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PÄÄKIRJOITUS 2.9.2020

Poikkeusoloista uuteen  
toimintalinjaukseen

Syyskuun alussa valmistauduimme SPR:n yleis-
kokoukseen poikkeuksellisena aikana ja poik-
keuksellisin tavoin. Alkuvuodesta alkanut 
koronaepidemia muutti koko yhteiskunnan toi-
mintaa, niin myös Punaisen Ristin toimintaa. 
Valmiusjärjestönä olimme varautuneet erilaisiin 
katastrofeihin, mutta koronan tuomat muutok-
set olivat niin suuret, että missään suunnitel-
missa niihin ei oltu osattu varautua. 

Edellisen  kerran olimme vahvasti mukana suu-
ressa operaatiossa vuonna 2015, kun maahan 
saapui ennalta arvaamatta suuri määrä turva-
paikanhakijoita. Siihen tilanteeseen meillä oli 
olemassa suunnitelmia, joita sovelsimme mo-
nin eri tavoin. Jälkeenpäin viranomaiset ovat 
kiitelleet järjestön toimintaa sanomalla, että il-
man Punaista Ristiä tilanteesta ei olisi selvitty. 
Koronaoperaatiossa olimme uuden edessä. Mi-
ten tehdä töitä, kun ei voi kokoontua? Miten 
huolehtia vapaaehtoisten ja omasta turvallisuu-
desta? Mitä valmiuslain käyttöönotto ja poikke-
usolot tarkoittavat käytännössä? Mitä tarkoit-
taa karanteeni? Miten Punainen Risti voi auttaa 
käytännössä? Paljon erilaisia kysymyksiä, joihin 
ei aina ollut antaa vastauksia. Ei ministereillä, 
valtionhallinnon tai kuntien virkamiehillä, eikä 
meillä järjestön työntekijöillä.

Melko nopeasti loimme kuitenkin toimintamallit 
tähän uuteen tilanteeseen. Teams -kokouksista 
ja etätöistä tuli arkipäivää.  Vapaaehtoiset löy-
sivät uusia auttamisen tapoja. Ruoka-apu, asi-
ointiapu ja ystävätoiminta korostuivat. Teimme 
yhteistyötä kuntien sekä monien eri toimijoi-
den kanssa paikallistasolla. Saimme satoja uu-
sia vapaaehtoisia, kuten myös vuonna 2015.  
Opimme valtavasti uutta. Samaan aikaan olem-
me pystyneet hoitamaan sekä suunniteltuja 
toimintoja mahdollisuuksien mukaan ja täysin 
uusia, ennalta arvaamattomia asioita. Muutok-
seen sopeutumista on edesauttanut valmius-
järjestön kyky reagoida nopeasti.

Kesän aikana korona -tilanne näytti jo helpot-
tuneen, mutta nyt erityisesti omalla alueel-
lamme Kainuussa tilanne on taas vaikeutunut. 
Joudumme taas miettimään, kuinka toimia syk-
syksi suunniteltujen tapaamisten kanssa. On-
neksi olemme oppineet olemaan joustavia! Pii-
rin vuosikokouskin hoidettiin osittain etänä ja 
osittain paikan päällä, mutta järjestelyt sujuivat 
loistavasti. 

Tämän lehden ilmestyessä järjestön yleisko-
kouskin on pidetty piireittäin etäkokouksena 
perinteisen yleiskokouksen sijaan. Järjestölle 
on saatu uusia päättäjiä ja uusi toimintalinja-
us seuraavalle kolmelle vuodelle. Alustavan toi-
mintalinjauksen yksi päätavoite on: Apu löytyy 
läheltä. Siinä on järjestömme vahvuus. Te, hy-
vät vapaaehtoiset, olette siellä, missä apua tar-
vitaan. Sen olette taas osoittaneet tämän vuo-
den aikana.  

Kiitos kaikille vapaaehtoisille ja toimihenkilöil-
le hienosta työstä. Tästä on hyvä jatkaa entis-
tä valmiimpana uusiin haasteisiin. Onnea myös 
järjestön uusille päättäjille, sekä piirin että val-
takunnan tasolla. Aika on haasteellinen, mutta 
yhdessä siitä selvitään.

Nauttikaa syksyn väriloistosta ja kirpeistä syys-
aamuista!

Ari Haaranen

Toiminnanjohtaja
Oulun piiri
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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 

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

AJANKOHTAISTA

Muutos tuli - pyytämättä ja yllättäen

Meistä on moneksi

Kuka olisi vielä alkuvuodesta uskonut, että 
suunnitellessamme 40 vuotta täyttävää Näl-
käpäivää, joudumme miettimään, voidaanko li-
paskeräystä järjestää ollenkaan.  

Onnelliseksi tilanteen tekee, että meillä on run-
saasti tapoja organisoida digitaalisia etäkeräyk-
siä. Myös tärkein asia pysyy aina samana: mi-
tään ei tapahdu ilman teitä vapaaehtoisia. Tällä 
kertaa Nälkäpäivän tehtävät voivat olla hieman 
erilaisia ja saattavat vaatia uuden opettelua, 
mutta nyt jos koskaan vapaaehtoisia tarvitaan 
erilaisiin tehtäviin: viestimään, somettamaan, 
jakamaan, haastamaan…

Korona-epidemia on osoittanut Suomen Pu-

Olemme oppineet uuden tavan toimia ja kohdata 
toisiamme kevään aikana koronaviruksen aiheut-
tamien rajoitusten vuoksi. 

Olemme kouluttaneet, oppineet ja kokoontu-
neet pienryhmissä. Olemme osoittaneet sekä 
ihmisinä että organisaationa joustavuutta ja 
muutoskykyä uudessa tilanteessa. Olemme 
antaneet ruoka-apua, auttaneet asiointiavun 
asiakkaita, jatkaneet ystävätoimintaa uusissa 
muodoissa ja kohdanneet nuoria Sekasin-cha-
tissä sekä vastanneet Auttavaan puhelimeen. 
Olemme pystyttäneet triage-yksiköitä ja otta-
neet vastaan uusia vapaaehtoisia. Meistä on 
moneksi. 

Avun, organisoitumisen ja yhteistyön tarve ovat 
vaihdelleet paljonkin eri puolilla Suomea. Tämä 
on ollut hyvä mahdollisuus myös varautua ja 
oppia muiden kokemuksista, jos tilanne syksyn 

naisen Ristin vapaaehtoisten ketteryyden ja 
joustavuuden sekä kyvyn ottaa uusia välineitä 
haltuun. Jatketaan samaan malliin myös Nälkä-
päivänä. Laitetaan digitaaliset keräykset kun-
toon ja kun toivottavasti päästään lippaiden 
kanssa keräämään, tehdään tuplatulos!

Turvallista syksyn  
odotusta toivottaen

Anna Laurinsilta  
varainhankintapäällikkö

aikana jälleen aktivoituu ja laajenee. 

Monet yritykset ovat tukeneet meidän kaut-
tamme avun tarvitsijoita ja näin mahdollista-
neet esimerkiksi ruoka-avun niille, joita korona-
virustilanne on koskettanut erityisen paljon. 
Yritysyhteistyön avulla olemme myös saaneet 
uuden tilannekuvajärjestelmän käyttöömme 
oikea-aikaisen tiedon keruun ja tilannekuvan 
muodostamisen tueksi. 

