Lapin piiri
Järjestötiedote 4/2018
Stadin ammattiopisto / SPR
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Auttaja lähellä sinua, myös kännykässä?
Ristin työntekijöille Oma on turvallinen paikka säilyttää yhteystietoja ja järjestää toimintaryhmät.

Punaisessa Ristissä todetaan usein, että haluamme olla läsnä ihmisten arjessa. Näin
saamme avun perille ja voimme vastata nopeasti avun tarpeeseen.

Oma ei ole vain uusi järjestelmä. Olemme
samalla muuttaneet tapoja tehdä asioita yhdessä. Oman suunnitteluun ja testaukseen
on osallistunut satoja vapaaehtoisia, joiden
kädenjälki näkyy lopputuloksessa. Yhdessä
kehitetyt palvelut kehittyvät jatkuvasti paremmiksi.

”Mutta kuinka lähellä oikeasti olemme ihmistä, joka maksaa ostokset
kännykkäsovelluksella, sopii harrastuksensa pikaviesteillä ja viettää
vapaa-ajan vaikka kuunnellen musiikkia puhelimesta?”

Kiitos kaikille Oman kehitykseen
osallistuneille!

Haaste ei ole ihan helppo, koska tulevaisuudessa järjestön digitaalisten palveluiden on
oltava ihan yhtä hyviä ja helppoja kuin muidenkin.

Jarkko Mikkonen

Punainen Risti on lähtenyt liikkeelle reippaasti, ja nyt jo yli tuhat osaston luottamushenkilöä ja työntekijää on rekisteröitynyt
uuteen Oma Punaiseen Ristiin, vapaaehtoisten digipalveluun. Heti vuoden 2019 alusta
uudet vapaaehtoiset voivat poimia Oma Punaisesta Rististä itselleen sopivan vapaaehtoistehtävän. Oman avulla voimme yhdessä
varmistaa, että järjestämme Punaisen Ristin liikkeen periaatteiden mukaisesti kaikille
halukkaille mahdollisuuden osallistua toimintaan.

Ilpo Kiiskinen
Viestintäjohtaja

Digitaalisuudesta ei hyödy vain uusi vapaaehtoinen. Osaston vastuuväelle ja Punaisen

TYKKÄÄ Facebookissa

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA

Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa

OTA YHTEYTTÄ

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!

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

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN

youtube.com/suomenpunainenristi

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

JAA KUVIAMME Instagramissa

SOITA JA LAHJOITA

instagram.com/punainenristi/

0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sanni Myllyaho, 020 701 2223, sanni.myllyaho@punainenristi.fi
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,
aineistot@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: Sirkka Kellokumpu ja Juha Nevalainen
Taitto:Sirkka Kellokumpu
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PÄÄKIRJOITUS 5.11.2018

Lapin piiri 80 vuotta
Punaisen Ristin Lapin piiri täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Tarkemmin piirin perustamispäivä
oli 19.9.1938 silloisen maaherran aloitteesta ja toiminta-alueeksi määritettiin Lapin lääni.
Toiminnan alkuvuosia tahditti sodasta johtuvat avustustoimet Lapin alueella. Punainen Risti
on ollut auttamassa alueen väestöä piirin toiminnan alusta lähtien. Alkuun jaettiin muualta
saatua avustusrahaa väestön auttamiseksi. Nykyisin järjestön näkyvimmällä ja isoimmalla
kampanjalla, Nälkäpäivällä, kerätään varoja niin kotimaan kuin ulkomaiden avustuskohteisiin. Tämän vuoden tulos on Lapin piirin historian alhaisin ollen n. 25 300 euroa. Tuloksessa näkyy aktiivisten vapaaehtoisten väsyminen, eikä uusia vapaaehtoisia saatu riittävästi
rekrytoitua keräämään. Huomioitavaa on, että katastrofirahaston rahoista on tänä vuonna
avustettu Lapin alueella n. 14.000 eurolla tulipalossa kotinsa menettäneitä. Näyttää siltä,
että täällä hetkellä enemmän kuin puolet kerätyistä varoista jää oman piirin alueelle.
Punainen Risti on perustamisestaan lähtien ollut valmiusjärjestö, jonka tehtävä on humanitaarisen avun antaminen niin paikallisesti, kuin maailmanlaajuisesti. Piirin toiminnan ajan
olemme olleet tukemassa ja kehittämässä Lapin alueen väestön hyvinvointia. Järjestönä
koordinoimme Vapaaehtoista pelastuspalvelua, VAPEPAA, jonka toiminta sai alkusysäyksen Lapista vuonna 1964. Terveydenhuollon puolelta voi mainita harvaanasutuilla alueilla erilaisten ensiapuasemien, sairasmajojen ja -tupien perustamiset ja ylläpitämisen sekä
kuntiin perutettujen terveystalojen rakentamisen rahoittamisen. Olimme perustamassa ja
ylläpitämässä myös lastensairaalan toimintaa. Merkittävä oli myös 67 vuotta kestänyt ja
nyt jo päättynyt sairaankuljetustoiminta. Tällä hetkellä Punaisen Ristin ensiapuryhmillä on
merkittävä rooli omilla paikkakunnillaan ensiapuvalmiuden ylläpitämisessä. Sosiaalipalveluiden puolelta voi mainita toiminnan alkuvuosilta alkaneen ja edelleen jatkuvan monimuotoisen ystävätoiminnan, kotipalvelun, sekä erilaiset työllistämistä tukevat toiminnat.
Moni palvelutoiminnoista on jo lakannut Punaisen Ristin tuottamana yhteiskunnan muiden
sektoreiden ottaessa niistä vastuun. Monikulttuurisuustyötä on tehty myös pitkään ja vastaanottokeskustoimintaa on ollut jo yli 25 vuotta.
Piiri ei ole mitään ilman osastoja ja osastojen vapaaehtoisia, jäseniä. Edellä mainitut asiat
on tehty niin palkatun henkilökunnan, mutta etenkin jäsenten ja vapaaehtoisten voimin.
Vapaaehtoistemme jaksaminen on tärkeä asia. Tähän on kiinnitetty huomiota mm. järjestön toimintalinjauksessa. Erityisesti tänä vuonna Lapin piiri on halunnut kiittää vapaaehtoisiaan tukemalla osallistumista järjestettyihin tapahtumiin. Mm. Ruskatapaamisessa Levillä,
teitä eritavoin ystävätoiminnassa mukanaolevia oli todella runsas joukko. Tapaaminen oli
onnistunut; tavattiin muita toiminnassa olevia ja tutustuttiin eri toimintaryhmien tapaan
toimia. Siellä päästiin myös eläytymään, kuinka pakolaisena on vaikea oppia uuden maan
asioita, kun ei osaa maan kieltä, esimerkiksi kauppa-asioiden tai uuden kielen oppimisen
hankaluutena.
80-vuotisjuhla vuosi huipentuu 19.11.2018 pidettävään juhlaseminaariin Lapin yliopistolla. Vapaaehtoisillemme ja piirin toiminnassa mukana olleille järjestettiin 80 vuotisjuhla
”muistelusten viikonloppuun”, 27-28.10.2018 Levillä. Muistelusten viikonloppuun oli kutsuttu toiminnassa mukana olevien ja olleiden jäsenten lisäksi myös piirin entisiä työntekijöitä muistelemaan menneitä ja tapaamaan teitä toiminnassa mukana olleita ja olevia.
Tästä lisää toisaalla tässä lehdessä. Siellä meitä oli mukana runsas joukko ja tunnelma oli
lämminhenkinen. Kiitos Kaikille osallistuneille teitte mieleenpainuvan juhlan.
Oikein hyvää alkavan talven odotusta!
t. Juha, toiminnanjohtaja
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HYVÄ JOULUMIELI 22.11.–21.12.

Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy
Stadin ammattiopisto / SPR

Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy
avajaisilla Helsingin päärautatieasemalta torstaina 22.11. Ylen aamu-tv
tekee paikan päältä suoraa lähetystä.
Tänä vuonna aamu-tv kertoo keräyksestä jo ennen avajaisia ja jatkaa sitä
päivittäin aina 21.12.2018 asti. Keräystavoite tänä vuonna on 1 960 000 euroa, jolla voidaan jakaa 28 000 lahjakorttia. Lahjakortin arvo on 70 euroa.

paneille. Tällöin osastolla ei ole huolta
henkilötietoja sisältävien lomakkeiden säilytyksestä eikä nimilistojen postittamista kirjattuna kirjeenä.
Kortit hyvissä ajoin perheille
Perheille kortit tulee jakaa hyvissä ajoin, jotta kortti ei jää matkan tai muiden joulukiireiden vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on
voimassa 7.–26.12.2018.
Hanna Linnakko

Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti
yhdessä Ylen aamu-tv:n, Yle Radio Suomen
ja Radio Vegan kanssa. Keräyksen kaupallisina partnereina ovat K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl.
Muutoksia korttien jakelussa
Korttien toimituksia helpottamaan tänä vuonna otetaan käyttöön uusi sähköinen tilauslomake, jolla osasto voi tilata kortit itselleen
tai suoraan kumppanille. Kortit toimitetaan
SPR:n keskustoimistolta tilauslomakkeessa ilmoitettuihin osoitteisiin viikoilla 44–45.
Tätä ennen Punaisen Ristin piirit tarkistavat
yhdessä MLL:n piirin kanssa, että kortit jakautuvat tasaisesti eikä päällekkäisyyttä tule.

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli -nettisivut:
www.hyvajoulumieli.fi
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys
• Twitter ja Instagram:
#hyvajoulumieli @hyvajoulumieli
• RedNet (Hyvä Joulumieli)
rednet.punainenristi.fi/hyvajoulumieli
• Lisätietoja piiritoimistosta ja
joulumieli@punainenristi.fi

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit yhteistyökumppaneiden eli kunnan sosiaalitoimen, maahanmuuttopalveluiden,
neuvoloiden, seurakuntien diakoniatyön tai
muun yhteistyökumppanin kautta ja tilata kortit suoraan keskustoimistosta kump-

HUOM.! Korttien jako-ohjeet on päivitetty,
joten tutustu niihin tarkoin.
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HELPOTA YKSINÄISYYTTÄ JOULUNA JA YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla
näkyvyyttä paikkakunnilla
Lisätietoja:
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
hyvajoulumieli
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123
Varainhankinnan koordinaattori
Regina Laurén, p. 020 701 2199
Viestinnän asiantuntija
Sanni Myllyaho, p. 020 701 2223
MLL: suunnittelija Hanna Hokka,
p. 075 2345 581, hanna.hokka@mll.fi

Kannustamme osastoja ja yhdistyksiä
järjestämään yhteisen Hyvä Joulumieli -tapahtuman. Tapahtuma tuo näkyvyyttä ja lipaskeräysvaroja. Tapahtuman voi järjestää avajaispäivänä
torstaina 22.11. tai myöhemmin keräysaikana – silloin, kun ihmisiä on liikkeellä. Myös media kannattaa kutsua
paikalle.
Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen ja materiaalia löytyy RedNetistä (Hyvä Joulumieli) ja MLL:n Yhdistysnetistä viimeistään lokakuun lopussa.

Nähdään ystävänpäivänä!
Viime ystävänpäivänä 1200 uutta ihmistä kiinnostui ystävätoiminnasta.

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä ja
lue lisää kampanjasta!

Kannustamme osastoja järjestämään tapahtumia ja ystäväkursseja, jotta uudet ihmiset
pääsevät heti mukaan.

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123
RedNet rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva

Tuo joulukahvilalla iloa ja vaihtelua joulupyhiin
Joulu on perinteisesti perhejuhla ja siksi monelle yksinäiselle vuoden pahinta aikaa. Punaisen Ristin joulukahvila
on vahva viesti siitä, että kenenkään ei
tarvitse olla yksin.

tossa. Kirjaston palveluiden lisäksi kävijöillä
oli mahdollisuus nauttia jouluisista herkuista
ja seurustella Punaisen Ristin vapaaehtoisten
kanssa.
Vapaaehtoisena toimiminen on myös yksi
tapa viettää joulua. Osallistua voi myös leipomalla tai esiintymällä joulukahvilassa. Hyvien kokemusten pohjalta tavoitteena on lisätä joulukahviloiden määrää. Lisätietoja ja
vinkkejä järjestämiseen RedNetistä (Ystävätoiminta). Aineistopankista saa ilmoitustaulu- ja lehti-ilmoituspohjat tiedottamiseen.

– Olin viime jouluaattona mukana joulukahvilassa Turun Halisissa ja kävijäkunta oli hyvin moninaista. Osalla ei ollut ketään kenen
kanssa viettää joulua. Toiset kaipasivat tekemistä pitkiksi joulupyhiksi. Paljon oli myös
niitä, jotka eivät ylipäätään vietä joulua, sanoo sosiaalitoiminnan suunnittelija Varpu
Salmenrinne.

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123.

Myös Tampereella järjestettiin viime vuonna
vaihtoehtoinen jouluaatto Sampolan kirjas-

5

JOULUN LAHJAT

Joulukalenteri tuo joulun odotuksen
Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalenterit
ovat kuvittajien Raimo Partasen ja Martta
Wendelinin aiheita. Kalentereita on lähetetty
n. 130 000 kotiin. Kalenterin suositushinta
on 12 euroa, ja sen voi ostaa myös verkkokaupasta punaisenristinkauppa.fi tai
myynti@punainenristi.fi.

