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Pirkko Mattila
040 154 5439

Suunnittelija
Omaishoitajien tukitoiminta
Pia Jylänki
040 147 9350

Järjestötyönsuunnittelija
Teemu Alapeteri
040 158 7198

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Marika Parkkila
040 156 0060

Järjestökehittäjä
Riikka Kesonen
040 748 4305

Suunnittelija
Ruoka-apuhanke, STM
Mira Carlenius
040 163 7622

Suunnittelija
Kaveritaitoja nuorille -hanke
Jenni Koistinen  
040 580 8002

Projektivastaava
NOY - Nuoret osaksi yhteisöämme -hanke
Pauliina Rasinkangas
040 486 2885

Projektityöntekijä
NOY - Nuoret osaksi yhteisöämme -hanke
Aino Peltokoski
040 502 2565

Projektityöntekijä
NOY - Nuoret osaksi yhteisöämme -hanke
Mari Mäenpää
040 147 9200

Konttipäällikkö 
Vuokko Ryytty
0400 418 718 

Ruukin vastaanottokeskus, johtaja
Sirpa Kallio
040 592 8432

Punainen Risti Ensiapu Oy, palvelupäällikkö
Anne Heiskanen
040 077 5479
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0600 411 777 (5,05 e/puhelu+pvm)
 
Lahjoita internetin kautta
www.punainenristi.fi/lahjoita
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PÄÄKIRJOITUS 23.8.2021

kesän aikana kävimme yhdessä rekrytointiin 
erikoistuneen konsultin kanssa läpi pitkän ja 
monivaiheisen prosessin, jossa kuulluksi tulivat 
niin henkilökunta kuin järjestön pääsihteerikin. 
Valituksi tuli lopulta yli 20 vuotta pappina toi-
minut Miia Seppänen. Sen lisäksi, että Miialla on 
pitkä kokemus asiantuntijaorganisaation joh-
tamisesta ja taloushallinnosta, valintaryhmään 
teki erityisen vaikutuksen Miian ihmisläheisyys 
ja halu auttaa lähimmäistään. Nuo samat omi-
naisuudet löytyvät hyvin monesta Punaisen 
Ristin vapaaehtoisesta ja työntekijästä, joten 
niiltä osin Miia sopii hyvin joukkoon!
 
Tulevaisuudessa on näkyvissä paljon hyvää, 
mutta myös huolia. Järjestössämme mietitään 
parhaillaan, miten toimintaa piireissä ja kes-
kustoimistossa tulevaisuudessa rahoitetaan. 
Esimerkiksi Veikkauksen tulot pienenivät viime 
vuonna 300 miljoonalla eurolla, joten on selvää, 
ettei tukea järjestötoimintaan ole mahdollista 
jakaa yhtä paljoa kuin ennen. Moni ohjelma-ala 
Suomen Punaisessa Ristissä saa rahoituksensa 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuk-
selta (STEA), joka jakaa nimenomaan Veikka-
us-voittovaroja. 
Viime syyskuussa pidetyssä yleiskokouksessa 
hyväksytyn toimintalinjauksen yhtenä tavoit-
teena on tasapainottaa järjestön talous kaikilla 
järjestötasoilla. Tämä tulee mitä luultavimmin 
näkymään vähenevänä tai poistuvana tukena 
osalle toimintamuodoista. Piirissämme varain-
hankinnan muotoja pohtimaan on valittu oma 
työryhmänsä, johon saatiin mukaan yritysyh-
teistyön osaajia.

Koronan haasteet ja opit, rahoituksen muutok-
set ja täysin uusi työnkuva ovat suuria asioita 
hoidettavaksi. Näiden haasteiden ja mahdolli-
suuksien parissa Miia saa nyt kääriä hihansa, 
mutta hän ei ole tehtävässään yksin, sillä hä-
nellä on takanaan koko piirimme väki. Tulevai-
suus tehdään yhdessä.

Jarno Rasinkangas
Punaisen Ristin Oulun piirin hallitus
Puheenjohtaja

Syksyn tullen osastotoiminta vilkastuu jälleen 
hiljaisemman kesän jälkeen. Korona hellitti ke-
säksi sen verran, että vapaaehtoiset pääsivät 
päivystämään ja tekemään terveystyötä juhli-
van kansan pariin. Moni ryhmätoiminta on kui-
tenkin ollut kesän, ja joissain paikoin jo yli vuo-
den, tauolla. Koronapandemia on kesän aikana 
voimistunut lähes koko maassa, mutta toiveena 
on, että yhteiskunta pääsisi jälleen avautumaan 
syksyllä rokotekattavuuden noustessa riittäväl-
le tasolle. 

Toivottavasti pääsemme pian yhdistämään ai-
emmilta vuosilta totuttua kasvotusten tapaa-
mista nyt pikaisella vauhdilla otetun digiloikan 
mukanaan tuomaan etäkokoontumiseen. Sekä 
lähi- että etätapaamisissa on omat hyvät puo-
lensa ja vain tuleva näyttää, missä suhteessa 
niitä tullaan jatkossa käyttämään. On kuitenkin 
selvää, että edeltävän puolentoista vuoden ai-
kana kerrytetty kokemus on tullut jäädäkseen 
työkaluvalikoimaamme.

Pitkäaikainen toiminnanjohtajamme Pertti Saa-
rela hyvästeli meidät viime lehdessä ja lähti 
johtamaan toimintaa toisen järjestön palveluk-
sessa eteläisessä Suomessa. Olemme nyt siis 
piirinäkin uuden edessä. Loppukevään ja alku-

Uuden edessä
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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

Nälkäpäivä tulee taas!
Odotatko sinäkin jo malttamattomana Nälkä-
päivän yhteisöllisyyttä ja auttamisen riemua? 
Tänä syksynä kaduilla ja kauppakeskuksissa 
ympäri Suomen nähtäneen poikkeuksellisen 
suuri joukko punaliivejä. Apua tarvitaan nyt to-
della, mutta kaipaus auttamiseen on myös suur-
ta. 

Viime vuonna seisoin lipaskerääjänä perjantai-
aamuna lähes autiossa Helsingin keskustassa. 
Yksittäisten kulkijoiden ja hiljaisen liikenteen lo-
massa näkyi kuitenkin tasaisin välimatkoin pu-
naliivisiä lipaskerääjiä. Näky oli koskettava ja se 
loi toivoa hämmentävän ja pelottavankin ajan 
keskellä. Tämä sama näky ja nämä samat tun-
nelmat uskoakseni toistuivat ympäri Suomen. 

Koronapandemian osoittaessa hiipumisen 
merkkejä ja rokotusten turvaamina haluan us-
koa siihen, että syyskuussa pääsemme taas 
turvallisin mielin sankoin joukoin yhdessä aut-
tamaan. Toivottavasti voimme kerätä hilpeis-
sä ja energisissä tunnelmissa! Ainakin sellaisen 
tunnelma on välittynyt etäkohtaamisissa. 

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään koko 
maassa 23.-25.9., mutta keräykseen voi aloit-
taa netissä jo syyskuun alussa. Keräys kestää 
lokakuun loppuun saakka. 

Tänä vuonna Nälkäpäivänä haluamme tuoda 
esiin ihmisten samankaltaisuutta ja yhteenkuu-
luvuutta. Hädän keskellä ihmisten perustarpeet 
kaikkialla maailmassa ovat samanlaisia: tarvi-
taan ruokaa, vettä ja suojaa – sekä usein näi-
den jälkeen myös henkistä tukea. Me todella 
tarvitsemme toisiamme ja haluamme olla tois-
temme tukena. 