Syksy tuo jälleen uusia  
tilanteita eteen. Yhdessä  
selviämme niistäkin.

Tuula Luoma  
Psykososiaalisen tuen  
suunnittelija
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AJANKOHTAISTA

Suomen Punaisen Ristin hallitus päätti 
30.3.2020, että yleiskokous siirretään syk-
syyn. Kokouspaikkana on Helsingin yleis-
kokouksen päätöksen mukaisesti Vaasa.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kokous järjes-
tetään mahdollisimman vastuullisesti ja osallis-
tujien turvallisuudesta huolehtien. Perinteisiin 
järjestelyihin ja kokouksen kulkuun liittyvistä 
muutoksista tiedotetaan viipymättä. Valtioneu-
voston toukokuussa antamien kokoontumisra-
joitusten mukaan yli 500 hengen tilaisuudet on 
kielletty heinäkuun loppuun saakka. Elokuusta 
alkaen rajoituksia saatetaan väljentää tai kiris-
tää, mutta varovaisuuteen on aihetta.

Suositus: Vain äänivaltaiset edustajat saa-
puvat kokoukseen
Kokous pidetään Botnia-hallissa 5.-6.9. Hallissa 
on riittävän väljää ja mahdollisuus turvavälien 
pitämiseen. Paikan päällä huolehditaan myös 
hygieniasta. Järjestön sääntöjen mukaan jokai-
sella henkilöjäsenellä on oikeus olla läsnä yleis-
kokouksessa. Punaisen Ristin hallitus kuitenkin 
suosittelee vahvasti, että tällä kertaa vain ääni-
valtaiset edustajat saapuvat kokoukseen, kos-
ka koronaepidemia ei ole syyskuussa todennä-
köisesti vielä ohi.

Kokouksen juoksutus
Kaksipäiväisessä kokouksessa äänivaltaisten 
edustajien valiokuntatyöskentely toteutetaan 
alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta to-
teutusta tiivistetään ja asioiden käsittelyjärjes-
tystä muutetaan. 

Poikkeuksellinen yleiskokous syksyllä

Kokouksessa ei haastatella henkilövaaleissa 
ehdolla olevia henkilöitä. Perinteisten livehaas-
tatteluiden sijasta toteutetaan videoesittelyt 
henkilöistä, jotka on asetettu ennakkoon eh-
dolle hallitukseen ja valtuuston puheenjohta-
jistoon. Kokousedustajat voivat tutustua video-
esittelyihin RedNetin Yleiskokous 2020 -sivulla. 

Kokoukseen osallistujien käytössä on myös 
puhelimen Eventos-sovellus, josta löytyvät 
ehdokkaiden esittelyt. Ehdokkaista tehdään 
tuttuun tapaan myös kirjallinen esittely Red-
Nettiin. Kokouksesta lähetetään suoraa video-
lähetystä, jota vapaaehtoiset ja jäsenet voivat 
seurata etänä. 

Oheistapahtumat
Botnia-hallissa ei ole näyttelyosastoa eikä ko-
kouksessa järjestetä ansiomitalien luovutusta. 
Monet piirit ovat jo alustavasti suunnitelleet 
ja aikatauluttaneet luovutustilaisuudet omalla 
alueellaan. Mahdollisuutta illanviettotilaisuu-
den järjestämiseen selvitetään. 

Seuraa yleiskokoukseen liittyviä uutisia: 
RedNet / Yleiskokous 2020 
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NÄLKÄPÄIVÄ

Tänä vuonna Nälkäpäivä järjestetään 40. 
kerran ja siihen valmistaudutaan hyvin 
poikkeuksellisissa oloissa. On mahdollis-
ta, että lipaskeräys onnistuu syksyllä vain 
rajoitetusti. 

Varmaa kuitenkin on, että Nälkäpäivä tullaan 
syksyllä järjestämään, sillä avun tarve maail-
massa on koronan vuoksi kasvanut.

Nälkäkriisi maailmalla ja  
valmius kotimaassa 
Jo ennen koronaa eteläisessä Afrikassa on ollut 
käynnissä vakava nälkäkriisi. Yli 11 miljoonaa 
ihmistä kärsii ruuan puutteesta hälyttävällä ta-
solla. Ihmiset saattavat joutua sinnittelemään 
jopa kolme päivää ilman ravintoa. Koronapan-
demian tuomat haasteet vaikeuttavat tilannet-
ta entisestään, koska  maaseudun lisäksi myös 
kaupungeissa asuvien ruokaturvattomuus kas-
vaa. Nälkäpäivänä kerättävillä varoilla Punainen 
Risti pystyy jakamaan perheille ruoka- tai kä-
teisavustuksia, jonka turvin voi selvitä pahim-
man yli. 

Koronakriisin aikana Suomessa koulutetut va-
paaehtoisemme tarjoavat asiointiapua riski-
ryhmille ja jakavat ruoka-apua heikoimmassa 
asemassa oleville. Nälkäpäivänä tuomme esille 

Nälkäpäivästä on kasvanut neljän vuosikym-
menen aikana keräys, jolla on erityinen paik-
ka suomalaisten sydämissä. Niin on tapahtunut 
vapaaehtoisten tekemän pitkäjänteisen työn 
ansiosta. Tarjotaan myös tänä vuonna uusille 
ja vanhoille vapaaehtoisille mahdollisuus pu-
kea päälle Punaisen Ristin keräysliivi ja kokea 
ainutlaatuisia kohtaamisia keräykseen lahjoit-
tavien kanssa.

Kuva kertoo enemmän  
kuin tuhat sanaa
Kampanjaan kannattaa valmistautua jo nyt etsi-
mällä omista tai osaston kuva-arkistoista otok-
sia, joissa on historian havinaa. Ne kertovat ke-
räyksen jatkuvuudesta ja herättävät mukavia 

Nälkäpäivään valmistautuminen  
poikkeusoloissa

Mitä muistoja Nälkäpäivä herättää?

valmiuden ylläpitämisen ja kehittämisen tärke-
yden Suomessa. Myös jatkossa haluamme toi-
mia tehokkaasti koronan kaltaisissa poikkeuk-
sellisissa oloissa.

Valmistautuminen  
uudenlaiseen keräykseen
Seuraamme koronatilannetta aktiivisesti ja mu-
kautamme Nälkäpäivää vallitseviin oloihin. Val-
mistaudutaan tekemään keräystä yhdessä uu-
silla ja luovilla tavoilla. Jos lipaskerääminen on 
mahdollista, järjestetään se olosuhteiden sal-
limalla tavalla, huomioiden niin kerääjien kuin 
lahjoittajienkin turvallisuus. Laadimme osas-
toille toimintaohjeet lipaskeräyksen järjestä-
miseen ja pyrimme hankkimaan myös hengi-
tyssuojia sekä käsidesiä, joita osastot voivat 
tilata verkkokaupasta. 

Lue tästä lehdestä vinkkejä siihen, miten saam-
me yhdessä Nälkäpäivästä näkyvän keräyksen, 
vaikka kadut eivät täyttyisikään tavallisen vuo-
den tavoin punaliivisistä lippaita pitelevistä va-
paaehtoisistamme. Otetaan yhdessä loikka 
kohti uudenlaista keräystä!

muistoja. Kuvia voi julkaista omissa kanavissa 
ja niistä voi myös luoda suosittuja kuvapareja 
someen jaettavaksi.