Samalla osoitat lahjasi saajalle, että välität ja haluat auttaa. Vaikuttavia lahjoja
ovat muun muassa:
PUUROA KOKO KYLÄLLE 10
€
Tämän lahjan avulla Punainen
Risti voi viedä 30 kiloa vehnäja maissijauhoja sinne, missä ei
ole riittävästi ruokaa. Lahjoituksen avulla koko kylän asukkaat
saavat puuroaterian.
PROTEESI SYYRIAN SODASSA
VAMMAUTUNEILLE 50 €
Tällä lahjalla annat sodassa
vammautuneelle syyrialaiselle mahdollisuuden nousta
omille jaloilleen sekä viestin,
jonka jokainen meistä haluaa
kuulla:
Sinusta
välitetään.
Tilaukset
ja lisätiedot:

Vaikuttavat lahjat
Valitsemalla Vaikuttavan lahjan annat konkreettista apua vaikeassa tilanteessa olevalle.

punaisenristinkauppa.fi

Ilahduta
joulukortilla

Seinäkalenterit
vuodelle 2019

Kirjeensulkijamerkit

Tilaa tuotteet kirjautumalla osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi.
Lisätiedot ja kysymykset: myynti@punainenristi.fi tai p. 020 701 2101.
Lisää joulukortteja ja -lahjoja löydät 7.11. ilmestyvästä Avun Maailma -lehdestä.
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OMA PUNAINEN RISTI HELPOTTAA ARKEASI

Oma on valmis osastojen käyttöön
Maija Pokkinen

Porin osaston aktiivi Terttu Ojala on innostuneena mukana ottamassa Omaa osaston käyttöön. – Tässä on paljon
mahdollisuuksia, kun löytää oikeat polut ja täpät, hän iloitsee.

Vapaaehtoisten uusi sähköinen tietojärjestelmä Oma Punainen Risti on nyt
kaikkien käytettävissä. Uusille ja vähän vähemmän uusille vapaaehtoisille Oma on selkeä ja helppo tapa löytää
mukaan, joten sen käyttöönotto kannattaa!

ta: Ojalalle on selvää, että ihmistä tarvitaan
edelleen – niin välittäjinä kuin vapaaehtoisina muissa tehtävissä.
– Ei tämäkään tee itsekseen mitään, Ojala
toteaa Omasta.
Osastojen Oman käyttöönotto kannattaa
tehdä seuraavien vaiheiden kautta:
1. Valitkaa osastoonne Oman pääkäyttäjä,
eli digimestari.
2. Osallistukaa digikummi- ja digimestarikoulutukseen tai johonkin Oman aloitustyöpajaan.
3. Miettikää, mikä on kunkin vastuuhenkilön tehtävä ja rooli Oman käytössä.
4. Tehkää profiilinne Omaan, ilmoittakaa
piirille, että aloitatte Oman käyttöönoton
ja pyytäkää piiristä tarvittavat käyttäjätasot (J1-henkilöille ja digimestarille).
5. Luokaa toimintaryhmät ja merkitkää niihin ryhmänvetäjät.
6. Viekää osastonne tapahtumia, koulutuksia jne. Omaan.
7. Sopikaa ystävävälitysjärjestelmän käyttöönotosta.
8. Viestikää osastollenne Omasta ja kannustakaa kaikkia tekemään sinne profiili.
9. Tukekaa ja auttakaa vapaaehtoisianne
Oman käyttöönotossa.

Omasta rakentuu kokonaisuus, josta löytyy
kaikki osaston toiminnan kannalta oleelliset
asiat. Ympäri Suomea järjestettävissä koulutuksissa osaston hallitus ja muut vastuuhenkilöt saavat varmuutta Oman käyttöön.
Apua saa tarvittaessa myös digikummilta,
joka on Oman käyttöön koulutettu vapaaehtoinen, joka pystyy alueellaan tukemaan
osastoja Oman käyttöönotossa.
Terttu Ojala osallistui Porissa järjestettyyn
digikummi- ja digimestarikoulutukseen. Hallituksen jäsenenä hän on yksi avainhenkilöistä Oman käyttöönotossa Porin osastossa.
– Tässähän on ajatus, että lopulta kaikki on
samassa paikassa, Ojala tuumaili tyytyväisenä koulutuksen jälkeen.
Ystävävälittäjänä ja omaishoitajien tukitoiminnan ryhmänvetäjänä Ojala on tarttumassa jo innolla Oman uuteen sähköiseen
ystävävälitysjärjestelmään. Vaikka Oma kulkee kätevästi mukana myös älypuhelimessa,
se ei korvaa ihmisten välistä vuorovaikutus-

Lisätiedot: rednet.punainenristi.fi/oma
Oma tuki, Oma.tuki@redcross.fi
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HIV- JA SEKSUAALITERVEYSTYÖ

Hiv- ja seksuaaliterveystyötä jo 30 vuotta
Marianna Tarvainen

Hiv- ja seksuaaliterveystyön päämääränä on ollut jo 30 vuoden ajan ehkäistä hiv-tartuntojen ja seksitautien
leviämistä, sekä tukea ja edistää väestön seksuaaliterveyttä.
Työ aloitettiin vuonna 1988 Immuunikato-projektilla, jossa Punaisen Ristin terveydenhuoltohenkilöstö ja kouluttajat jakoivat
hiv- ja aidstietoutta ympäri Suomen. Samana vuonna aloitettiin hiv-puhelinneuvonta,
jossa SPR:n vapaaehtoiset tukivat ja neuvoivat ihmisiä hiv- ja seksuaaliterveysasioissa. Kymmenien vuosien työhön on mahtunut
paljon maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden parissa tehtävästä työstä hivpositiivisten naisten tukiryhmätoimintaan,
äitiysneuvolahenkilökunnan koulutuksiin ja
vuosittaisiin kesäkumikampanjoihin. Vuon-

na 1993 SPR aloitti Pluspistetoiminnan, jossa
tehdään anonyymia, matalan kynnyksen hivtestausta nykyään viidessä eri kaupungissa.
Tänä päivänä muita toimintamuotoja Pluspistetyön lisäksi ovat koulu- ja nuorisoyhteistyö, festarityö sekä chat-neuvonta.

Hiv- ja seksuaaliterveystyön
toimintamuodot vapaaehtoisille
Benjamin Suomela

Kiinnostaako vapaaehtoistyö hiv- ja
seksuaaliterveystyön parissa? Löydä
oma tapasi olla mukana!
Hiv- ja seksuaaliterveystoiminnan keskiössä ovat Pluspistetoiminta, koulu- ja nuorisoyhteistyö, festarityö sekä chat-neuvonta.
Pluspisteissä vapaaehtoiset terveydenhuollon ammattilaiset tekevät anonyymiä hivtestausta viidessä eri kaupungissa. Koulu- ja
nuorisoyhteistyönä Punaisen Ristin koulutetut vapaaehtoiset pitävät koululaisille kondomiajokortteja ja kumikouluja. Festareilla
vapaaehtoiset kertovat seksuaaliterveydestä
festarikansalle jakaen heille myös kesäkumeja.

Hiv- ja seksuaaliterveystoimintaan pääsee
mukaan käymällä hiv- ja seksuaaliterveystyön verkkokurssin ja lähiopetuksena toteutettavia moduulikoulutuksia. Tulevista
koulutuksista ja eri vapaaehtoistyömuodoista
löytyy lisää tietoa RedNetistä.