Suomen Punainen Risti on jo kymmenen vuo-
den ajan ollut mukana auttamassa Filippiineillä, 

joka	kuuluu	maailman	katastrofialttiimpiin	mai-
hin	lukuisten	vuosittaisten	luonnonkatastrofien	
vuoksi. Filippiineillä työskennelleet suomalaiset 
tuovat palatessaan mukanaan paikallisilta kol-
legoilta ja käytännön kautta opittua korvaama-
tonta osaamista, jota hyödynnetään Suomen 
valmiuden vahvistamisessa. Suomalaiset de-
legaatit	 puhuvatkin	 Filippiineistä	 katastrofien	
korkeakouluna. 

Käteisen käytön väheneminen on entisestään 
kiihtynyt korona-aikana. Tämä on tosiasia, joka 
tulee varmasti näkymään lipaskeräyspäivien ai-
kana. Meidän ei ole syytä lannistua tästä, vaan 
sinnikkäästi muistuttaa mahdollisuudesta lah-
joittaa esimerkiksi tekstiviestillä tai mobiilimak-
susovelluksella. 
Hyvän tuloksen lisäksi tärkeää on myös se, että 
jo pelkästään lipaskerääjien näkeminen kadulla 
luo monelle toivoa ja herättää auttamisen ha-
lun! 
 
Ikimuistoista Nälkäpäivää toivottaen  

Hilkka Korte 
Nälkäpäivä-kampanjan 
koordinaattori
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NÄLKÄPÄIVÄ

Nälkäpäivänä testataan, miten hyvin yh-
teistyö osastossa sujuu. Porukalla tehty 
keräys nostaa yhteishenkeä ja varmasti 
myös keräystulosta. Puhaltakaa siis yh-
teen hiileen ja tehkää Nälkäpäivästä osas-
ton yhteinen asia!

Viime vuoden osastokyselyn tuloksista voi ais-
tia, miten voimaannuttava kokemus Nälkäpäi-
vän järjestäminen voi parhaimmillaan olla. Ja 
toki myös sen, että epätoivon hetkiäkin on 
koettu.

”Mutta jälleen kerran keräys järjestettiin, raitilla 
näyttiin ja ihmisille annettiin auttamisen mah-
dollisuus ja ennen kaikkea apua välitettiin ra-
haa keräämällä! Koronakaan ei lannista Punais-
ta Ristiä!”

”Saatiin draivi päälle. Kaikki kolme päivää aa-
musta iltaan! Tulos parani viime vuodesta!”

”Kaikki olivat harvinaisen innostuneita. Ilmei-
sesti olemme parhaimmillamme, kun ei mene 
kaikki rutiinilla ja voidaan käyttää luovuutta ja 
on riittävän korkea päämäärä.”

Nälkäpäivä on meille tärkeä. Yritämme paran-
taa tulosta vuosi vuodelta ja pandemiasta huo-
limatta onnistuimme siinä taas. Saimme aiem-
paa enemmän kerääjiä ja anteliaan vastaanoton 

Nälkäpäivä on osaston yhteishengen ja  
auttamisvalmiuden mittari

kylillä.

”Tekemisen intoa ja meininkiä on, mutta epätoi-
voa ja hallinnan tunteen puutetta myös.”

Kerääjärekrytointi kannattaa aina

Taloustutkimuksen keväällä julkaiseman Vapaa-
ehtoistyö Suomessa -selvityksen mukaan 38 % 
suomalaisista haluaisi osallistua vapaaehtois-
toimintaan, jos heitä pyydettäisiin mukaan. 
Nuorista 15-24 -vuotiaista halukkaita oli jopa 
61 %. Pidetäänhän yhdessä huoli, ettei kerää-
jäksi tuleminen ainakaan pyytämisen puuttees-
ta jää kiinni!

Kerääjiä tarvitaan erityisesti  
suurissa kaupungeissa

Nälkäpäivän kerääjämäärä on jostain syystä las-
kenut aika tavalla viime vuosina. Viime vuoden 
vähentynyttä kerääjämäärää selittää luonnolli-
sesti korona.  Mutta jo sitä ennen kerääjämää-
rä oli kahdeksassa vuodessa pudonnut perä-
ti 17 %. Toisin sanoen meillä oli vuonna 2019 
yhteensä 2640 kerääjää vähemmän, kuin vie-
lä vuonna 2013. Etenkin suurissa kaupungeis-
sa tämä on näkynyt suoraan keräystuloksessa. 

Hirvensalmen	osaston	Kalevi	Puukko	keksi	kiinnittää	iZettlen	selfiekeppiin,	jolla	turvaväleistä	voitiin	ottaa	kaikki	ilo	irti.	Kik-
ka tuotti neljänneksi eniten korttimaksulahjoituksia koko maassa.

H
eljä Tilli
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NÄLKÄPÄIVÄ

Tiesitkö?
 
Käteisen käyttö on vähentynyt ja viime vuonna 
suomalaisten käteisen käyttö laski peräti 20 %. 
Siitä huolimatta kerääjämäärään suhteutettu li-
paskeräyksen tuotto on kasvanut.  Viimeisen kah-
deksan vuoden aikana vapaaehtoiset ovat kerän-
neet käteistä keskimäärin 97 € kerääjää kohden. 
Viime vuonna lipaskerääjät yltivät täsmälleen 
keskiarvoon, vaikka lahjoittajia oli koronan takia 
liikkeellä tavallista vähemmän. Tilastojen valos-
sa kerääjärekrytointiin satsaaminen kannattaa-
kin yhä vähintään yhtä paljon kuin ennen!  

Mistä lisää kerääjiä?

Nälkäpäivän kerääjäkyselyn perusteella lipas-
kerääminen on todella suosittua. Peräti 99 % 
keräämässä olleista haluavat tulla mukaan uu-
destaan. Muistakaa siis pyytää piiristä kaikkien 
teidän osastonne alueella asuvien kerääjärekis-
terissä olevien yhteystiedot ja olla heihin yh-
teydessä. Huolehdittehan myös siitä, että ke-
räyksen jälkeen kaikkien halukkaiden kerääjien 
yhteystiedot lisätään kerääjärekisteriin.  

Myös jäseniä kannattaa pyytää mukaan kerää-
jiksi. Keskimäärin 56 % osastoista onkin näin 
toiminut viime vuosina. Koululaisia on kutsunut 
kerääjiksi 58 % osastoista, opiskelijoita 18 %, 
yrityksiä 11% ja muiden järjestöjen aktiiveja 11 
%. 34 % osastoista on vienyt kerääjämainoksia 
ilmoitustauluille ja 10 % on jakanut kerääjäkut-
su-flyereita.	Osaston	Facebook-sivuilla	kerääjiä	
on kutsunut 48 % osastoista ja 20 % on hyödyn-
tänyt paikkakunnan muita Facebook-ryhmiä. 33 

% osastoista oli hakenut lipaskerääjiä paikallis-
lehden kautta. Jotkut osastot ovat hyödyntä-
neet myös muita somekanavia sekä muita pai-
kallismedioita. 

Isoissa kaupungeissa kerääjiä voidaan tarvi-
ta useita kymmeniä, tai jopa satoja. Silloin on 
hyvä miettiä, mistä kerääjiä voisi saada kerral-
la enemmän.   