S
PR
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NÄLKÄPÄIVÄ

Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti viime vuonna n. 1,2 
miljoonaa euroa. Summassa on mukana kouluke-
räyksen, osastojen digikeräysten ja tuotemyynnin 
osuus. Tuloksen takana on valtava määrä korvaa-
matonta vapaaehtoistyötä. Kun summan jakaa 
viime vuoden kerääjämäärällä, on jokainen lipas-
kerääjä kerännyt keskimäärin 94 euroa Nälkäpäi-
vään. Kukin kerääjä on kohdannut kymmeniä ja 
taas kymmeniä lahjoittajia keräysrupeamansa ai-
kana. 

Somessa kerääminen vaatii samalla tavalla ai-
kaa ja panostusta, vaikka homman voikin tehdä 
kotisohvalta käsin. Lahjoittaminen on teknises-
ti varsin helppoa ja haaste piileekin ihmisten in-
nostamisessa, kun lipaskeräyksestä tuttu hymy 
ja katsekontakti, eikä edes kauas loistava punai-
nen liivi ole käytettävissä. Ne pitää korvata jol-
lain muulla konstilla. Valitse itse, mitä sosiaali-
sen median kanavaa käytät. Olipa se Facebook, 
Instagram, Twitter tai vaikka sähköposti, seuraa-
vat vinkit lahjoittajien houkutteluun pätevät kai-
kissa kanavissa:

1. Pyri pysäyttämään lahjoittajat. 
Keksi vetoava lahjoituspyyntöteksti. Tyyli on va-
paa, oman persoonan likoon laittaminen yleen-
sä puree.

2. Kerro keräyksestä näkyvästi. 
Käytä kuvia ja jaa keräystä usein. Muutama kerta 

Näin innostat ihmiset lahjoittamaan somessa Nälkä-
päivänä

päivässä ei ole yhtään liikaa, kunhan muistat kiit-
tää ja kannustaa samalla. Jaa keräystä paikkakun-
nan someryhmissä, etenkin jos se on tehty osas-
ton nimissä.  

3. Kommunikoi lahjoittajien kanssa. 
Aivan kuten kadullakin, kiitä jokaista lahjoittajaa. 
Etenkin Facebookissa kommunikointi on tärkeää 
- mitä enemmän kommentteja keräyksesi alla on, 
sitä paremmin Facebook näyttää keräystäsi muil-
le.

4. Auta kaveria. 
Anna tykkäys- ja jakoapua näkemillesi keräyksil-
le. Niin ne saavuttavat enemmän näkyvyyttä so-
messa.

Keräämisen monet keinot

1. Nettikeräys perustetaan osoitteessa 
oma.punainenristi.fi.	 Tietoa	 keräyksestä	
kannattaa jakaa kaikissa sosiaalisen median 
kanavissa. Voit valita keräykselle nimen, ku-
van ja tavoitteen. Keräys tehdään omassa, 
osaston, luokan tai vaikka  kaveriporukan 
nimissä. Keräyspottia voi seurata koko ajan.  

2. Facebook-keräys toimii nimensä mukai-
sesti Facebookissa. Keräys näkyy julkisena 
ja kuka tahansa keräyksen nähnyt voi lah-
joittaa. Voit käyttää Facebookin kutsutoi-
mintoa ja kutsua kaikki kaverisi lahjoitta-
maan keräykseesi. Keräyspotti näkyy koko 
ajan.

3. MobilePay-numero kannattaa kertoa 
lahjoittajille myös silloin, kun käytät muita 
nettikeräyksen muotoja. Jos osastollasi on 
oma MobilePay-numero, käytä sitä. Muussa 
tapauksessa pyydä lahjoitukset suoraan ka-
tastrofirahaston	yleiseen	numeroon	10900.

4. Keräystili. Osaston Nälkäpäivä-viitettä 
käyttämällä lahjoitus kohdentuu osaston 
Nälkäpäivä-pottiin.	 Katastrofirahaston	 tili-
numero on FI52 5000 0120 4156 73. 

5. Tekstiviestilahjoitus tulee suoraan ka-
tastrofirahaston	 tilille.	 Viestit	 lähetetään	
numeroon 16499 ja viestin sisältö määrittää 
lahjoitussumman. 5 € = SPR5, 10 € =  SPR10 
ja 15 € = SPR. Lisää käytössä olevia lahjoi-
tussummavaihtoehtoja löydät Rednetistä. 
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AJANKOHTAISTA

Koronaviruksen aikana asiointiavun järjestä-
minen on voinut lisätä osastoissa maksetta-
vien kilometrikorvausten määrää. Korvauk-
set pitää ilmoittaa tulorekisteriin viimeistään 
maksukuukautta seuraavan kuukauden viiden-
teen päivään mennessä. Ilmoittaminen teh-
dään sähköisesti. Tulorekisteri ottaa vastaan 
paperi-ilmoituksia vain silloin, jos sähköinen il-
moittaminen ei teknisesti ole mahdollista. Jos 
osastolla on ollut satunnaisia korvauksia ilmoi-
tettavana, on viranomainen hyväksynyt myös 
paperilla annetun ilmoituksen. 

Ohjeet korvausten ilmoittamiseen ja linkit 
Tulorekisterin verkkosivuille löytyvät: Red-
Net / Osastotoimisto / Talousohjeet.

Korvausten ilmoittamisen voi myös tehdä 
Verohallinnon ilmaisessa ohjelmassa: www.
palkka.fi.	

Yhtenäisen taloushallinnon järjestelmän hankin-
ta osastojen käyttöön etenee pilottikäytöllä tä-
män vuoden ajan. Pilotoinnin jälkeen täsmen-
tyvät mm. suunnitelma järjestelmän käyttöön 
ottamisesta ja kustannukset. Pilotoitava järjes-
telmä mahdollistaa palkkalaskennan ja sähköi-
sen kirjanpidon, jossa vapaaehtoisten kulu- tai 
matkalaskut ja osto- ja myyntilaskut voi hoitaa 
verkkolaskuina.

Suomi.fi-valtuudet	 korvaavat	 Katso-valtuudet	
sähköisen asioinnin tunnistautumisessa. Punai-
sen Ristin yksiköillä ei ole vielä mahdollisuut-
ta ottaa valtuuksia käyttöön. Kun mahdollisuus 
tulee, osastoja tiedotetaan heti vaadittavista 
toimenpiteistä ja tarvittavista asiakirjoista.

Huhtikuusta alkaen yrityksillä on ollut oikeus 
saada toiselta yritykseltä verkkolasku. Verkko-
laskulaki on velvoittava elinkeinotoimintaa har-
joittavalle, jonka liikevaihto on yli 10 000 eu-
roa.  Punaisessa Ristissä laki koskettaa vain 
niitä osastoja, joilla em. ehto toteutuu.

Kilometrikorvausten  
ilmoittaminen tulorekisteriin 

Taloushalliinnon järjestelmä  
osastojen käyttöön

Suomi.fi-valtuudet Sähköinen laskutus 

M
aiju Pohjanheim

o

Osastot saavat asiasta lisää tietoa ja järjestel-
män käyttöön siirtymiseen liittyvän kyselyn.  Pi-
lottikäytön kokemusten perusteella tehdään lo-
pullinen järjestelmävalintapäätös. 