Tuoreimmassa SPR:n hiv- ja seksuaaliterveystyön muodossa, terveyden edistämisen chatissa, kenen vain on mahdollista
keskustella nimettömästi päihteisiin ja seksuaaliterveyteen liittyvistä aiheista. Chatkeskusteluja ohjaavat Punaisen Ristin
koulutetut päihdetyön ja seksuaaliterveystyön vapaaehtoiset. Terveyden edistämisen
chat aloitetaan 1.10.2018, ja sitä järjestetään
aina parillisina viikkoina maanantaisin klo
19-20.30 Tukinet-sivustolla.

Lisätiedot:
RedNet: rednet.punainenristi.fi/hiv
Terveyden edistämisen suunnittelija
Marianne Hietaranta, 020 7012172,
marianne.hietaranta@redcross.fi
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LYHYESTI TERVEYDESTÄ

Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko tulee 5.–11.11.2018

Terveyden edistämisen
yhteyshenkilö lähiyhteisöjen
terveyttä ja toimintakykyä
lisäämässä

Punainen Risti koordinoi jälleen tänä vuonna Ehkäisevän päihdetyön teemaviikon toteuttamista Ehyt ry:n kanssa. Puheeksiottamiseen kannustaminen jatkuu, mutta nyt
kohteena ovat nuoret ja teemana nuuska.
Nuuskan käyttö on lisääntynyt merkittävästi
ja se on tupakointia haitallisempaa. Osastoja
kannustetaan toteuttamaan erilaisia tapahtumia yksin tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Päihdeinfovisasta tehdään
nuuskaan painottuva versio osastojen käyttöön. Sen toteuttamisesta saa ohjeet piireistä päihdetyön yhdyshenkilöiltä. Osasto saa
myös pienen korvauksen visan toteuttamisesta. Viikon julisteita voi tulostaa viikon sivuilta tai noutaa piiritoimistoista.

Terveyden edistäminen vahvistaa ihmisten
terveyttä ja toimintakykyä, jotka puolestaan
auttavat ihmisiä selviytymään paremmin
kriisi- ja häiriötilanteissa sekä sen jälkeisessä palautumisvaiheessa. Tulevana vuonna
terveyden edistämisen ohjelmassa keskitytään edistämään aivoterveyttä ja vähentämään päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja. Kannustamme osastoja nimeämään
yhteyshenkilöitä, jotka ohjaavat ja motivoivat terveyden edistämisestä kiinnostuneita vapaaehtoisia osallistumaan Terveyspisteiden, päihdetyön ja seksuaaliterveystyön
toimintoihin sekä muihin terveysohjelmiin,
kuten koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn. Yhteyshenkilöille tarjotaan tehtävään koulutusta ja lähetetään ajankohtaista
tietoa terveyteen liittyen. Lisätietoja tehtävästä saa RedNetistä osastotoimistosta tai
piiristä terveydenhuollon vastuuhenkilöltä.

Lisätietoja: www.ept-verkosto.fi/
kysyminenkannattaa.fi
ept-verkosto.fi

RedNet:
rednet.punainenristi.fi/node/25196

Valtakunnallinen
hiv-neuvontapuhelin
eläköityi toistaiseksi
Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisen
hiv-neuvontapuhelimen toiminta on päättynyt toistaiseksi. Suomen Punainen Risti haluaa kiittää lämpimästi kaikkia vapaaehtoisia,
jotka ovat 30 vuoden aikana antaneet osaamistaan ja aikaansa antaakseen tukea ja
neuvontaa lukuisille ihmisille. Te olette tehneet hienoa työtä hiv-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi neuvoen ja tukien ihmisiä! Muut tuen ja neuvonnan muodot ovat
ajaneet puhelinpäivystyksen ohi. Kysynnän
laskun vuoksi neuvontapuhelimen päivystysaikoja on vuosien varrella harvennettu ja
vuosien 2017–2018 aikana neuvontapuhelimeen on soitettu enää keskimäärin kerran
päivystysvuoron aikana.

Valmistaudu sote- ja
maakuntauudistukseen!
Näillä näkymin maakuntavaalit pidetään toukokuussa eurovaalien yhteydessä. Onko
osastosi valmis sote-uudistukseen? Ei huolta! Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumisessa osastoja tukee materiaalipaketti, johon voi tutustua RedNetissä.
Lisätiedot:
rednet.punainenristi.fi/node/52671
Terveyden ja hyvinvoinnin yksikön päällikkö
Maria Viljanen,
020 701 2165, maria.viljanen@redcross.fi
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KIITOS VAPAAEHTOISILLE

Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti
arviolta 1 170 000 euroa

Vapaaehtoisten katukyselystä
väline vaikuttamistyöhön

Kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuneille!
Teidän ansiostanne lipaskeräys tuotti arviolta
1 170 000 euroa. Oli hienoa nähdä, miten käteisen vähetessä moni osasto oli ottanut käteiselle vaihtoehtoisia maksutapoja haltuun.
Useissa lippaissa oli käytössä mobiilimaksamisen mahdollisuudesta kertova mainos ja
yhä useampi keräsi lahjoituksia nettilippaalla.

Satakunnan piirin vapaaehtoiset lähtivät rohkeasti kokeilemaan uutta toimintamuotoa
Porin SuomiAreenassa heinäkuussa. Satakunnan piirin ja vapaaehtoisten yhteisessä
pilotissa kehitettiin katukyselystä uutta välinettä Punaisen Ristin vaikuttamistyölle.
Vaikuttamistyö koetaan usein lobbaamiseksi,
mutta tässä kokeilussa se tarkoittaa ihmisten kohtaamista, keskustelua ja mielipiteiden
kuulemista. Kahden tunnin pikakoulutuksen saaneet vapaaehtoiset ja työntekijät kysyivät lähes 300 vastaantulijalta mielipiteitä
omaan turvallisuuteensa liittyvistä asioista.
Vastaukset talletettiin saman tien kännykällä
tai paperilomakkeella.

Käteisen väheneminen näkyy varmasti monen osaston omassa Nälkäpäivä-tuloksessa. Jokainen Punaisen Ristin keräysliivit
päällensä pukenut kerääjä on kuitenkin elävä mainos Nälkäpäivälle, mikä näkyy myös
tekstiviesti- ja verkkolahjoituksissa. Lipaskerääjien meille tuomaa näkyvyyttä emme
pystyisi koskaan rahalla ostamaan. Olkaa ylpeitä itsestänne!

Katukyselystä kehitetään mallia avuntarpeen
ja mielipiteiden kartoittamiseen, olipa kyseessä asennekampanja tai laaja sähkökatko. Mallin kehittämistä jatketaan Punaisen
Ristin viikolla. Mitä vastauksista sitten paljastui? Esimerkiksi, että 85% vastaajista kertoi tarkistaneensa tai parantaneensa kotinsa
turvallisuutta viimeisen vuoden aikana.

PS. Nälkäpäivään voi lahjoittaa vielä lokakuun loppuun saakka, minkä vuoksi keräyksen lopullinen tulos selviää vasta vuoden
lopulla.

Lisätiedot: Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen,
020 701 2015

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen
täydennys- ja jatkokoulutus

19.-20.1.