Mikään konsti ei peittoa henkilö kohtaista 
pyyntöä tulla kerääjäksi

Kaikenlaisia mainoskeinoja on vuosien varrella 
kokeiltu, mutta edelleen tehokkain tapa innos-
taa ihmisiä mukaan on henkilökohtainen pyy-
täminen. Mitä isompi kerääjätarpeenne on, sitä 
useamman ihmisen panosta kerääjärekrytoimi-
sessa tarvitaan. 

Muistakaa kertoa, että kerääminen on paitsi 
helppoa, myös oikeasti tosi hauskaa. Aikaisem-
min keräämässä olleiden tarinat voivat rohkais-
ta mukaan niitä, jotka eivät vielä tiedä, miten 
palkitsevasta puuhasta on kyse.

99 % lipaskerääjänä olleista ovat halukkaita tulemaan uudestaan 
keräämään.

S
uom

en Punainen 
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Kaikissa keräyslippaisiin liimattavissa ke-
räyslupatarroissa on tekstiviestilahjoitus-
numeron lisäksi katastrofirahaston ylei-
nen MobilePay-numero, joka mahdollistaa 
lahjoituksen tekemisen älypuhelimella. Jos 
olette jo hankkineet osastollenne oman 
MobilePay-numeron, voitte liimata osas-
tokohtaiset numerotarranne tuon yleisen 
numeron päälle. 

Osastokohtaisen MobilePay-numeron avulla 
voitte seurata, kuinka paljon lahjoituksia juuri 
teidän alueellanne kertyy. Tekstiviestilahjoituk-
sissa tätä mahdollisuutta ei valitettavasti ole. 

Lipaskerääjille kannattaa myös 5.9. mennessä 
hankkia verkkokaupastamme pieniä lahjoitus-
tapakortteja, joita he voivat sujauttaa niille lah-
joittajille, joita kiinnostaa vielä laajempi lahjoi-
tustapojen kirjo.

Nettikeräystä kannattaa jatkaa vaikka loka-
kuun loppuun saakka 
Nettikeräys on oiva tapa kerätä Instagramissa, 
Twitterissä, Whatsappissa ja sähköpostitse. Fa-
cebookissa kerääminen onnistuu parhaiten Fa-
cebookin omalla keräystyökalulla. Molempien 
käytöstä löydät selkeät ohjevideot Nälkäpäi-
vän nettisivuilta.

Uusien lahjoitustapojen käytöstä on kerty-
nyt jo paljon kokemusta ja muutama asia 
toistuu palautteissa:

1. Uusillakin keräystavoilla lahjoituksia täytyy 
rohkeasti pyytää 

2. Teknisiä asioita kannattaa harjoitella hyvis-
sä ajoin

3. Tekemällä oppii

Näin vaihtelevasti eri keräystavoilla onnis-
tuttiin viime vuonna:

”iZettleä ei tänä vuonna käytetty, koska kukaan 
kerääjistä ei osannut käyttää sitä. MobilePay oli 
helppo.”

”iZettle oli kolmatta kertaa, nyt lahjoittajat alka-
vat tottua siihen ja tuotto lisääntyy vuosittain.”

”Facebook-keräys tuotti yllättävästi tulosta. 
MobilePay ja iZettle eivät sitä vastoin tuoneet 
paljonkaan varoja.”

”MobilePay onnistui jo melko hyvin, sen sijaan 
Facebook-keräys ei onnistunut.”

”Kirje osoittautui ihan hyväksi tavaksi kerätä 
rahaa, sitä vastoin sähköiset keräystavat tuot-
tivat pettymyksen.”

Lahjoittaminen  
onnistuu, vaikkei  
lompakossa ole pennin 
pyörylää 

Lipaskerääjälle voi lahjoittaa myös 
puhelimella.
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AJANKOHTAISTA

Kesäkumikampanja 
tulee taas!

Ansiomitalianomukset osastoilta  
piireihin jo syyskuussa

Huomionosoitusohjetta päivitettiin Punaisen 
Ristin hallituksen kokouksessa 12.3.2021. Mer-
kittävä muutos on, että jatkossa osastot toimit-
tavat pronssisen, hopeisen ja kultaisen ansiomi-
talin anomukset piireihin vuosittain jo syyskuun 
15. päivään mennessä aiemman 31.10. sijaan. 
Näin ansiomerk kien ja ansiomitalien hakuaika 

syksyllä on sama eli 15.9. 

RedNetin osastotoimiston kohdasta ”Ohjeita ja 
lomakkeita” löytyy uusi ohje ja anomuslomake.

Juuli A
schan

Kesäkumikampanja on ollut osa suoma-
laisten nuorten ja nuorten aikuisten kesää 
jo vuodesta 1995. Kampanja tukee kondo-
min helpompaa käyttöä, jakaa tietoa sek-
sitaudeista ja niiltä suojautumisesta sekä 
puhuu turvallisemman seksin puolesta. 

Tänä vuonna Kesäkumikampanjan avasi YleX-
radiokanavan järjestämä perinteinen YleXPop, 
joka toteutettiin virtuaalifestarina 5.6.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat osallistua 
Kesäkumikampanjaan alueellisessa toiminnas-
saan, tapahtumissa sekä kiertävässä työssä 
keskustelemalla ja tarjoamalla tietoa turvalli-
sesta seksistä, jakamalla kesäkumeja ja esittei-
tä sekä tekemällä aiheeseen liittyviä postauksia 
some-kanaville. Seksuaaliterveyden vapaaeh-
toiset voivat ohjata Kondomiajokortti-tuokioi-
ta, ja kesäkumin ojentamisen yhteydessä on 
hyvä tilaisuus vinkata Kondomiajokortin teoria-
osuudesta, jonka voi suorittaa visan muodos-
sa nyt myös verkossa: spr.fi/kondomiajokortti

Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Suomen 
Punainen Risti, YleX, Väestöliitto, Syöpäjärjestöt 
ja Sotilaskotiliitto. Sosiaali- ja terveysministeriö 
tukee kampanjaa. Kampanjointi on osa Suomen 
Punaisen Ristin tekemää terveyden edistämis-
työtä ja tukee tavoitteitamme väestön seksu-
aaliterveyden edistämiseksi. 

Kesäkumikampanjaa voi seurata Instagramis-
sa @kesakumivirallinen, Facebookissa @Kesä-
kumi ja TikTokissa @kesakumi

Lisätietoja

• Kesäkumeja voi tiedustella piireistä

• Kondomi kunniaan -esitteitä voi tilata Pu-
naisen Ristin verkkokaupasta osaston tai 
piirin tunnuksella kirjautuneena

• Kesäkumiin liittyvät materiaalit ja ohjeet 
löytyvät RedNetistä

• Kaikessa toiminnassa tu-
lee huomioida terveysturvallisuus: 
rednet.punainenristi.fi/node/59469

Vuoden 2021 Kesäkumiartistit ovat Arttu 
Wiskari ja Erika Vikman.
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Uusi hanke monikielisen koronaviestinnän 
levittämiseksi käynnistyi

Piirit mukana monikielisen korona tiedon 
levittämisessä.

Suomen Punaisen Ristin Keskustoimistolla al-
koi toukokuussa Järjestöjen monikielisen ja 
monikanavaisen koronaviestinnän koordinaatio 
-hanke. STEA:n rahoituksen saanut hanke pyö-
rii vuoden 2022 loppuun saakka. Hankkeen yh-
teistyökumppanit ovat 18 järjestöä, seitsemän 
SPR:n piiriä sekä THL ja kansainvälinen siirtolai-
suusjärjestö IOM. Hankkeen idea syntyi THL:n 
pyöreässä pöydässä, jossa järjestöt ilmaisivat 
erikielisten kohderyhmien huolen koronainfon 
saavutettavuudesta.