Lisätietoja: Osastokirjanpidon tiiminvetäjä 
Liisa Karhu, p. 040 642 1925 tai  
sprosastokirjanpito@punainenristi.fi
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Osastot ovat voineet tilata Hyvä Joulumie-
li -lahjakortit jo parin vuoden ajan sähköi-
sesti ja ne on toimitettu suoraan kortteja 
jakaville kumppaneille, kuten sosiaalitoi-
mistoille. Menetelmä on todettu erittäin 
toimivaksi ja selkeäksi myös osastojen nä-
kökulmasta, koska näin toimimalla välte-
tään luovutuslomakkeiden täyttäminen ja 
palauttaminen.

Jatkamme tänä vuonna samalla mallilla. Tavoit-
teena on, että mahdollisimman moni osasto ti-
laa kortit suoraan kumppaniensa osoitteisiin. 
Osasto voi liittää kortteihin oman tervehdyk-
sensä. Perheille kortin ohessa lähetettävä ter-
vehdys tulee toimittaa yhteistyökumppanille 
riittävän ajoissa, jotta se ehtii lahjakortin mat-
kaan.  

Osaston kannattaa tehdä yhteistyötä paikka-
kunnalla toimivien MLL:n yhdistysten kanssa ja 
sopia korttien tilaamisesta kumppaneille. Näin 
mahdollisimman moni kumppani saa kortteja ja 
mahdollisimman moni perhe apua. Myös pääl-
lekkäisyyksiltä vältytään. 

Tokmanni ja Suomen Punainen Risti ovat 
aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena 
on edistää ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoin-
tia sekä vähentää yksinäisyyttä ja syrjäyty-
mistä. Tokmanni toimii Suomessa yli sadalla 
paikkakunnalla ja on vahvasti mukana ihmis-
ten arjessa.

Tokmanni tukee ystävätoimintaa ja osallistuu yk-
sinäisyyden vastaiseen työhön. Tokmanni antaa 
tukea esimerkiksi Joulukahviloiden järjestämi-
seen. Osasto saa avustusta kahvilan kulujen kat-
tamiseen ja keskustoimisto maksaa raportoinnin 
jälkeen osastolle aiheutuneet kulut. Ohjeistus Jou-
lukahviloiden järjestämiseen ja raportointiin löy-
tyy RedNetistä: Ystävätoiminta / Tapahtumamallit. 

Nälkäpäivä näkyy Tokmanneissa
Tokmanni on kumppanina myös Nälkäpäivässä ja 
yhteistyö mahdollistaa uudenlaisia kohtaamisia 
kampanjan aikana. Nälkäpäivä tulee näkymään 

Lahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille

Kauppaketju Tokmanni tukee yksinäisyyttä torjuvaa 
vapaaehtoistoimintaa

Hyvä Joulumieli -tapahtumalla näkyvyyttä 
Osastot ja yhdistykset voivat yhdessä järjes-
tää omalla paikkakunnallaan Hyvä Joulumie-
li -tapahtuman. Tapahtumalla saa keräykselle 
ja auttamistyölle hyvää näkyvyyttä sekä lisäva-
roja lahjakortteihin. Tarkemmat ohjeet ja vinkit 
tapahtuman järjestämiseen toimitetaan osas-
toille syyskuussa. Tiedotepohja ja muut viestin-
tämateriaalit tulevat jakoon myöhemmin syk-
syllä. Kaikki materiaali lisätään RedNetin Hyvä 
Joulumieli -ryhmään. 

Hyvä Joulumieli -kampanjassa kerätään varoja, 
joiden avulla Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
ja Punainen Risti jakavat ruokalahjakortteja vä-
hävaraisille lapsiperheille. Kampanjan kumppa-
nina toimii Yle. 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin  
koordinaattori Maaret Alaranta,  
p. 040 358 3257  
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158

Tokmannin myymälöissä ja kauppaketju tukee ke-
räystä digitaalisissa lahjoituskanavissa. 

Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa Tok-
manni on lahjoittanut Punaisen Ristin kautta hy-
gieniatarvikkeita avunsaajille ja tarjonnut logis-
tista apua avustusten kuljettamisessa eri puolelle 
Suomea. Tokmanni ja Suomen Punainen Risti aloit-
tivat kumppanuusyhteistyön syksyllä 2019 ja yh-
teistyö jatkuu ainakin 2021 saakka.

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin  
koordinaattori Maaret Alaranta,  
p. 040 358 3257
Varainhankinnan asiantuntija  
Maija Keskinen, p. 040 675 8931
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Vapaaehtoistoiminta joutui myllerrykseen maa-
liskuun alkupuolella, kun Suomi siirtyi poik-
keustilaan. Avun tarve ei kuitenkaan loppunut 
ja käytännössä tämä tarkoitti uusia tekemisen 
tapoja sekä digitaalisten työvälineiden käyttöä 
ihan uudella tavalla.

Järjestössä onkin koettu nyt ennennäkemätön 
digiloikka, joka on näkynyt myös Oma Punai-

Voi hyvin auttaaksesi muita – ilmoittaudu psy-
kososiaalisen tuen seminaariin Helsinkiin. Se-
minaari järjestetään 3.10. kello 10-17 Forum 
Parkissa. Osa seminaarista striimataan ja sii-
hen voi osallistua etänä. Seminaarissa käsitel-
lään ajankohtaisia teemoja, kuten henkistä ja 
fyysistä turvallisuutta vapaaehtoistoiminnassa. 

Ilmoittaudu:   
https://www.lyyti.fi/reg/seminaari201003

Vastaanottotoiminnasta ja kotoutumisen tu-
kemisesta kiinnostuneet vapaaehtoiset voi-
vat tehdä Kotoutumisen tukena -peruskurssin  
joko lähi- tai etäkoulutuksena. Lähikoulutukse-
na moduuli kestää 3 tuntia ja etänä 2,5 tuntia. 
Koulutuksessa käsitellään pakolaisuutta, ko-
toutumista ja rasismia sekä esitellään kotoutu-

Tapaturmapäivää vietetään perjan-
taina 13.11. Tapaturmapäivä herät-
tää jokaisen pohtimaan, miten vähentää 
tapaturmien riskiä kotona, töissä ja liiken-
teessä.	 Kampanjasivustolla	 Kotitapaturma.fi 
on vinkkejä tapaturmien ehkäisyyn ja vaaran-
paikkojen kartoittamiseen. Lisäksi sivustolta 
löytyy tilastotietoa ja ilmaista aineistoa, ku-
ten kuvia ja julisteita. Kuukausittain julkaistaan 

Oman kautta uusien auttajien aalto

Tervetuloa psykososiaalisen tuen seminaariin

Uudet materiaalit etäkoulutukseen

Kikkailut on kikkailtu! 

sen Ristin käyttäjämäärissä. Maaliskuun alun 
jälkeen	Omaan	on	luotu	yli	2	000	profiilia.	Luku	
kertoo sekä lisääntyneestä Oman käyttöön-
otosta järjestön sisällä että isosta määrästä ai-
van uusia auttajia. Kaiken kaikkiaan Omaan on 
luonut	profiilinsa	jo	lähes	10	800	vapaaehtois-
ta.

Joonas B
randt

mista tukevaa vapaaehtoistoimintaa. Koulutus 
antaa valmiudet toimia kotoutumista tukevas-
sa vapaaehtoistoiminnassa. Kouluttajina toimi-
vat Punaisen Ristin monikulttuurisuuskoulut-
tajat ja koulutusmateriaalit löytyvät RedNetin 
monikulttuurisuuskouluttajien sivuilta. 

ajankohtaisia artikkeleita. 