Tampere

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa

1.-3.3.

Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus

22.-25.8.

Nynäs

Valmiuskouluttajien sisältöosa

12.-14.4.

Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019

Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”

2.-3.11.

Helsinki

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa

8.-10.11.

Nynäs

Sisältöosat

24.-25.11.

Helsinki

12.-13.10.

Nynäs

• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

•
•
•
•

Henkinen tuki
Humanitaarinen oikeus
Järjestötoiminta
Monikulttuurisuus

•
•
•
•

Sosiaalipalvelu
Nuoriso
Päihdetyö
Eläkevalmentajat

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus
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JÄSENHANKINTAKAMPANJA ALKAA 2019

Ruoka-apu on kaikkein heikoimmassa
asemassa olevien auttamista
Ruoka-avusta on muodostunut lukuisille vähävaraisille elinehto. Ruokaapuun säännöllisesti turvautuvia on
arvioitu Suomessa olevan yli 100 000.

tarvitsijoista yli kolmasosalla on toimeentuloon vaikuttava pitkäaikaissairaus, viidesosalla mielenterveysongelmia ja jopa 40
prosentilla on velkaongelmia. Ruoka-apu on
välttämätöntä niille, joita julkinen auttamisjärjestelmä ei ole onnistunut tukemaan.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakavat säännöllisesti vähävaraisille ruoka-apua jo 9 paikkakunnalla. Jaettavat elintarvikkeet saadaan
pääasiassa lahjoituksina paikallisilta yhteistyökumppaneilta: kaupoilta, tukuilta, elintarviketeollisuudelta ja alkutuotannosta.
Valmiita aterioita saadaan lahjoituksina kouluilta, keskuskeittiöiltä ja lounasravintoloilta.
Lisäksi EU:n hallinnoiman ruoka-avun jakamiseen osallistuu 32 osastoa. EU ruoka-apu
koostuu säilykkeistä ja kuivatuotteista.

Ruoka-aputoiminnalla päästään tekemään
arvokasta auttamistyötä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyväksi, mikä on
tuonut osastoille jopa kymmenittäin uusia
aktiivisia vapaaehtoisia. Olisiko osastonne
kiinnostunut jakamaan ruoka-apua? Ota yhteyttä!
Lisätietoa:
Jari-Pekka Hietsilta
(jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi)
sekä rednet.punainenristi.fi/ruoka-apu
Sivustolle on koottu ohjeita ja tietoa ruokaaputoiminnasta sekä perehdytysmateriaaleja
vapaaehtoisille.

Selvityksemme mukaan ruoka-avun ansiosta vähävaraiset kotitaloudet pystyivät ruuasta säästyneillä rahoilla ostamaan tärkeitä
lääkkeitä, tukemaan lapsensa harrastamista
ja maksamaan laskunsa ajoissa. Ruoka-avun

Jäsenhankintakampanja avaa vuoden 2019
Oletko valmiina hankkimaan uusia jäseniä? Tammikuussa alkaa valtakunnallinen jäsenhankintakampanja, johon haastamme sinut ja osastosi
mukaan.

rautukaa jakamaan kampanjaa omissa ja
osastonne Facebook-profiileissa.
Kasvaakseen 100 jäsenen osaston tulee saada 8–10 uutta jäsentä, 300 jäsenen osaston
vastaavasti 25–30 jäsentä. Miten tähän päästään? Jäsenmestareilta kootun kokemuksen
mukaan vastaus on kiteytetysti tämä: pyytämällä, kertomalla toiminnasta ja pyytämällä uudestaan.

Tuoreen jäsenkyselyn perusteella jäsenyys
ja vapaaehtoisuus koetetaan vahvasti liittyvän toisiinsa. Ylivoimaisesti tärkein jäseneksi
liittymisen peruste on vapaaehtoisena toimiminen. Toiseksi eniten vaikuttaa ystävä tai
tuttava, joka pyytää liittymään. Kolmantena
syynä mainittiin osallistuminen Punaisen Ristin kurssille.

Nyt on aika kääntää jäsenmäärä nousuun
omassa osastossasi ja koko Punaisessa Ristissä!
Lisätietoja:
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/node/1666
Projektipäällikkö Tapani Tulkki,
0400 933 966

Toimintalinjauksessa päätetty kasvutavoite jäsenille, vapaaehtoisille ja nuorille on
mahdollista saavuttaa vain, jos kaikki lähtevät mukaan. Tilatkaa siis Punaisen Ristin
kaupasta uudistettuja jäsenflyereita ja va-
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Syyskokous ja luottamusmiesvalinnat
Syyskokous:

yhdessä tai rahastonhoitajan kanssa.
Huom! Lisäksi osaston hallituksella on
mahdollisuus valtuuttaa keskuudestaan
em. lisäksi kaksi nimenkirjoittajaa kerrallaan uusien sääntöjen mukaan.

•

Pidettävä marraskuun loppuun mennessä

•

Kokous pitää kutsua koolle vähintään
kaksi viikkoa ennen kokousta

•

Kokouksessa tulee olla vähintään kolme
jäsentä paikalla.

Sihteeri ja rahastonhoitaja eivät ole automaattisesti hallituksen jäseniä.

•

Muiden kuin hallitukseen kuuluvien
luottamus- ja avainhenkilöiden kausi on
yksi vuosi.

•

Lisäksi valitaan toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja yhden vuoden
kausiksi.

•

Vähintään seuraavat asiat tulee käsitellä
•

Osaston henkilövalinnat ml. toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
(tilintarkastaja isoissa osastoissa)

•

Toimintasuunnitelma

•

Talousarvio

Syyskokouksessa valittavat luottamushenkilökaudet alkavat 1.1.2019.

Ilmoitukset piiritoimistoon:
•

Toimintasuunnitelma ja talousarvio
sekä jäljennös tarkastetusta syyskokouspöytäkirjastaan piiriin viimeistään
31.12.

•

J1 Puheenjohtajien ja hallituksen ilmoittaminen piirille viimeistään 31.12.

•

J2 Ilmoitus osaston avainvapaaehtoisista piirille viimeistään 31.1.

Huomioitavaa:
Uudessa asetuksessa Suomen Punaisesta Rististä (1.12.2017, 827/2017) kaikki
jäsenet hyväksyy Suomen Punaisen Ristin
hallitus, ei siis enää osaston hallitus.  Ennen uutta asetusta osaston hallitus saattoi hyväksyä henkilön jäseneksi juuri ennen
osaston kokousta ja henkilö oli vaalikelpoinen heti.

Henkilövalinnoista:
•

Valitaan joka toinen vuosi osaston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi;

•

Valitaan osaston hallitukseen erovuoroisten tilalle muut osaston hallituksen
jäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi

•

Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, tai niissä osastoissa,
joilla on tilintarkastuslain (1141/2015)
mukainen velvollisuus valita tilintarkastaja, valitaan tilintarkastuslain mukaiset
tilintarkastajat.