Hanke on kartoittanut toukokuussa eri kieliryh-
mien tarpeita ja haasteita koronaviestintään 
liittyen. Moni järjestö on jo tehnyt koronavies-
tintää, mutta hankkeen tarkoitus on yhdistää 
eri toimijoita tekemään vielä enemmän yhteis-
työtä, selkeyttämään viestintää, jakamaan ide-
oita ja materiaaleja sekä oppimaan yhdessä. 

Hanke järjestää kesäkuun aikana kaikille kiin-
nostuneille piireille tilaisuuden, jossa kerrotaan 
hankkeen suunnitelmista ja etenemisestä. Kuu-
lemme myös mielellämme piirien jo hyväksi ha-
vaittuja tapoja monikieliseen ja monikanavai-
seen koronaviestintään. Punaisen Ristin piirien 
kautta voimme yhdessä levittää entistä parem-

min ja tehokkaammin tietoa koronasta juuri sitä 
eniten tarvitseville.

Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen ko-
ronaviestinnän koordinointi -hankkeessa on 
kaksi työntekijää, hankekoordinaattori Mari-
an Ismail	(marian.ismail@redcross.fi	,	ti-to	040	
573 8778 ) ja viestinnän asiantuntija Erika-
Evely Ee Eisen	 (erika-evely.eisen@redcross.fi,	
040 578 9197).

K
im

m
o H

olopainen

Kuvassa hankekoordinaattori Marian Ismail ja viestin-
nän asiantuntija Erika-Evely Ee Eisen.

Asunnottomien yö 17.10.
Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyyden ja 
syrjäytymisen vastaista päivää vietetään Asun-
nottomien yön merkeissä 17.10. Punaisen Ris-
tin osastot osallistuvat teemapäivän tapahtu-
miin eri puolilla Suomea.

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jo-
kaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, 
omaan kotiin. Osallistuminen on oiva keino 
osoittaa tukea kaikista heikoimmassa asemas-
sa oleville ihmisille. Asunnottomuus on köy-
hyyden ja huono-osaisuuden äärimmäisimpiä 
muotoja ja heikentää asunnottoman ihmisen 
hyvinvointia sekä ihmisarvoista elämää. 

Tänä vuonna 2021 osastot voivat hakea asun-

nottomien yön kuluihin LähiTapiolan 500 euron 
avustusta! 

Lue lisää yhteisöllisen ruoka-aputapahtuman 
järjestämisestä ja avustuksen hakemisesta 
Rednetistä

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: Rednet 
> ruoka-apu > asunnottomien yö 

Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvinvoin-
nin koordinaattori, puh. 040-358 3257 
maaret.alaranta@punainenristi.fi
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PAPERITTOMAT

Punainen Risti tukee ja neuvoo paperittomuudessa

Suomen Punainen Risti aloitti alkuvuo-
desta  valtakunnallisen neuvonnan pape-
rittomuudessa tai sen uhan alla eläville ja 
heidän kanssaan toimiville. Neuvontaan 
voivat olla yhteydessä vapaaehtoiset, jär-
jestötoimijat, viranomaiset ja yksityishen-
kilöt kaikissa paperittomuuteen liittyvissä 
asioissa.  Yhteydenottoihin vastaavat Var-
sinais-Suomen, Satakunnan, Oulun ja HU-
Pin työntekijät arkisin klo 10-16 puhelimit-
se, sähköpostitse tai Whatsapp-viestillä. 
Tarvittaessa käytetään tulkkiohjaajaa tai 
virallista puhelintulkkia. 
  

Punainen Risti auttaa paperittomia monin ta-
voin. Toiminnantavoitteina on neuvonnan ja 
palveluohjauksen antaminen, välttämättömien 
palvelujen piiriin ohjaaminen tai saattaminen 
sekä palveluiden inhimillisyyteen ja tasavertai-
suuteen vaikuttaminen. Neuvomme asiakkaita 
turvapaikkaprosessiin ja oleskelulupiin liittyvis-
sä asioissa yhteistyössä Pakolaisneuvonnan la-
kimiesten kanssa. Kartoitamme kuntien palve-
luja ja varmistamme niiden turvallisuuden. 

Tuemme myös sosiaaliviranomaisia palvelujen 
kehittämisessä ja varmistamme sujuvan vies-
tinnän eri toimijoiden välillä. Lisäksi vapaaeh-
toisemme järjestävät erilaista ryhmätoimintaa 
ja toimivat tukihenkilöinä. Vapaaehtoistyö on 
ammatillisesti tuettua.

Paperittomuus koskettaa tuhansia ihmisiä 
Suomessa
Paperittomuus on uusi, mutta vakiintunut il-
miö Suomessa. Euroopassa paperittomuudes-
sa elää miljoonia ihmisiä. Paperittomaksi voi 
päätyä esimerkiksi kielteisen turvapaikka- tai 
oleskelulupapäätöksen jälkeen, mutta myös 
viisumin tai oleskeluluvan umpeutumisen ta-
kia. Joissakin tapauksissa oleskelulupaa ei ole 
haettu Suomesta ollenkaan, toisissa oikeudel-
linen status voi olla häilyvä, esimerkiksi henki-
lön odottaessa oleskelulupapäätöstä. Ihmiset 
liikkuvat myös EU:n sisällä. 

Paperittomien määrä Suomessa ei  tiedetä, 
mutta  asia koskettaa tuhansia ihmisiä. Eniten 
paperittomuutta kohdataan pääkaupunkiseu-

dulla, mutta kyseessä ei missään tapauksessa 
ole ainoastaan pääkaupunkiseudun ilmiö, vaan 
asia koskettaa eri kokoisia paikkakuntia ympä-
ri Suomea.

Paperittomuus on prosessi ja uuvuttava elä-
mänvaihe. Paperittomuudessa elävät ovat haa-
voittuvassa asemassa, koska he ovat yhteis-
kunnan turvaverkon ulkopuolella. Tällaisessa 
tilanteessa riski hyväksikäytön tai ihmiskaupan 
uhriksi päätymiseen  kasvaa. Monet ovat en-
tuudestaan traumatisoituneita ja kärsivät mie-
lenterveyteen liittyvistä ongelmista. 

Paperittomuudessa elää myös lapsiperheitä, 
joiden tilanne on usein kestämätön. Lasten kas-
vua ja kehitystä ei välttämättä seurata, eikä ole 
olemassa tahoa, joka varmistaisi jokaiselle lap-
selle turvallisen asuinympäristön sekä mahdol-
lisuuden vapaa-aikaan ja lepoon. 

Lisätietoja: Punaisen Ristin valtakunnallinen 
neuvonta arkisin klo 10-16: Puh 040 6210706 
(myös Whatsapp-viestit) S-posti paperitto-
mat@punainenristi.fi
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Valtakunnallinen vapaaehtoistapahtuma 
Auttajat ulapalla 2018 saa jatkoa!

Haluatko tavata muita Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisia, oppia uutta ja nauttia viikonlopusta 
luonnon keskellä? Jos vastasit kyllä, olet lämpi-
mästi tervetullut seuraavaan valtakunnalliseen 
vapaaehtoistapahtumaan, joka järjestetään 1.-
3.4.2022 Hämeenlinnassa Aulangolla!