Materiaalia tapaturmien ehkäisemiseen liitty-
en voi tilata ilmaiseksi Punaisen Ristin verkko-
kaupasta:	Punaisenristinkauppa.fi.	

Seuraa kampanjaa ja tule osallistumaan: 
www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/
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Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoisiaan 
osallistujiksi laajoihin ja pitkäkestoisiin 
auttamistilanteisiin, kuten öljyonnetto-
muuksiin Itämeren alueella. 

Turun yliopiston koordinoimaan OIL SPILL -hank-
keeseen kuuluu yhteensä 13 kumppania Suo-
mesta, Ruotsista, Tanskasta, Virosta, Latviasta 
ja Liettuasta. Punaisen Ristin lisäksi Suomesta 
mukana ovat Varsinais-Suomen pelastuslaitos, 
Neste ja Suomen ympäristökeskus. Lisäksi yh-
teistyötä tehdään erityisesti WWF Suomen ja 
Suomen Palopäällystöliiton kanssa.

Punaisen Ristin tehtäviin kuuluu koulutusten ja 
harjoitusten suunnittelu sekä yhteistyön edis-
täminen alueellisten pelastuslaitosten kanssa. 
Hyviä käytäntöjä jaetaan hankkeessa toimi-
joiden kesken ja hankkeessa luotavaa toimin-
tamallia voidaan jatkossa hyödyntää rantaöl-
jyntorjunnan lisäksi myös muissa laajoissa ja 
pitkäkestoisissa tilanteissa.

Uudet öljyntorjunnan ja johtamisen koulu-
tukset vapaaehtoisille
Hankkeen aikana on järjestetty joukkueenjoh-
tajakoulutusta vapaaehtoisille. Syksyllä 2020 
hankkeessa pilotoidaan WWF:lle öljyntorjunnan 
kouluttajakoulutus sekä Punaiselle Ristille Ensi-
apu ja öljyntorjunta -kokonaisuus, jonka kautta 
ensiapuryhmät ovat valmiudessa öljyntorjunta-

Valmius öljyonnettomuuksiin paranee

tilanteisiin.

Hankkeessa ovat mukana Vapepan öljyntor-
junnan yhteistyöryhmät Varsinais-Suomessa 
(pilottialue) sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kai-
nuussa. Uusien ryhmien perustamista muille 
alueille tuetaan kiinnostuksen mukaan. Hanke 
kestää 30.6.2021 saakka.

Tule mukaan koulutuksiin ja harjoituksiin!
WWF:n öljyntorjuntajoukkojen tueksi tarvitaan 
useiden muiden toimialojen vapaaehtoisia, jot-
ka saavat peruskoulutuksensa omissa järjes-
töissään. Kaikille öljyntorjunnasta kiinnostu-
neille suositellaan öljyntorjunnan peruskurssin 
käymistä, vaikka toimisikin rannan puhdistuk-
sen sijaan johto- tai tukitehtävissä. WWF:n 
kursseista saa lisätietoa öljyntorjuntajoukko-
jen	sivuilta:	wwf.fi/vapaaehtoistyo/oljyntorjun-
tajoukot

Vapaaehtoisten muista koulutuksista ja harjoi-
tuksista tiedotetaan Vapepan tapahtumaka-
lenterissa:	vapepa.fi/tapahtumakalenteri

Lisätietoa: Hankesuunnittelija  
Heta Hyvärinen, p. 040 191 3393

Joonas B
randt
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Kiitos menneestä vuodesta 
vapaaehtoiset!

Alun perin vuoden loppuun kestävä sijaisuu-
teni lyheni muutamalla kuukaudella, sillä jään 
pian äitiyslomalle. Vaikka olen ollut monessa 
järjestössä töissä, niin uuden sisäistäminen vie 
aina aikansa. Ensimmäinen puoli vuotta kuluikin 
tutustuessa toimintaan ja teihin. Sain kohda-
ta teistä monia, kiitos että kutsuitte ahkerasti 
kokouksiinne ja toimintoihinne! Jaksoin usei-
ta kertoja ilahtua siitä pyyteettömästä autta-
misesta, jota näin työssäni. 

Toinen puolikas vuodestani meni koronan sii-
vittämänä- valmiusjärjestönä mukauduimme 
vallitseviin olosuhteisiin hyvin ja nopeasti. Ilah-
duttavaa oli, miten moni teistä löysi myös erilai-
sia auttamisen tapoja- vaikkapa kasvokkaisen 
ystävätoiminnan mennessä rajoitusten myö-
tä tauolle, siirtyi moni auttamaan puhelimit-
se tai netissä. Moni löysi auttamisen paikkoja 
mm. ruoka-avussa, jonka aloittamiseen kaikkia 
osastoja kannustankin. Ruoka-apu on konk-
reettista apua saajalle ja antajalle. Se on mata-
lan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa, jossa on 
monenlaisia tehtäviä tarjolla. Autamme piirinä 
osastoja käynnistämään toimintoja, olettehan 
yhteydessä meihin päin.

Kaiken kaikkiaan vuoteni täällä oli opettavai-
nen ja tiivis. Toivon, että saitte levätyksi kiirei-
sen kevään päätteeksi. Oli ilo tutustua teihin, 
toivottavasti vielä tapaamme! 

Leppoisaa syksyä,
Mirja

Piirissä uusia työntekijöitä

Oulun piirissä on kevään aikana aloittanut uusia 
työntekijöitä: Pia Jylänki on aloittanut omais-
hoidon tukitoiminnan suunnittelijana ja Jenni 
Koistinen Kaveritaitoja nuorille -hankkeessa. 
Jennin työpiste on Kajaanin paikallisosaston ti-
loissa. Lili Flink taas on toiminut aiemmin pii-
rissä paperittomien päiväkeskuksen ohjaajana 
ja vastaa syksyn ajan tämän lisäksi Hyvä Joulu-
mieli -keräyksestä sekä Eu-ruoka-avusta.

Lili Flink (vas.) ja Pia Jylänki.

Tulossa: Kiitosgaala sekä Auttajat 
valmiudessa -seminaari 

Vapaaehtoisten Kiitosgaala sekä Auttajat val-
miudessa -seminaari on tarkoitus järjestää mar-
raskuun viimeisenä viikonloppuna 27.-28.11. 
Jos emme pysty järjestämään koronatilanteen 
vuoksi tapahtumaa paikan päällä, tilaisuus jär-
jestetään etänä. Laitathan siis päivämäärän 
kalenteriin! Tiedotamme aiheesta lisää myö-
hemmin.



13

VALMIUSTOIMINTAPäivi Jurvakainen

Ensihuollon kurssista oppia 
kotimaan avun tilanteiden 
hoitamiseen

Ensihuollon auttamistilanteet ovat usein tuli-
paloja. Ensihuollon vapaaehtoiset huolehtivat, 
että ihmisellä on onnettomuuden jälkeen ruo-
kaa, vaatteet, välttämättömät lääkkeet ja kat-
to pään päällä. Ensiaputaidot ja henkisen tuen 
osaaminen ovat myös keskeisiä taitoja ensi-
huollon tehtävissä.
 
Punaisen Ristin osastot ovat varautuneet koti-
maan avun tilanteisiin nimeämällä osastoonsa 
kotimaan avun ja valmiustoiminnan yhteyshen-
kilön. Lisäksi osastojen valmiussuunnitelmien 
on oltava ajan tasalla ja sopimusten yhteistyö-
kumppaneiden kanssa valmiina.