Pääsihteerin tekemän päätöksen mukaan
voidaan siirtymäkautena, syksyllä 2018 menetellä niin, että henkilön valinta hyväksytään, mikäli henkilö on sekä maksanut jäsenmaksun ennen valintaa että Suomen
Punaisen Ristin hallitus on hyväksynyt henkilön jäseneksi ennen toimikauden alkua
eli vuoden loppuun mennessä. Jatkossa on
huolehdittava, että hallitus ehtii hyväksyä
jäsenet riittävän ajoissa.
Mikäli ehdokkaita tehtävään on useampi, ja
osa heistä ei ole vielä kiistatta vaalikelpoisia, kannattaa muistaa, että tällaisen henkilön valintapäätöstä on mahdollista moittia ja
päätös voidaan todeta mitättömäksi, mikäli
siitä valitetaan.

Heidän kuten myös rahastonhoitajan tulee
olla Punaisen Ristin henkilöjäseniä.

Jotta tällaisia kiusallisia tilanteita ei synny,
kannattaa epäselvät tilanteet tarkistaa piiritoimistolta ennen kokousta. Piiritoimisto
toimittaa tarvittaessa listan osastoon kirjatuista jäsenistä.

Nimenkirjoittajat:
•

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
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Kampanjat 2019
Osasto voi osallistua kampanjoihin omien voimavarojensa mukaisesti. Nälkäpäivä on suurin kampanja, johon tarvitaan kaikkien osastojen panosta.
•

Ystävänpäivä 14.2.

•

Nälkäpäivä-keräys 26. – 28.9.

•

Rasisminvastainen viikko 18.- 24.3.

•

Valmiusharjoitus 26.10.

•

Punaisen Ristin viikko 6. – 12.5.

•

Yhteiskampanja Inhimillisen Suomen puolesta
VALMIUSTOIMINTA

Valmiussuunnitelmat ja OHTO
Osastot ovat hyvin päivittäneet valmiussuunnitelmansa vuodelle 2018, nyt on aika taas
päivittää vuodelle 2019. Huomioikaa, että jos valmiussuunnitelmassa on laitettuna osaston hälyttäjät ja hälytettävien määrä, vastaavat tiedot tulee löytyä myös OHTO hälytysjärjestelmästä. OHTO:sta lisää alempana. Järjestelmään tulee täyttää myös osaston hälytyskortti, kortilla kerätään tiedot samoin kuin ennenkin. Tietojen perusteella tuotetaan
Lapin hälytystiedosto (HÄTI-vihko) vapaaehtoisista viranomaisten käyttöön.

Päivitykset:
•

2018 SPR Lapin piiri

•

2018 Vastaanottokeskukset Rovaniemi ja Kemi, Kontti

•

2017 Utsjokea lukuun ottamatta kaikki osastot

•

2018 Simo, Salla, Pello, Posio, Sodankylä, Kittilä, Kemi

Piirin ja Vastaanottokeskusten sekä Kontin valmiussuunnitelmat on yhteensovitettu
12.2.2018 ja koko paketti käsitellään piirinhallituksessa tämän vuoden puolella.

OHTO
OHTO (ohjaamme toimintaa) on Vapepan nettipohjainen hälytysjärjestelmä yksittäisten
toimijoiden, ja ryhmien hälyttämiseen, sekä operaatioiden tietojen tallentamiseen.
•

Mahdollistaa nopean hälyttämisen ja hälytykselle pääsevien lukumäärä on heti
käytössä.

•

Ei vaadi nettiä tai älypuhelinta kirjautumisen jälkeen.

•

Lapissa otettu käyttöön 2017 syksyllä ja on nyt ainoa hälytystapa.

Verratkaa ao. henkilömääriä valmiussuunnitelmassa ilmoittamiinne, niiden pitää olla samat. Sitten vain loputkin kirjautumaan. Ottakaa yhteyttä Annikkiin, jos kysyttävää tai
ongelmia.

Osastojen kirjautuminen OHTO:oon
•

Inari 11, Kittilä 25, Kolari 1, Muonio 19, Sodankylä 7,Kemi 1, Tornio 5, Keminmaa 8,
Simo 4, Tervola 6, Ylitornio 4, Kemijärvi 1, Posio 6, Salla 5, Rovaniemi 11, Napapiiri
11.

•

Ei kirjautuneita: Enontekiö, Utsjoki, Pello, Pelkosenniemi-Savukoski

•

SPR Lapin piirin henkisen tuen ryhmä 2, ei vapaaehtoisia.

•

Itä-Lapin henkisen tuen ryhmä 9.
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Punaisen Ristin valtakunnallinen valmiusharjoitus 26.10.2016
Teemana on puhtaan veden puute.
Harjoittelemalla toimintaa vesikriisissä harjoittelemme tilannetta, jossa suuri määrä ihmisiä tarvitsee apuamme nopeasti. Harjoituksen tavoitteena on testata Punaisen Ristin osastojen valmiutta reagoida ja auttaa vesikriisin sattuessa.
Keskustoimisto, piirit, Kalkun logistiikkakeskus, Nuorten turvatalot ja Kontit osallistuvat
myös harjoitukseen. Voitte osastossasi valita itsellenne sopivimman tilanteen, jota harjoittelette. Sellainen voi olla esimerkiksi veden saastuminen, sähkökatkosta johtuva vesikatko
tai puhtaan veden puuttuminen.
Kannattaa jo etukäteen miettiä, miten puhtaan veden puute vaikuttaisi meidän jokaisen
arkeen. Miten tilanteessa pitäisi toimia, ja miten Punainen Risti voi auttaa?
Harjoitus on Suomen Punaisen Ristin valmiusharjoitus, mutta mukaan harjoittelemaan
kutsutaan myös yhteistyökumppaneita sekä paikallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti.
TULE MUKAAN:
Osastojen ilmoittautuminen mukaan harjoitukseen alkaa maanantaina 7.1.2019 ja päättyy
28.2.2019.

Vapepa
Kuluva vuosi on ollut Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kannalta varsin vilkas ympäri Lappia,
olemme saaneet mukaan toimintaan uusia vapaaehtoisia ja uusia hälytysryhmiä. Koulutuksiin ja harjoituksiin on osallistuttu aktiivisesti sankoin joukoin. OHTO-hälytysjärjestelmä on
otettu mukavasti vastaan ja hälytykset, sekä niihin vastaaminen on havaittu toimivaksi ja
helpoksi käyttää.
Tilastotietoa:
Valmiushälytyksiä 4, kovia hälytyksiä 11, osallistujia 253 ja tehtyjä tunteja 1617.
Etsinnän peruskoulutuksia 15 osallistujia 314, etsinnänjatkokoulutuksia 6 osallistujia 158.
poliisin johtamia harjoituksia 3 osallistujia 201. Lisäksi muut koulutukset ja harjoitukset,
sekä paikallistoimikuntien omat koulutukset.
Hälytysryhmiä v. 2012 oli 26 ja vapaaehtoisia niissä 126. Nyt hälytysryhmiä 125 ja vapaaehtoisia 2000, joista OHTO-kirjautuneita 1060.
Tästä on hyvä jatkaa vuodelle 2019
Lämmin Kiitos Teille kaikille olette mahdollistaneet nämä huikeat tilastot ja olleet tukemassa lähimmäistä ja auttamassa viranomaisia.
Annikki
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Nuorisotoimikunnan rekrytointipäivä 8.9.
Nuorisotoimikunnan rekrytointipäivässä oli
kahdeksan nuorta paikalla. Lapin piiristä
viisi, valtakunnallisesta toimikunnasta kaksi
ja Oulun piiristä yksi nuori. Monta kiinnostunutta jäi tulematta mm. syysflunssan takia. Nuorilta, jotka eivät päässeet paikalle
saimme kuitenkin ennakkoon hakemukset
ja kirjeet miksi juuri heidät pitäisi valita toimikuntaan.