Tapahtuma on suunnattu kaikille Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisille eli juuri Sinulle. Viikonlopun 
aikana pääset innostumaan, keskustelemaan, 
rentoutumaan ja solmimaan uusia tuttavuuk-
sia. Käytössämme on upea Aulangon kokous- ja 
kylpylähotelli unohtamatta ympäristön lumoa-
vaa luontoa ja lukuisia harrastusmahdollisuuk-
sia.

Viime kerralla tapahtuma myytiin loppuun en-
nen ilmoittautumisajan päättymistä, joten ole 
tarkkana ja seuraa tapahtuman tiedotusta 
osoitteessa	 rednet.punainenristi.fi/auttajatau-
langolla. RedNetissä julkaistaan lisätietoa mm. 
ohjelmasta, ilmoittautumisesta, osallistumis-
maksuista syyskuun puoleen väliin mennessä. 

Tapahtuma löytyy myös Oma Punaisesta Ris-
tistä.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 1.10.-
30.11.2021 ja mikäli tilaa jää, tullaan ilmoittau-
tuminen avaamaan uudestaan alkuvuodesta 
2022.

Tavoitat tapahtuman tekijät sähköpostilla  
osoitteesta  
vapaaehtoistapahtuma@redcross.fi.

Nähdään Aulangolla!

Auttajat Aulangolla 2022

Suomen Punaisen Ristin brändiä uudistetaan
Olemme käynnistäneet alkuvuodesta brändin-
uudistusprojektin, jonka tavoitteena on saada 
yhteinen näkemys siitä, millaisena haluamme 
Punaisen Ristin näkyvän ulkopuolisille. Lisäksi 
tarvitsemme yhteiset työvälineet, joilla haluttu 
mielikuva voidaan saavuttaa. 
 
Haluamme, että luottamus järjestöämme koh-
taan lisääntyy ja viestinnällinen ilme uudistuu. 
Uudistuksen tulisi auttaa meitä houkuttele-
maan toimintaan mukaan lisää vapaaehtoisia, 
jäseniä, lahjoittajia ja muita kumppaneita, jotta 
voimme toteuttaa perustoimintaamme. 
 
Projektin puitteissa otetaan organisaation eri 
tasoja mukaan mahdollisimman laajasti haas-
tattelujen ja kyselyiden muodossa. Tietoa on 
kerätty yksiköistä, laitoksista, piireiltä, vokeis-
ta sekä toimihenkilöiltä ja vapaehtoisilta. Brän-
dityön kumppanina toimii Miltton, joka työstää 

haastattelujen ja kerätyn materiaalin pohjal-
ta ehdotukset mielikuvasta ja visuaalisesta il-
meestä. 
 
Punaisen Ristin edelliset brändiohjeet ovat vuo-
delta	2003	 ja	graafiset	ohjeet	vuodelta	2014.	
Uudistuksen myötä niin työntekijöille kuin va-
paaehtoisillekin saadaan nykyaikaiset, selkeät 
ohjeet ja työvälineet, joiden avulla positiivisen 
mielikuvan rakentaminen on kaikille helpom-
paa. Ohjeiden tulee toimia työkaluna viestin-
nän ja markkinoinnin ammattilaisten lisäksi 
myös järjestön laajalle vapaaehtoiskentälle ja 
yhteistyökumppaneille.
 
Projektin omistajana toimii varainhankintajoh-
taja Sirpa Solehmainen ja projektipäällikkönä 
viestinnän palvelupäällikkö Merja Tummunki. 
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Uusi	Punaisenristinkauppa.fi	 julkaistiin	maalis-
kuussa suomeksi ja ruotsiksi. Verkkokauppa-
alusta on Kontin kanssa yhteinen, mutta asiak-
kaalle verkkokaupat ovat kaksi erillistä. – Näin 
saimme kustannussäästöjä ja kun teimme yh-
dessä, opimme yhdessä, toteaa keskustoimis-
ton puolella projektia vetänyt verkkokauppa-
suunnittelija Eija Tiittanen.

Uudessa verkkokaupassa on vanhaan tapaan 
kirjautumisen takana osio, joka on vain järjes-
tömme omille toimijoille. Sieltä löytyvät järjes-
tötuotteet sekä kampanjamateriaalit. Lisäk-
si kirjautuneena osaston tai piirin tunnuksilla 
näkee kaikista tuotteista edullisemmat jälleen-
myyntihinnat.

- Aika oli ajanut jo ohi vanhasta kaupastamme 
ja sen nykyaikaistaminen ei ollut enää mahdol-
lista. Uusi verkkokauppa-alustamme Magento 

on moderni verkkokauppa, jossa sisällöntuo-
tanto ja erilaiset kampanjatyökalut mahdol-
listavat monenlaisia uusia toimintatapoja. Ta-
voitteenamme on houkutella kauppaan uusia 
asiakkaita ja tehostaa myös osastojen varain-
hankintaa, kertoo Eija Tiittanen.

Jos osastoltasi puuttuvat vielä tunnukset uu-
teen kauppaan, rekisteröityminen kannattaa 
hoitaa heti kuntoon. Käyttäjätunnuksena toimii 
sähköpostiosoite ja osasto voi tehdä useitakin 
tunnuksia, jos verkkokauppaa käyttää aktiivi-
sesti useampi vapaaehtoinen. Ohjeet rekiste-
röitymiseen on lähetetty osastojen puheenjoh-
tajille ja keräysjohtajille. 

Myyntipalvelu auttaa ongelmatilanteissa, laita 
vain viestiä myynti@redcross.fi.

Punaisen Ristin verkkokauppa uudistui
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Hyvä Joulumieli -lahjakortit 
Oulun piirissä

Oulun piirin sosiaalitoiminnan suunnittelijan si-
jaisena on aloittanut 1.9. alkaen Tiia Närhi. Tiian 
työtehtäviä ovat ystävätoiminnan lisäksi muun 
muassa Hyvä Joulumieli -lahjakorttien koordi-
nointi.

Osastoille on lähetetty tiedot lahjakorttien 
määristä ja mihin kauppaan lahjakortit käyvät. 
Osasto selvittää korttien tarpeen ja suorapos-
tituksen kumppaneilta paikkakunnalla. SPR:n 
osasto ja MLL:n yhdistys tekevät yhteistyötä. 
Osaston tulee täyttää sähköinen tilausloma-
ke 19.9. mennessä. Lisätietoja sosiaalitoimin-
nan suunnittelija Tiia Närheltä, tiia.narhi@pu-
nainenristi.fi.

Hyvä Joulumieli -keräys on vuosittainen keräys 
kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden hyväk-
si. Keräyksen järjestävät Mannerheimin Lasten-
suojeluliitto ja Suomen Punainen Risti yhdessä 
Ylen Puoli seitsemän -ohjelman, Yle Radio Suo-
men sekä Radio Vegan kanssa.

Olen Mira Carlenius ja aloitin heinäkuussa pro-
jektityöntekijänä Oulun piirin ruoka-apuhank-
keessa. Työnkuvaani kuuluu tukea ja opastaa 
vapaaehtoisia ruoka-avun järjestämisessä sekä 
laajentaa ja kehittää toimintaa alueilla. Toivon-
kin antoisaa yhteistyötä ja asioiden eteenpäin 
viemistä yhdessä.  Yhteistyö on paras työ! 