Vuoden alussa Oulun piirin osastoille järjeste-
tyissä kotimaan avun ja valmiussuunnittelun il-
loissa päivitettiin alueelliset valmiussuunnitel-
mat. Niiden yhteydessä useammalla alueella 
toivottiin ensihuollon koulutuksia osaston toi-
mijoille.
     
Ensihuollon peruskurssi toimii hyvänä pereh-
dytyksenä kotimaan avun ja valmiustoiminnan 

yhteyshenkilölle. Peruskurssilla opit perusasi-
at muun muassa seuraavista aiheista:

• Neuvonta ja käytännön apu
• Hätämajoituksen, ruokahuollon ja vaate-

tuksen järjestäminen
• Autettavan terveydentilaan liittyvien tar-

peiden selvittäminen
• Auttamisvalmius ja hälyttäminen
• Viranomaisten toiminta ja tukeminen
• Auttajana jaksaminen

Kurssi on avoin kaikille ensihuollon tehtävistä 
kiinnostuneille. Seuraavat ensihuollon perus-
kurssit järjestetään:

• 12.9. Oulaisissa. Lisätiedot ja ilmoittautu-
minen:  https://vapaaehtoiset.punainenris-
ti.fi/event/8260

• 3.10. Kuusamossa. Lisätiedot ja ilmoittau-
tuminen: https://vapaaehtoiset.punainen-
risti.fi/event/8540

• 17.9. ja 29.9. Ensihuollon etäkurssi kah-
den illan verkkokurssina. Lisätiedot ja il-
moittautuminen:	https://vapepa.fi/tapah-
tuma/ensihuollon-peruskurssi-8t-3-2020/

Lisätietoa ensihuollon toiminnasta saat Päivil-
tä piiritoimistolta p. 040 522 4696.

Oulun kaupunki ja Punaisen Risti ensihuollon yhteistoimintaharjoituksessa vuonna 2019.   
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Koronaoperaatio Oulun 
piirissä
Kevät toi meille Punaiseen Ristiin poik-
keusolojen myötä uusia tapoja toteuttaa 
osaston perustoimintaa ja toimia viran-
omaisten korona-apuna. Oulun piirin alu-
eella olemme toteuttaneet asiointiapua 
kauppa- ja apteekkiasioinnissa, jakaneet 
niin hävikki- kuin EU ruoka-apua, päivys-
täneet valtakunnallisessa auttavassa pu-
helimessa ja olleet mukana Oulu-avussa 
sekä koordinoineet korona-avun verkos-
toyhteistyötä Kainuussa. 

Ystävä- ja läksykerhotoiminta jatkoivat toimin-
taansa etänä ja koulutustoiminta toteutettiin 
etäkoulutuksena verkossa. Näiden lisäksi Ou-
lun piiri oli valmiudessa rakentamaan varasai-
raaloita kolmen kunnan alueelle. 

Oulun piirissä 35/40 osastosta toimi aktiivisesti 
korona-avussa tai oli valmiudessa auttamaan. 
Suurkiitokset kaikille korona avussa ja valmiu-
dessa mukana olleille osastoille ja vapaaeh-
toisille! Jokainen teistä on ollut osa Punaisen 
Ristin valmiutta ja auttamisreserviä – yhteistä 
avunketjua.
 
Kevään aikana piiri tiedotti ajankohtaisista ko-

rona-asioista Teamsin kautta järjestettävillä  
koronainfoilla. Tämän lisäksi osastoille lähetet-
tiin viikoittain koonti korona-ajan tilannekuvas-
ta sähköpostitse osastotiedotteella. 

Pirjo Ojala ottaa tehtävän vastaan Paltamon kunnan edustajalta Anu Leinoselta.

Suomussalmella vapaaehtoiset toteuttivat pu-
helinsoittokierroksen yli 70-vuotiaille yhdes-
sä kunnan ja seurakunnan kanssa. Kesäkuussa 
toteutetussa soittokierroksessa saatiin selvil-
le 1200 suomussalmelaisen ikäihmisen tilanne. 
Ensisijaisena kiinnostuksen kohteena oli mah-
dollinen avun tarve kauppa- ja apteekkiasioin-
tiin, mutta samalla tiedusteltiin yleensäkin pär-
jäämistä. 

Reilu parisataa vastaajaa toivoi uutta yhtey-
denottoa syksyllä, jos koronatilanne pahenee. 
Suurin osa vastanneista kertoi pärjäävänsä ai-
nakin toistaiseksi kotona. Vain vähän yli yhdel-
lä prosentilla vastaajista oli vaikeuksia selvitä 
arjestaan, ja heistäkin valtaosa oli jo palvelu-
jen piirissä tai saivat tukea läheisiltään. Arviol-
ta kaikista yli 70-vuotiaista tavoitettiin noin 60 
prosenttia, jota voi pitää hyvänä lukuna.

Osastotiedote lähetettiin kevään ai-
kana 12 kertaa. Sen avasi reilu puo-
let vastaanottajista.
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Kajaanin osaston vapaaehtoiset vierailivat noin 
30 puhelimitse tavoittamatta jääneen Paltamo-
laisen ikäihmisen luona selvittääkseen heidän 
pärjäämistään kotona korona-aikana. Avun-
pyyntö ikäihmisten tilanteen kartoittamiseen 
tuli Paltamon kunnalta.
  
Suomen Punaisen Ristin korona-operaatio pää-
tettiin heinäkuun lopussa. Punaisen Ristin tilan-
nekuvajärjestelmän* mukaan Oulun piirin alu-
eella toteutettiin 6512 auttamistilannetta 674 
vapaaehtoisen voimin, joista uusia vapaaehtoi-
sia oli mukana 147.

*Luvut on saatu Punaisen Ristin valtakunnal-
lisesta tilannekuvajärjestelmästä. Oulun piirin 
osastoista 25/40 on raportoinut järjestelmään. 

Ikea ja Nestlé lahjoittivat hygienia- ja elintarvikkeita Suomen Punaiselle Ristille, jotka Tokmanni lupasi kuljettaa perille. Kon-
tin kuljetusavulla osa Oulun piirille suunnatusta lahjoituksesta saatiin perille Suomussalmen paikallisosastoon. Suomussal-
mella lahjoituksesta saatiin avustettua EU-ruoka-avun yhteydessä 40 paikallista lapsiperhettä.

Oulun piirin alueella toteutettiin 6512 
auttamistilannetta 674 vapaaehtoi-
sen voimin. Uusia vapaaehtoisia oli 
mukana 147.

Raahessa jaettiin EU-ruoka-apua toukokuussa 120 talou-
teen. Kuvassa Raahen osaston vapaaehtoisia.
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Oulun piirin alueella kaksi  
lastenleiriä LähiTapiolan tuella

Oulun piirin alueella järjestettiin loppuke-
sän aikana kaksi lastenleiriä LähiTapiolan 
tuella. Tuella pystyttiin myös palkkaamaan 
leireille yhteensä neljä kesätyöntekijää. 
Leirit järjestettiin Oulussa ja Pudasjärvel-
lä. Kiitos osastojen toimijoille leirin suun-
nittelusta ja toteutuksesta! Alla Pudas-
järven paikallisosaston vapaaehtoisten 
Tuomo Ronkaisen teksti Pudasjärven lei-
ristä, joka julkaistiin myös Pudasjärvi-leh-
dessä.