Nuorisotoimikunnan tehtävänä on kehittää
nuorisotoimintaa ja tukea osastoja, vaikuttaa järjestössä ja yhteiskunnassa, tehdä
yhteistyötä järjestön sisällä ja ulkopuolella
sekä viestiä tehokkaasti.
Virallisen työpaja- ja kokousosuuden jälkeen lähdimme kiipeilemään Seikkailupuisto Huimaan Ounasvaaralle. Hurjimmat kiipeilivät yli kaksi tuntia ja suorittivat koko
radan. Osa ylitti hienosti itsensä ja omat
pelkonsa ja uskaltautuivat radalle kokeilemaan kiipeilyä. Rankkaa ja mukavaa oli!
Jonna Horneman

Nuorisotoimikunnan toimintaan perehdyttiin työpajojen avulla. Työpajoissa aiheina
olivat mm. nuorisotoimikunnan rooli, unelmien nuorisotoimikunta ja nuorisotoiminta
Lapin piirissä. Osallistujat osallistuivat innokkaasti keskustelemalla suunnitteluun ja
yhdessä pohdittiin jo ensi vuotta.
Työpajojen ja ruokailun jälkeen pidimme
uuden nuorisotoimikunnan järjestäytymiskokouksen.
Uuteen toimikuntaan kaudelle 20182020 valittiin yhdeksän nuorta ja yksi
asiantuntijajäsen:
Ada- Sofia Luomajoki
Rovaniemi
Ahmad Alhamwi		
Kemi
Aino Räisänen		
Tornio
Johanna Moilanen		
Tornio
Lake Kyaw			Kemi
Liaqatali Mirzaei		
Kemi
Maria Juntunen		
Rovaniemi
Maria Poikajärvi		
Rovaniemi
Nella Vuolli			
Rovaniemi
Jonna Horneman		
Pello
asiantuntijajäsen

Työpajatyöskentelyä. Vas. Kemin Ahmad Alhamwi, Oulun Sami Luodesmäki, valtakunnallisesta nuorisotoimikunnasta Tiitu-Lotta Paju ja Noora Aho, Rovaniemeltä
Ada-Sofia Luomajoki, Liaqatali Mirzaei Kemistä ja Satu
Sirviö piiritoimistolta.
Ahmad Alhamwi

Toimikunnan kokoonpano on hyväksytty
piirin hallituksen kokouksessa 27.10.2018
ja uusi nuorisotoimikunta pääsee toimintaan heti. Toimikunnalle valitiin puheenjohtajaksi Aino Räisänen 4.11.2018 Pellossa.

Seikkailupuistossa rajojaan testaamassa Ahmad Alhamwi, Jonna Horneman ja Noora Aho

Kansainvälinen leiri 21.- 25.11.2018
Rovaniemellä Ounasvaaralla pidettävälle leirille tulee 37 osallistujia Italiasta, Virosta, Kreikasta ja Suomesta.
Nuorisotoimikunnan yhtenä tavoitteena on kehittää kansainvälistä toimintaa. Italian opintomatkalla v. 2017 luotiin hyvät yhteydet Italian Punaisen Ristin nuoriin ja leiri on hyvä alku yhteistyölle myös Viron nuorten kanssa.
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RUOKAJAKELUN UUTISIA

Terveyspiste jalkautui ruokajakeluun
Terveyttä ja hyvinvointia edistävä Punaisen Ristin terveyspistetoiminta on jalkautunut Rovaniemen ja Kemin ruokajakeluihin. Ruokajakelut tavoittavat viikoittain
jopa satoja eri elämäntilanteessa olevia avuntarvitsijoita.
Petra Lemmetty

Terveyspisteessä voi poiketa mittauttamassa verenpaineen tai kysyä neuvoja terveyteen liittyvissä asioissa. Keskusteluyhteys
asiakkaisiin on hyvä. ”Täällä on ilmennyt
sairauksia, ja olemme pystyneet ohjaamaan
asiakkaita terveydenhuollon piiriin”, Ollila ja
Ruotsalainen kertovat.
Asiakkaat voivat kokea voimattomuutta terveydentilaansa liittyen, ja kynnys hakeutua
julkisten tai yksityisten terveyspalveluiden
piiriin saattaa olla korkea. Ruokajakelun yhteydessä olevassa maksuttomassa ja ajanvarauksettomassa terveyspisteessä pistäytyminen on koettu vaivattomaksi.
Myös terveyspisteen vapaaehtoiset ovat kokeneet toiminnan ruokajakelun yhteydessä
mielekkääksi. He kertovat, etteivät koe olleensa turhaa paikalla. Ruokajakelun terveyspiste tavoittaa monen ikäisiä kävijöitä,
myös nuoria ja lapsiperheitä ja mikä ilahduttavaa myös miehiä. Terveyspiste palvelee kerran kuussa ruokajakelun yhteydessä
Kemissä ja Rovaniemellä.

Helmikuussa alkanut ruokajakelun terveyspistekokeilu
on saanut hyvän vastaanoton. Rovaniemen terveyspisteen vapaaehtoiset Tuula Ruotsalainen ja Maija-Liisa
Ollila kertovat asiakkaiden olleen tyytyväisiä.

Ruokaa & Kohtaamisia -hankkeella Kanssakulkijoita ruokajakeluun.
Hankkeen tavoitteena on vapaaehtoisten toimesta kohdata Punaisen Ristin ruoka-apuun turvautuvia ihmisiä ja selvittää mitä muita mahdollisia avuntarpeita
heillä on ruoka-avun lisäksi. Tarkoitus on
mallintaa Punaiselle Ristille kokonaan uudenlaista, erityisesti miehille suunnattua
”Kanssakulkija”-vapaaehtoistoimintaa joka
tarjoaa tukea ja ohjausta arjessa selviytymiseen.

taan pääsee kolmituntisen ystävätoiminnan
peruskurssin käytyään, lisäksi tarjolla on lisäkoulutuksia ja muuta tukea vapaaehtoisten tarpeet huomioiden. Toiminnan sisältöä
Kemissä pääsevät kaikki asiasta kiinnostuneet suunnittelemaan ideointityöpajassa
ke 28.11. klo 17-19 (Keskuspuistokatu 20,
Kemi). Tilaisuuden päätteeksi tarjolla iltapala.
Ilmoittautumiset työpajaan Tiinalle, tiina.
parkkinen@redcross.fi, 040 1637622.