Työskentelin aiemmin myynnin ja markkinoin-
nin parissa, kunnes järjestötyö vei minut mu-
kanaan. Kouluttauduin uudelleen suorittamalla 
hankeosaavalmennuksen erikoisammattitut-

kinnon, mistä sain valmiudet kehittämis- ja neu-
vontatyöhön. Olen työskennellyt koordinaatto-
rina, joten järjestötyö ja vapaaehtoisen kanssa 
toimiminen on minulle tuttua. Vedän myös va-
paaehtoisena lähiön positiivisuus toimintaa, ni-
meltä Meidän Rajakylä. Järjestän erilaisia posi-
tiivisia tempauksia Rajakylässä ja vien yhdessä 
muiden asukkaiden kanssa asioita eteenpäin 
alueella. Tavoitteena onkin kehittää aluetta ja 
nostattaa yhteisöllisyyttä. 

Vapaaehtoisvoimin saadaan paljon hyvää aikaa 
ja kiitoksen näkeekin yleensä heti, se palkitsee. 
Asioiden eteenpäin vieminen on intohimoni, jo-
ten voinkin sanoa olevani unelma työssäni.  
Harrastuksiini kuuluu vapaaehtoistyön lisäksi 
avantouinti sekä perheen kanssa puuhailu. Lii-
kumme luonnossa, käymme uimassa ja vietäm-
me yhdessä aikaa. Pidän itseni kehittämises-
tä, joten hyppään mielelläni kokeilemaan uutta.  
Tykkään tuunata ja puunata, nautin kauneu-
desta ympärilläni ja annan mielelläni tavaroille 
jatkoaikaa esimerkiksi maalin avulla.   

Yhteistyötä innolla odottaen!

Miran yhteystiedot:
mira.carlenius@redcross.fi
p. 040 163 7622

Ruoka-apuhankkeen työntekijä esittäytyy
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Ensihuollon peruskurssi  
Ensihuolto on ihmisen perustarpeista huolehti-
mista onnettomuuden tai muun kriisin jälkeen. 
Vapepan ensihuoltoryhmät tukevat sosiaalivi-
ranomaisia usein esimerkiksi tulipalon tai muun 
onnettomuuden uhrien auttamisessa. Kurssi on 
hyvä perehdytys Punaisen Ristin osaston koti-
maan avun yhteyshenkilölle. 
 
Peruskurssilla opit perusasiat mm. seuraavista 
aiheista: 

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

tuksen järjestäminen 
• Autettavan terveydentilaan liittyvien tarpei-

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

Kurssin käytyäsi sinulla on mahdollisuus pääs-
tä mukaan paikalliseen hälytysryhmään, jonka 
viranomainen voi hälyttää avukseen. Ryhmään 
liittyminen on vapaaehtoista eikä kurssille osal-
listuminen sido sinua toimintaan. 

Tulevat koulutukset
  
• 18.9. Liminka, lisätietoja https://vapaaeh-

toiset.punainenristi.fi/event/12106	
• 13.11. Taivalkoski

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 
mukana auttamassa Kalajoen 
maastopaloissa  

Vapepan vapaaehtoiset osallistuivat Kalajoen 
maastopalojen tukitehtäviin 30.7.-5.8.2021. 
Auttamisoperaatio oli kestoltaan pitkä ja vaa-
tiva vapaaehtoisten huolehtiessa pelastajien 
muonituksesta ja varustehuollosta kolmessa 
vuorossa ympäri vuorokauden. Vuorot venyivät 
pitkiksi, jopa 12 tuntisiksi. Tehtävään osallistui 
Vapepa-johtajien ja päivystäjien lisäksi vapaa-
ehtoisia 15 eri hälytysryhmästä. Kaiken kaik-
kiaan maastopalojen avustustehtävissä Vapaa-
ehtoisen pelastuspalvelun kautta oli mukana 
lähes 60 vapaaehtoista ja tunteja kertyi 752. 

Vapepa sai suuret kiitokset Jokilaaksojen pe-
lastuslaitokselta hyvin suoritetusta tehtävästä! 

Miika Mielityinen toimi Vapepa-johtaja Kalajoen maastopaloissa.
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Taivalkoski 22. kesäkuuta klo 17:30. Läm-
min, hiostava päivä kääntyy iltaan. Eteläisel-
le taivaalle kerääntyy korkeita, tummia pil-
viä. Tuulet nousivat nopeasti, sade ja rakeet 
hakkasivat maahan. Puut pyörivät tuulessa 
kuin tehosekoittimessa.  

Myrsky, jollaista eivät olleet Taivalkoskiset näh-
neet koskaan. Puolessa tunnissa Paula-myrs-
kyn puuskat ja puhurit kaatoivat metsää, jätti-
vät vaille sähköä ja vettä useamman talouden 
Taivalkoskella. 

Miten siitä selvittiin? Taivalkoski pienenä maa-
seutupitäjänä on oppinut tulemaan toimeen. 
Yhteisöllisyys ja naapuriapu eivät täällä ole 
pelkkää sanahelinää. Jo seuraavana päivänä 
sain ensimmäisen yhteydenoton, jossa kerrot-
tiin,	että	katastrofin	kartoittaminen	 ja	 toimet	
ihmisten auttamiseksi on aloitettu. Perjantai-
na Taivalkosken SPR:n vapaaehtoisia pyydettiin 
kartoittamaan, voisimmeko järjestää vedenja-
kelupisteen sekä vapaaehtoisten muonitus-

pisteen. Nopealla aikataululla saimme kokoon 
useamman auttajan porukan, jossa jokaiselle 
oli paikkansa.  

SPR:n vapaaehtoisia lähti Vapepan organisoi-
mana kiertämään syrjäisiä talouksia, joissa tie-
dettiin asuvan ikäihmisiä. Evästykseksi he saivat 
mukaansa vettä ja tiedotteen, jota he jakoivat 
kohdehenkilöt tavoitettuaan. Ihmiset olivat iloi-
sia ja tyytyväisiä siihen, että heistä huolehdit-
tiin ja nähtiin vaivaa tulla luo. Jokaisella heistä 
oli oma tarinansa myrskystä, selviämisestä. 

Taivalvaaran monitoimitalolle SPR:n vapaaeh-
toiset organisoivat muonituspisteen vapaeh-
toisille. Monitoimitalolle ohjattiin myös veden-
jakelua sekä siellä kuntalaisilla oli mahdollisuus 
käydä peseytymässä. Arvokasta on se, että 
auttajien joukko on monenkirjavaa ja jokaisel-
le löytyi tehtävä. Päivystimme kaiken kaikkiaan 
kaksi päivää yhteensä n. 19 h ja porukassamme 
pörräsi yli 10 sielua. 

Paula- vai ”pskamyrsky”?

Esa Erkkilä
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Keskusteluissa autettavien ja auttajien välillä 
nousivat esiin oikea-aikainen tiedotus ja va-
rautuminen. Moniko tulee ajatelleeksi, ettei 
omasta kaivosta nousekaan vettä, kun sähköt 
katkeavat? Asiat, joita pidämme arjessa itses-
täänselvyyksinä vaativat ponnisteluja. Pidetään 
varautuminen osana arkea. Meillä se tarkoitti 
mm. käytöstä poistetun hyyskän remontoin-
tia, kun toiletin huuhteluvesi alkoi piha-altaas-
ta ehtyä. 

