetäjätkin ovat vaihtuneet paitsi kolme alus-
ta asti mukana ollutta. Kulkemisessa on au-
tettu, pyörätuoleja työnnetty ja oman matkan 
varrelta poimittu autoon lähiympäristön huo-
nosti liikkuvia. Vetovastuuta on jaettu kah-
vi-, laulu ja muu ohjelma- sekä järjestelyvas-
taavalle. Heti alussa tuli mukaan myös tuo-

lijumpan vetäjä, joka on uskollisesti hoita-
nut tehtävää kaikki nämä vuodet huolimatta 
iän karttumisesta ja voimien vähentymisestä.

Mieluisinta ohjelmaa on kuulumisten vaihta-
minen, vanhat rakkaat laulut ja kahvittelu. Ru-
noja, kertomuksia, muistoja ja kokemuksia on 
aina kuultu mukanaolijoilta. On ulkoiltu ja teh-
ty vuosien mittaan pitkiäkin retkiä, matko-
ja ja vierailuja lähelle ja kauemmas. Alavies-
kan vanhainkodin, Kärsämäen ja Haapaveden 
asumisyksiköiden asukkaita ja henkilökun-
taa sekä oman palvelukeskuksen tuttuja asuk-
kaita on käyty tervehtimässä ja Päiväkeskuk-
sessa leikittiin lasten kanssa vanhoja leikkejä. 

Ystävänpäivänä viime vuosien ajan lapset ovat 
käyneet tervehtimässä meitä leikkeineen ja 
juttuineen, ja paikallisosasto on tarjonnut kah-
vit. Kerran järjestettiin ikäihmisten muotinäy-
tös paikallisten yrittäjien kanssa. Perinneruo-
kaa tehtiin yhdessä useita kertoja, mutta nyt 
ovat tekijät jo väsyneet. Sitä muistellaan ja kai-
vataan yhä. Joulua ja kevätkauden päättymis-
tä on juhlittu joka vuosi, ja saatu usein herkul-
liset ateriat tai torttukahvit taustajärjestöltä.

Uuden kauden alkua odotetaan ja kysellään jo, 
kun kesä on lopullaan. Kaivattaisiin vain uusia 
vetäjiä joukkoon.

Anna-Leena Hirvilammi

Kevätkauden päätöstä juhlittiin 18.4.2016 yhteisellä ruokailuhetkellä. Avustusta saatiin Odd Fellow Samaria ry:ltä piirin 
kautta ruokailuja varten. 
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KERÄYSUUTISIA KOULUTUSTA

Onko osastossasi loistava ensiapu-, monikult-
tuurisen-, nuoriso- tai sosiaalipalvelutoimin-
nan, humanitaarisen oikeuden, terveyden ja 
hyvinvoinnin tai valmiuden mestaripromo?

Kerran yleiskokouskaudessa etsimme esimer-
killisiä mestaripromoja, jotka ansaitsevat kiitos-
ta ja kannustusta vapaaehtoistoiminnastaan ja 
joiden toiminnasta myös muut voivat saada vi-
rikkeitä ja ideoita. Huomionosoitukset mestari-
promoille jaetaan toimintamuodoittain.

Lisäksi nimetään yksi yhteisen osan käynyt 
mestaripromo, joka on osastossaan rekrytoi-

Tee ehdotus mestaripromoksi 2016

nut ja perehdyttänyt uusia vapaaehtoisia sekä 
tukenut ja innostanut osaston vapaaehtoisia yli 
toimintamuotorajojen tai perustanut uusia toi-
mintaryhmiä, -muotoja ja tempauksia. Mestari-
promot palkitaan 3.12.2016 vapaaehtoisten kii-
tosgaalassa. 

Tee esitys 12.9.2016 mennessä RedNetin  
Promosivuilla https://rednet.punainenristi.fi/
promot 

Lisätietoja: 
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija 
Ismo Nuutinen, 020 701 2160,
ismo.nuutinen@punainenristi.fi

Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 14.–15.10. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Promo: yhteinen osa 11.–12.11. Oulu
Promo: yhteinen osa 12.–13.11. Satakunta
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
Ensiapu 23.–24.9. Länsi-Suomi
Monikulttuurinen toiminta 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Sosiaalipalvelut 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Ensiapu 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Ensiapu 9.–10.12. Häme

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuk-
sen alkua. / Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån -  minst 1 månad före början av kursen.