Suomen Punaisen Ristin lasten päiväleiri järjes-
tettiin Liepeen Pappilassa ensimmäistä kertaa 
Pudasjärvellä. Lähi-Tapiola Pohjoinen tuki talo-
udellisesti myös Oulun piiriä koronatilantees-
sa, joka mahdollisti leirin. Lahjoitus mahdollisti 
kahden paikkakuntalaisen nuoren palkkaami-
sen leirin vetäjäksi.

- Olemme iloisia siitä, että pystyimme poikke-
uksellisesta alkuvuodesta huolimatta järjestä-
mään paikkakuntalaisille nuorille työtä sekä 
lapsille mielekästä tekemistä, tuumaavat pai-
kallisosaston vapaaehtoiset Tuomo Ronkainen 
ja Virpi Liikanen. He kertovat, että covid-19 epi-
demian vuoksi paikallisosaston toiminta on ol-
lut hiljaista. -Olemme käytännössä ylläpitäneet 
valmiutta, mikäli viranomaiset tarvitsisivat mei-
dän apuamme. 

Lähi-Tapiola Pohjoisen lahjoituksen myötä pää-
tettiin kokeilla olisiko Pudasjärvellä lapsia, joilla 
kiinnostaisi Punaisen Ristin kerhotoiminta. Yllä-
tyimme positiivisesti osallistujamäärästä. Leiri 
kesti neljä päivää, neljä tuntia päivää kohden. 
Leirille osallistui 14 alakouluikäistä lasta.

Ohjaajaksi palkatut nuoret Aada Satokangas 
ja Samiina Rantala olivat suunnitelleet lapsille 
monipuolisen ohjelman leirin ajaksi. Leirillä lei-
kittiin, pelattiin ja askarreltiin sekä opittiin yh-
dessä tekemistä. Opeteltiin myös ensiaputaito-
ja, kuten kolmioliinan ja painesiteen käyttöä. 

Halla Cafe & Catering toimitti maittavat loun-
aat. Liepeen Pappila tarjosi hyvät puitteet leiril-
le. Sää suosi. Leirillä touhuttiin sekä ulkona että 
sisätiloissa. Leiri huipentui viimeisenä päivänä 
paloasemalla vierailuun. Lapset pääsivät tutus-
tumaan sammutusautoon ja harjoittelemaan al-
kusammutusta. 

Leirin lopussa kysyttiin lapsilta mikä oli parasta 
leririllä. Joku mainitsi ruuat, toinen paloaseman 
ja jostain kuulu kiitos myös mahtaville ohjaajil-
le. Lapset selkeästi tykkäsivät olla leirillä. Mah-
dollistihan leiri näin koulun alkamisen lähellä 
ryhmäytymistä ja kivaa yhdessäoloa.

Aiemmin Pudasjärven osastossa on pyörinyt 
Reddie-Kids lapsille suunnattu kerhotoimin-
ta, joka toinen viikko. -Mikäli saadaan reippai-
ta nuoria vapaaehtoisia ohjaajaksi niin pyrim-
me järjestämään kerhon jatkossakin, kerrotaan 
paikallisosastosta.

Leiriläiset pääsivät tutustumaan myös paikalliselle paloase-
malle.
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NUORET OSAKSI YHTEISÖÄMME -HANKE

NOY-hankkeen ajankohtaiset 
kuulumiset

Hankkeen syyskausi lähti käyntiin Hietalinnas-
sa järjestetyllä aloitustapahtumalla perjantai-
iltapäivänä 14.8. Saimme koko päivän jännä-
tä säätilannetta ja sitä, pystymmekö pitämään 
tapahtuman ulkona. Lopulta sää selkeni, joten 
saatoimme viettää rennosti aikaa yhdessä Hie-
talinnan pihalla syötävän, nuotiotulen ja möl-
kyn parissa. 
 
Hankkeen ensimmäisenä syyskauden ryhmä-
toimintona starttasi Ystävätoimintaryhmä tors-
taina 20.8. Ensimmäisellä kerralla ideoimme 
yhdessä osallistujien kanssa sisältöä syksyn 
tapaamisille. Suosituimmiksi toimintaideoik-
si nousivat mm. pelihalli, lautapelit, yhteinen 
leffailta ja kasvitieteellinen puutarha. Syksyllä 
Ystävätoiminta-ryhmä tulee kokoontumaan vii-
koittain. Tapaamisten sisällöistä pysyt parhai-
ten kärryillä seuraamalla hankkeen Instagram-
tiliä (@noyhanke).
 
Elokuun viimeisellä viikolla 26.8. aloittaa vie-
lä toinenkin ryhmätoiminto, musiikkiryhmä, 
jota vetävät musiikkiterapeutit Katri Juntunen 
ja Maria Hiltunen.  Musiikkiryhmässä osallistu-
jat pääsevät kokeilemaan luovaa musiikin te-
kemistä yhdessä. Ryhmäläiset pääsevät vaikut-
tamaan ryhmän tarkempaan sisältöön ryhmän 
alkaessa, mutta ryhmässä voidaan mm. tehdä 

musiikkia omien sanoitusten kautta, soittaa yh-
dessä ja käyttää tekniikkaa eri tavoin hyödyksi. 
Tavoitteena on osallistujien itseilmaisun ja sosi-
aalisten taitojen vahvistuminen sekä osallisuu-
den kokemukset.

Myöhemmin syksyllä hankkeessa on alkamassa 
vielä monenlaista ryhmätoimintaa koronatilan-
teen niin salliessa. Tulossa on mm. vertaisryh-
mä yksinäisyyttä kokeneille tai kokeville sekä 
avointa kohtaamiskahvilatoimintaa nuorille. 

Maaliskuun puolivälistä toukokuun lopulle 
hankkeen toiminnot järjestettiin kokonaan etä-
nä. Kokeilimme silloin monenlaisen ryhmätoi-
minnan järjestämistä verkossa. Suosituimmiksi 
ryhmiksi nousivat tunnetaitoryhmä ja voimaut-
tavan valokuvan ryhmä. Toivottavasti syksyllä 
voimme järjestää mahdollisimman paljon toi-
mintoja lähitapaamisilla, mutta kevään etäryh-
mien hyvien kokemusten innostamina tulemme 
miettimään myös jatkossa toimintojen toteutta-
mista osittain verkossa. 

Lisätietoa hankkeesta:
Nettisivut:	https://rednet.punainenristi.fi/
node/57039
@instagram: noyhanke
@fb: NOY – Nuoret osaksi yhteisöämme
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OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA Pia Jylänki

Omaishoitajien olkkari
 
Punaisen Ristin kanta-Oulun alueella sijaitseva 
Oulun osasto on avannut elokuussa 2020 uuden 
avoimen kohtaamispaikan kaikille omaishoito-
tilanteessa oleville. Omaishoitajien olkkari on 
vapaaehtoisten ohjaama avoin vertaisryhmä, 
johon kaikki omaishoitajat, nykyiset ja entiset 
sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat terve-
tulleita. Olkkariin voi tulla juttelemaan mieltä 
painavista asioista tai olla muuten vaan muka-
na kahvittelemassa ja osallistumassa toimin-
taan. 