Materiaalisten menetysten korjaus on jo käyn-
nissä, puukuorma toisensa jälkeen siirtyy Joki-
järventiellä kohti jatkojalostusta. Jäljet metsis-
sä näkyvät vielä vuosikymmeniä. Kannan huolta 
jäljistä, jotka eivät näy… Pelko, joka nousee pin-
taan, kun tuulet voimistuvat. Suru menetykses-
tä, kun maisema, joka sinulle oli rakas ei enää 
ole entisensä. 

Kiitoksia kaikille vapaaehtoisille, yhdessä olem-
me enemmän kuin osiemme summa :) 

Tuija Tolonen-Keränen 
Taivalkosken paikallisosaston puheenjohtaja 

Taivalkosken SPR ylläpiti ja organisoi monitoimitalolle kun-
talaisille järjestettyä peseytymis- ja vedenottopistettä. Va-
paaehtoiset hoitivat myös muonituksen operaatioon osal-
listuneille vapaaehtoisille.

Tu
ija To
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Paulamyrsky teki pahaa tuhoa Taivalkosken alueella juhannusviikolla. Alueella oli laajoja sähkökatkoja. Myrkyn katkomia 
puita raivattiin niin rakennusten kuin teiden päältä.

Esa Erkkilä
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OMAISHOIDON TUKITOIMINTAPia Jylänki

Omaishoitajien tapahtumat 
starttasivat koronapandemian 
jälkeen 

Matalan kynnyksen tapahtumiin on helppoa 
tulla ja varsinaisen ohjelman ja virkistyksen li-
säksi omaishoitaja voi saada vertaistukea muil-
ta samassa elämäntilanteessa olevilta. 

Pudasjärven osasto järjesti 12.6. omaishoitajil-
le pop up-tapahtuman yhteistyössä Oulunkaa-
ren ja Koillismaan omaiset ja läheiset ry:n kans-
sa. Tapahtumassa oli mahdollisuus saada tietoa 
turvallisuusasioista sekä opetella ensiaputaito-
ja osaston ensiapuryhmän vapaaehtoisten joh-
dolla. Tarjolla oli tietenkin myös tietoa ja tukea 
omaishoitajuuteen liittyen ja sokerina pohjal-
la osallistujille olivat ystävätoiminnan vapaaeh-
toisten paistamat makkarat ja herkulliset kah-
vit. 

Oulunsalon osaston terveyspointti järjes-
ti 17.6.21 virkistystapahtuman omaishoitajil-
le Peuhun kartanossa yhteistyössä Oulunsalon 
seurakunnan ja Oulun seudun omaishoitajat 
ry:n kanssa. Hyvän ruoan ja seuran lisäksi tar-
jolla oli pihapelejä ja monenlaista asiaa jaksa-
miseen ja hyvinvointiin liittyen Terveyspointin 
vapaaehtoisten toimesta. 

Kiitos teille vapaaehtoisille, omaishoitajat tar-
vitsevat nyt juuri tällaista toimintaa <3

”Tähtitunti” - avoin verkkoryhmä eri-
tyislastaan hoitaville vanhemmille

Omaishoitajien tukitoiminta on aloittanut ke-
sällä 2021 uudenlaista valtakunnallista toimin-
taa, jonka tarkoituksena on vastata erityis-
lasten vanhempien esiin tuomaan tarpeeseen 
saada tietoa ja tukea arjen haasteisiin helposti 
verkon välityksellä.  

Erityinen tähtitunti on kerran kuukaudes-
sa, klo 18–19 kokoontuva avoin verkkoryhmä, 
johon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Jokai-
sella tähtitunnilla on vieras, joka kertoo illan ai-
heesta. Vieraana on sekä asiantuntijoita, että 
erityislasten kanssa työskenteleviä henkilöi-
tä mutta myös kokemusasiantuntijoita. Jokai-
sella tapaamiskerralla on lisäksi mahdollisuus 
keskusteluun, kysymyksiin ja vertaistukeen. 

Voit liittyä suoraan tietokoneella tai mobii-
lisovelluksella. Jokaiseen verkkotapaamiseen 
on oma linkki otsikon jälkeen. 

• 18.8. klo 18-19 Erityislapsen ravitsemus ja 
liikunta, linkki: https://bit.ly/3xQmOqW 

• 22.9. klo 18-19 Erityisnuoren kokemuspu-
heenvuoro, linkki: https://bit.ly/33gTuvV 

• 27.10. klo 18-19 Työnantajana erityisnuo-
relle, linkki: https://bit.ly/3h1KYsC 

• 24.11. klo 18-19 Erityislapsiperheen van-
hemmuuden ja työelämän yhdistäminen, 
linkki: https://bit.ly/2PPTjEG 
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OMAISHOIDON TUKITOIMINTA

Oulunsalon Terveyspointti 
aktiivisena vuonna 2020

Selaan hämmästyneenä    Punaisen    Ristin Ou-
lunsalon Terveyspointin    koronavuoden     2020 
toimintakertomusta.  Olen yllättynyt siitä  toi-
minnan   määrästä, jota vaikean  vuoden   ai-
kana on onnistuttu järjestämään. Ajan  henkeä  
mukaillen,  klikkaan  hiirellä  Teams-yhteyden  
Terveyspointin vastaavaan Annikki  Lämsään,  
jolta  odotan  kuulevani  lisää Oulunsalon  va-
paaehtoisten  järjestämästä toiminnasta.  

Annikki itse  on  ollut Punaisen  Ristin vapaaeh-
toinen 70-luvulta saakka jakokenut terveysala-
nasiantuntija. Terveyspistetoiminta sai alkunsa 
2000-luvun alussa ja Oulunsalon terveyspiste 
oli perustamisaikoihin vuonna 2007 yhdeksäs-
toista maassa. Nykyisin aktiivisia terveyspistei-
tä on Suomessa yli yhdeksänkymmentä.   

Annikki   esittelee Terveyspointilla   käytössä   
olevaa   työkalua, Hyvän elon   kukkasta,   jon-
ka avulla   voidaan   yhdessä asiakkaan kanssa  
tarkastella  hänen  omaa elämäntilannetta sekä  
vointia  kokonaisvaltaisesti. Annikki kertoo, että 
terveyspisteiden toiminnassa painotetaan en-
naltaehkäisevää työotetta. Terveyspisteen yh-
tenä  tärkeänä  tehtävänä  on  omaishoitajatoi-
minta. Ilmiönä  omaishoitajuus  on jotakin,joka 
kohtaa  meitä kaikkia jossain  elämän  vaihees-
sa,  pohtii  Annikki. Tärkeää  olisi  ymmärtää var-
hain ihmisen elämänkulkua ja    näin ennakoida    
tilanteita, jottei jouduttaisi vaativaan omaishoi-
totilanteeseen  kertarysäyksellä. 

Terveyspointti tukee  omaishoitajia toteutta-
malla etsivää    ja    tukevaa    omaishoitajatyö-
tä,    sekä tarjoamalla virkistystoimintaaja kes-
kusteluapua. Etenkin  etsivässä  työssä  eduksi  
on terveyspisteen tiivis yhteistyö muihin alueen 
toimijoihin, kuten Oulunsalon seurakuntaan, 
apteekkiin ja Eläkeliiton Oulunsalon yhdistyk-
seen. Koronapandemian  alkua viime  keväänä 
Annikki  kuvailee  pimeäksi  ajaksi,  jossa  ikäih-
miset  olivat kuin häkkilintuja. Turvallisuussyistä 
vanhukset eristettiin muulta maailmalta ja sosi-
aalisia  kontakteja pystyi  pitämän  yllä melkein-
pä ainoastaan  digitaalisten  laitteiden  avulla. 