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” syksy 2016 (Henkilökoht. opintosuunnitelma 
      piirin yhteyshenkilön kanssa.)
Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 5.–6.11. Helsinki, Salomonkatu

Sisältöosat:    26.–27.11. Helsinki
• Henkinen tuki • Humanitaarinen oikeus
• Järjestö  • Monikulttuurisuus 
• Sosiaalipalvelu • Nuoriso
• Päihdetyö • Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 29.–30.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS Syksy 2016 / UTBILDARUTBILDNING Höst 2016

PROMOKOULUTUS Syksy 2016 / PROMOUTBILDNING Hösten 2016

VUODEN 2017 TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 
TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU
Tapaturmapäivä 13.1. Ystävänpäivä 14.2. Rasisminvastainen viikko 20.–26.3.

HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU
— Punaisen Ristin viikko 8.–14.5. Yleiskokous 10.–11.6.
 
HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU
— — Nälkäpäivä 14.–16.9.

LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU
Valtakunnallinen vanhusten viikko Hyvä joulumieli 24.11.–24.12. Maailman Aids-päivä 1.12.
2.–9.10., Tapaturmapäivä 13.10.
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Kurssi-ilmoittautumiset: www.punainenristi.fi/opi-ensiapua 
Klikkaa kurssikalenteri ja valitse kaupunki: Oulu
Lisätiedot Riku Halttu, p. 020 701 2613

Yleisölle avoimet piirin ensiapukurssit Oulussa syksy 2016

KOULUTUSTA
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TAPAHTUMAKALENTERI 2016

* -MERKITYT OVAT VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA

SYYSKUU 
 
 8.9.  Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Raudaskylä
 9.-10.9. Ystävätoiminnan peruskurssi, Ouluntulli
 10.9.  Vapepan etsintäharjoituspäivä (poliisi/MSO), Vaala
 12.9.  Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Tyrnävä
 13.-14.9. Vapaaehtoinen leikkilähettikoulutus, Oulu
   Vapepa mukana Turvaa tenaville -tapahtumassa, Oulu
 15.-17.9. Nälkäpäiväkeräys*
   Vapepan öljyntorjuntakoulutus
   Vapepa-toimikuntien syyskokoukset, kaikki paikallistoimikunnat
 24.-25.9. Päivystysensiapukurssi, Oulu
  
LOKAKUU  
  
 1.10.  Valtakunnallinen Äkkilähtö 2016 -harjoitus *
 8.-9.10. Oulu-Lappi terveyspisteiden vapaaehtoisten koulutuspäivät, Oulunsalo
 1.10. - 4.11. Kouluttajakoulutus: Yhteinen osa, verkkokoulutus *
   Vapepan Peruskurssi ja etsintäpäivä 
   Vapepan Etsintäkurssi
   Vapepan Viestikurssi
   Vapepan maakuntatoimikunnan syyskokous, Oulu
 28.-29.10. Henkisen tuen peruskurssi, Oulu
   Vapepa-seminaari Vapepan johtajille, kouluttajille ja päivystäjille
 29.-30.10. Valmiuskouluttajaseminaari, Nynäs *
  
MARRASKUU 
 
 5.-6.11. Kouluttajakoulutus: Välineosa, Helsinki *
 11,-12.11. Henkisen tuen peruskurssi, Ylivieska
 11.-12.11. Promo, yhteinen osa, Oulu
 16.11.  Ystävien koulutus: Muistisairaan kohtaaminen, Oulu
 17.11.  Ystävien koulutus: Muistisairaan kohtaaminen, Kajaani
 19.-20.11. Oulun piirin järjestöseminaari, Syöte
 26.-27.11. Henkisen tuen jatkokurssi, Oulu
 26.-27.11. Kouluttajakoulutus: Sisältöosat, Helsinki *
   Vapepan Ensihuoltokurssi
   Hyvä joulumieli -kampanja käynnistyy *
 26.-27.11. Vapepa-foorumi, Pikku-Syöte
  
JOULUKUU 

 1.12.  Maailman aids-päivä *
 3.12.  Vapaaehtoisten kiitosgaala *
 10.12.  Ystävävälittäjäkoulutus ja asiakasryhmänohjaajakoulutus, Oulu
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