Toisten samassa elämäntilanteessa olevien ih-
misten kohtaaminen rennossa ilmapiirissä aut-
taa jaksamaan arjessa. Toimintaa suunnitellaan 
omaishoitajien tarpeista ja toiveista lähtien. 
Olkkarin toimintaan voi osallistua omien mah-
dollisuuksiensa mukaan eikä siihen tarvitse si-
toutua. Omaishoitajien olkkari kokoontuu joka 
viikko maanantaisin klo 17-19 Oulun osastol-
la, osoitteessa Kainuuntie 1, 90100 Oulu. Ryh-
mään toivotetaan tervetulleeksi myös uudet 
vapaaehtoiset!

Juttuseuraa omaishoitajille tarjoava Omaishoi-
tajien puhelintunti alkaa 1.9 ja se on avoinna 
tiistaisin klo 13-15. Puheluun vastaavat Punai-
sen Ristin henkisen tuen koulutuksen saaneet 
vapaaehtoiset. Palvelun numero on 041 751 
9979. Soittaja maksaa normaalin puhelinmak-
sun.

Mitä on omaishoito?

Omaishoitotilanne voi tulla kenen tahansa koh-
dalle, missä elämänvaiheessa tahansa. Hoito-
tilanne voi alkaa erityislapsen syntyessä per-
heeseen tai yllättäen omaisen tai läheisen 
sairastuessa tai vammautuessa. Hyvin usein 
omaishoitotilanne alkaa kuitenkin hiipien ja 
lähes huomaamatta. Esimerkiksi ikääntyneen 
puolison sairaus etenee ja hän tarvitsee yhä 
enemmän apua arjessa. Uudesta tilanteesta 
tuleekin perheen uusi normaali arki. Omaishoi-
totilanne voi jatkua pitkään, siihen asti kunnes 
hoidettava siirtyy laitoshoitoon tai kuolee.

Omaishoitotilanteeseen joutuminen merkitsee 
ihmiselle aina henkilökohtaista kriisiä. Oma 
rooli muuttuu ja elämään astuu vastuu toisen 
ihmisen hyvinvoinnista. Omaishoitajan koke-
mat tunteet voivat vaihdella laidasta laitaan ja 
arki voi olla hyvin yksinäistä ja raskasta. Joskus 
perheessä voi ilmetä muitakin ongelmia, kuten 
henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai päihdeongel-
mia. Toisinaan omaishoitotilanne voi jäädä per-
heen muiden ongelmien varjoon.

Omaishoitotilanteen tunnistaminen onkin tär-
keää, sillä tukea ja apua on saatavilla. Tilan-
teen tunnistaminen voi kuitenkin olla vaikeaa 
jopa ammattilaiselle. Omaishoitajat tarvitsevat 
tietoa saatavilla olevista palveluista, virkistystä 
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ja vertaistukea. Lisäksi moni omaishoitaja tar-
vitsisi juttukaverin, jonkun jolle puhua. Pieni-
kin hengähdystauko arjen keskellä auttaa jak-
samaan. Myös omaishoitotilanteen päättyessä 
omaishoitajat tarvitsevat tukea, sillä vuosikau-
sia jatkunut omaisen hoitaminen jättää päätty-
essään tyhjän aukon elämään.

Punainen Risti omaishoitajien tukena

Punainen Risti on ollut omaishoitajien tukena jo 
lähes 30 vuotta. Tukitoimintaa on jo yli 80 paik-
kakunnalla ja se tavoittaa noin 5000 omaishoi-
tajaa vuosittain. Tavoitteena on vahvistaa ja 
edistää omaishoitajien ja heidän perheidensä 
terveyttä, hyvää elämänlaatua ja itsenäistä sel-
viytymistä arjessa. Toiminta on avointa kaikille 
omaishoitotilanteessa oleville riippumatta siitä, 
onko sopimusomaishoitaja vai ei. Toiminnassa 
on mukana noin 400 aktiivista vapaaehtoista.

Punaisen Ristin Oulun piirissä omaishoitajien 
tukitoimintaa edistetään vuonna 2018 aloit-
taneen omaishoidon aluetyöntekijän johdol-
la. Aluetyöntekijän tehtävänä on muun mu-
assa tehdä toimintaa tunnetuksi sekä viedä 

omaishoitoteemaa paikallisosastoille ja innos-
taa vapaaehtoisia lähtemään toimintaan mu-
kaan. Tällä hetkellä omaishoitajien tukitoimin-
taa on jo 8 paikallisosastolla ja se toteutuu 
ystävätoimintana, vertaisryhminä, terveyspis-
teen kohtaamisina, omaishoitajille suunnattui-
na koulutuksina ja virkistystapahtumina. Punai-
sen Ristin omaishoidon tukitoiminta on apua 
ihmiseltä ihmiselle, tavallisen ihmisen taidoin.
Omaishoitoperheet eriarvoisessa asemassa
Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 
omaishoitotilannetta. Raskaita hoitotilantei-
ta, joissa hoidettava olisi laitoshoidossa ilman 
omaishoitoa, on noin 60 000.  

Kiinnostaako sinua omaishoitajien tukitoimin-
nan vapaaehtoiseksi ryhtyminen? Ota rohkeas-
ti yhteyttä niin suunnitellaan toimintaa yhdes-
sä!

Pia Jylänki 

Vapaaehtoinen Vappu Väisänen mainostamassa Omaishoi-
tajien olkkaria Oulun löytävän vanhustyön tapahtumassa.

Omaishoitajamiesten hyvinvointiryhmä 
verkossa

Suomen Punainen Risti järjestää yhteistyössä 
Väestöliiton kanssa puolisoaan hoitaville miehil-
le verkkoryhmän, jossa keskustellaan omaishoi-
tajien hyvinvoinnista toisten samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevien omaishoitajamies-
ten kanssa. Hyvinvointiryhmässä pohditaan 
muun muassa sitä, miten pitää huolta omasta 
jaksamisesta ja kuinka yhdistää omaishoitajuus 
ja kodin ulkopuolinen elämä. 

Ryhmä tarjoaa vertaistukea ja mahdollisuu-
den pohtia omaa henkilökohtaista elämänti-
lannetta. Keskustelut käydään kaikkia osapuo-
lia kunnioittavassa ja arvostavassa hengessä. 
Ryhmän tavoite on löytää voimavaroja ja tasa-
painoa puolisoaan hoitavan miehen elämän eri 
osa-alueille.

Ryhmän tapaamiskerrat ovat seuraavat:
 
• Minä itse – oma hyvinvointini 21.10. klo 15-16 
• Kodin ulkopuolinen elämä 28.10. klo 15-16
• Parisuhde 4.11. klo 15-16
• Hoiva ja huolenpito 11.11. klo 15-16

Ryhmään otetaan 15 ensin ilmoittautunutta 
omaishoitajamiestä. Kysy lisää ja ilmoittaudu 
mukaan: omaishoidon suunnittelija Sami Mus-
tonen, p. 040 160 2245 tai  sami.mustonen@
redcross.fi
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Me olemme talouden, 
terveyden ja turvan asialla
Monille tärkeintä elämässä on läheisten turvattu elämä. Kun  
tuntee olonsa turvatuksi, uskaltaa elää enemmän, täydemmin.  
Ja täyttä elämää eläessä onnellisuuskin on lähempänä.  
Me olemme asiakkaiden omistama elämänturvayhtiö.  
Se tarkoittaa, että olemme asiakkaidemme ja heidän  
läheistensä talouden, terveyden ja turvan asialla siellä,  
missä on elämää.