Ensimmäiseksi  uudeksi toimintamuodoksi ter-
veyspisteelle vuoden  aikana  muodostui niin  
sanotut  ovikotikäynnit eli  ruokaa jaettiin ko-
tioville, jouluna suklaata ja Atrian lahjoitusten 
myötä pakastepitsaa. Toiseksi lisääntyneeksi 
toiminnaksi  muodostui puhelinpalvelu,  joka  
toi  lohtua  ja  toivoa tilanteeseen,  jossa  kaik-

ki  oli  lukittu neljän   seinän   sisään.   Lisäksi 
Terveyspointti pystytti terveysturvainfopöydän   
kaikkiin vuoden tapahtumiin  ja pandemia-aika 
antoi Annikin mukaan  selkeän  suunnan  sen  
vuoden toiminnalle. Haasteeksi muodostui, et-
tei valtaosa Oulunsalon Terveyspointin vapaa-
ehtoisista saanut työskennellä korkean ikänsä 
ja tämän kautta riskiryhmään kuulumisen vuok-
si. 

Terveyspointtien   toiminta   eroaa   muusta   
Punaisen   Ristin   vapaaehtoistoiminnasta   si-
ten,   että vapaaehtoiset  ovat  terveyspisteil-
lä  alan  ammattilaisia. Annikki  painottaa,  että  
vaikka  hän  antaa haastattelun,  niin  työtä  
tehdään  yhdessä kymmenen  muun vapaaeh-
toisen kanssa.

Loppuun haluaisin  vastauksen  kysymykseen: 
miksi Annikki suosittelisi vapaaehtoistyötä 
muille? Hän tiivistää lyhyesti maailman tarvit-
sevan vapaaehtoisia. Terveyspointilla vapaaeh-
toisena toimiminen ja etenkin pandemiavuoden 
haasteet ovat syventäneet entisestään elämän  
varrella opittua  ja koettua sosiaali-ja terveys-
alan koulutuksen ja toiminnan merkitystä. En-
naltaehkäisevän työotteen tärkeys on vuosi   
vuodelta korostunut   ja   se   on   ottanut   myös  
paikkansa Terveyspointin toiminnassa. 

Aino Peltokoski

Annikki Lämsä.

Pia Jylänki
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MONIMUOTOINEN YSTÄVÄTOIMINTA

Taivalkoskella ja Pudasjärvellä 
kohdataan kylillä ja keskuksissa! 

Punaisen Ristin Taivalkosken ja Pudasjär-
ven paikallisosastot ovat saaneet uusia 
toimijoita mukaan laajentamalla ystävä-
toimintaansa Kohdataan kylillä ja keskuk-
sissa -hankkeen avulla. 

Taivalkosken ja Pudasjärven osastot lähtivät ke-
väällä 2021 etsimään vapaaehtoisia ja yhteis-
työkumppaneita erityisesti ystävätoiminnan 
aktivoimiseen. Tavoitteena on ollut yhteistyön 
käynnistäminen muiden paikallisten toimijoiden 
kanssa.  

– Jokainen voi olla ystävä yksinäiselle. Erityistai-
toja ei tarvita, kyky kuunnella ja olla läsnä riit-
tävät. Korona-aikaan ystävän kanssa voi vaih-
taa kuulumisia puhelimitse, sanoo Pudasjärven 
osaston puheenjohtaja Esa Erkkilä. 

Toiminta käynnistyi yhteisellä suunnittelutilai-
suudella, johon  osallistui molemmilta paikka-
kunnilta eri järjestöjen, seurojen, yhdistysten ja 
hankkeiden toimijoita. Uusille toimijoille järjes-
tettiin Punaisen Ristin ystävätoiminnan perus-
kurssi, jonka jälkeen uudet vapaaehtoiset läh-
tivät järjestämään erilaisia tapahtumia. Ideana 
on järjestää erilaisia kohtaamispaikkoja kyläläi-
sille eri puolilla pitäjää yhteistyössä eri toimi-
joiden kanssa.   

Kesäkuussa Taivalkoskella järjestettiin kyläil-
ta, jossa oli tarjolla tekemistä kaiken ikäisille 
aina suppailusta värisuunnistukseen. Tapahtu-

ma saa jatkoa elokuussa järjestävillä kyläpäivil-
lä, jossa uudet toimijat ovat kertomassa vapaa-
ehtoistoiminnan mahdollisuuksista. 

Pudasjärvellä osasto järjesti yhteistyössä Siu-
ruan kyläyhdistyksen kanssa kesäillan tapah-
tuman, jossa kesäiltaa vietettiin tikanheiton ja 
tietovisan parissa makkaraa paistellen. Lisäk-
si osasto järjesti juhannustanssit Yläkartanon 
palvelukodin asukkaille yhteistyössä paikallisen 
Suopunkiyhtyeen kanssa.
  
Riksapyörällä iloa kuskille ja kyytiläiselle 

Kohdataan Kylillä ja keskuksissa -hankkeen 
kautta Pudasjärven osasto sai riksapyörän, joka 
alkaa liikennöimään Pudasjärven keskustan alu-
eella ulkoiluttaen ikäihmisiä. Riksapyörätoimin-
nalla vähennetään ikääntyneiden yksinäisyyttä 
ja se antaa mahdollisuuden päästä liikkumaan 
omassa elinpiirissään.
 
Riksapyörätoiminta lisää elämäniloa. Se antaa 
mahdollisuuden kokea pyöräilyn riemua ja piris-
tystä arkeen. Vapaaehtoiselle se tarjoaa mah-
dollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja tuoda 
pyöräilyä esille positiivisessa valossa. Toimin-
ta edistää sekä kuljettajan että kyyditettävän 
toimintakykyä. Pyöräluotseiksi eli riksakuskeik-
si koulutetaan  uusia toimijoita eri järjestöjen 
vapaaehtoistoimijoista. Tavoitteena on saada 
riksapyörätoiminta toimimaan yhteistyössä eri 
järjestöistä koostuvan vapaaehtoisporukan voi-
min.  

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke

Hankkeella vähennetään ikääntyneiden yk-
sinäisyyttä, lisätään osallisuutta ja sosiaa-
lista hyvinvointia sekä vahvistetaan heidän 
selviytymiskykyään arjessa ja arjen häiriöti-
lanteissa: 

• Kehittämällä vapaaehtoistoimintaan pohjau-
tuvaa etsivää ja löytävää ystävätoimintaa 

• Luomalla vapaaehtoisten organisoimia 
kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja 

• Kehittämällä malleja kertaluonteiseen ja 
lyhytkestoiseen ystävätoimintaan sekä 
verkostotyöhön. 

Juhannustanssit Yläkartanon palvelukodissa.



20

Tervetuloa 
elämänturvatapaamiseen 
Vakuutusasiat, säästäminen ja sijoittaminen - 
rakennetaan yhdessä sinulle ja perheellesi sopiva 
ratkaisu! Elämänturvatapaaminen onnistuu 
toimistoillamme tai näppärästi verkkotapaami-
sena vaikka kotisohvalta käsin! 

Varaa aika tapaamiseen lahitapiola.fi/ajanvaraus 
tai numerosta 08 814 2500.  

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö, LähiTapiola alueyhtiöt, LähiTapiola 
Varainhoito Oy. Eläkevakuutukset: Keskinäinen 
Työeläkevakuutusyhtiö Elo.  