Hanke aloittaa Lapin piirissä toiminnan vuoden vaihteen jälkeen Keminmaan osastossa, jonka vapaaehtoiset jakavat Kemissä
ruoka-apua yhdessä muiden toimijoiden
kanssa. Vapaaehtoiseksi hankkeen toimin-

Tervetuloa mukaan ja nähdään!
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Monimuotoisen ystävätoiminnan
Ruskatapaaminen
Veli-Matti Ahtiainen

Vapaaehtoisia ja työntekijöitä ryhmäkuvassa Levillä. Kuvasta puuttuvat Terveyspisteen vapaaehtoiset.

Lapin piirin monimuotoisen ystävätoiminnan vapaaehtoiset tapasivat Levillä ruskamaisemissa 28. - 30.9.2018 koulutuksen ja virkistäytymisen merkeissä. Mukana oli 84 vapaaehtoista eri toimintaryhmistä. Edustettuina olivat Ystävätoiminnan
varsinaiset toimintamuodot: henkilökohtaiset ystävät, palvelutalovierailijat, ikäihmisten kerhotoiminnan vetäjät, kertaluonteinen saattajatoiminta, varaisovanhemmat ja ystävävälittäjät sekä ruokajakelun vapaaehtoiset, monikulttuurinen
toiminta, henkinen tuki terveyspisteen vapaaehtoiset.

Uusia tuttavuuksia ja yhdessä tekemistä
Kokoontumispaikkana oli Levitunturin rinteessä oleva Summit kokoustila sekä Panorama
hotelli. Puitteet olivat erittäin hyvät ja maisemakokoustilasta avautuva maisema alas Levin
keskustaan oli erittäin hieno.
Pääpaino tapaamisessa oli muihin Punaisen Ristin vapaaehtoisiin ja eri toimintaryhmien toimintaan tutustumisessa. Palautteessa oltiinkin tyytyväisiä mm. osallistujamäärään,
verkostoitumiseen, uusiin tuttavuuksiin, yhdessä tekemiseen, ilmapiiriin yleensä ja siihen,
että tuli paljon uutta tietoa Suomen Punaisesta Rististä.
Aivojumpalla
mieli vastaanottavaiseksi.
Tiia Karppinen
veti hauskan ”
Ulle dulle do” leikin jonka avulla viriteltiin mieli
vastaanottavaiseksi toimintaryhmien omiin
ohjelmanumeroihin.
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Lauantain rastipäivä

Varaisovanhemmuus on yksi tapa toimia
ystävänä. Tämä toiminta käynnistyi Rovaniemellä keväällä 2018. Nuoret perheet, joiden omat isovanhemmat asuvat joko muualla tai heitä ei ole, kaipaavat tukea ja heille
on löytynyt vastapainoksi mummoja joilla
omat lapsenlapset asuvat kaukana tai heitä
ei ole.

Toimintaryhmien esittely tapahtui ulkona
ja sisällä olevilla rasteilla. Rastivahdit hoitivat vaativan tehtävänsä koleassa ilmassa
valittamatta. Parhaan kuvan tehtävästä saa
luonnollisesti sellaiselta henkilöltä, joka sitä
käytännössä tekee. Toteutustapaa kaivattiin
kutenkin muutosta.

Ruokajakelu

Ystävätoiminta

Ruokajakelurastilla kerrottiin taustoja ruoka-avusta ja jakeluista kerätyistä palautteista. Rastilla kerättiin lisäksi vinkkejä,
kuinka hyödyntää leipää raaka-aineena ruoanlaitossa (reseptivihko tekeillä).

Ystävätoiminnalla oli kaksi eri rastikokonaisuutta jotka koostuivat ns. perusystävätoiminnasta ja uudemmista toiminnoista .
Toisella rastilla esillä olivat Palvelutalovierailjat, Henkilökohtaiset ystävät, Ulkoiluystävätoiminta ja Varainhankinta ja toisella
toimintaa esittelivät
Varaisovanhemmat,
Ystävävälitys ja Wirkeät Ämmit ja Äijätkerho.
Sirkka Kellokumpu

Ruokajakelun vapaaehtoiset Kemi-Keminmaasta, Kolarista ja Rovaniemeltä kuvasivat tehtäviään sanoilla ”Konkreettinen tapa
auttaa muita”, ” Näen, että voin auttaa”, ”
Mukava porukka johon tunnen kuuluvani” ja
” Ruoka-avun puhelimessa kuulee monenlaisia tarinoita ja kun kuuntelee jonkun huolia, tuntee, että on oikeasti avuksi jollekin
vain kuuntelemalla”.
Ruoka-apua jaetaan yhteistyössä usealla
paikkakunnalla Lapissa. Ylijäämäruoan jakaminen ruoka-apuna mahdollistui Eviran
lupakäytännön muututtua v. 2013. Tällä
hetkellä ruokajakelussa tavalla tai toisella
ovat mukana Kolarin, Rovaniemen, KemiKeminmaan, Muonion , Tervolan , Sodankylän ja Kemijärven osastojen vapaaehtoisia.
EU-ruoan jakoon vuodelle 2019 ovat ilmoittautuneet Kemijärvi, Tornio, Rovaniemi, Napapiiri, Posio, Sodankylä ja Tervola.
Sirkka Kellokumpu

Sallan osaston Pirkko ja Paavo ovat vetäneet Wirkeät Ämmit ja Äijät -kerhoa jo vuoden verran. Osallistujia
on kerrallaan noin 20. Kerho on erittäin tarpeellinen ja
tärkeä sosiaalisen hyvinvoinnin lisääjänä.

Rasteilla kiertävä väki sai kattavan kuvan
eri tehtävistä ja kesukstelu oli vilkasta. Yhdistävä tekijä kaikille näille toimintamuodoille oli kommeteissa esiin tullut ” Tulee
hyvä mieli kun voi auttaa”.
Uusia toimintamuotoja
Ystävätoiminnan perustehtävien rinnalle
on tullut uusia vapaaehtoistehtäviä kuten
esim. Varaisovanhemmuus ja Ruokajakelu,
jotka ovat lähteneet paikallisista tarpeista
ja joihin on löytynyt kiinnostuneita vapaaehtoisia.

Perjantai-iltana suunniteltiin Ruokajakelun lauantain rastin sisältöä. Vas. Tiina Parkkinen Ruokaa & Kohtaamisia -hankeessta, Eliisa Vanha Kolarista, Petra Lemmetty
Ruoka-apuhankkeesta, Maire Lonnakko Kolarista, Valtteri Teurajärvi Kolarista, Keijo Jauhojärvi Kolarista ja Ritva Kerttula Rovaniemeltä.

18

RUSKATAPAAMINEN

Monikulttuurinen toiminta
Sirkka Kellokumpu

Krystel (vas.) Ranskasta on Rovaniemen Moku ryhmän
vapaaehtoinen ja Mervi toimii vastaanottokeskuksen
vapaaehtoisten ohjaajana.

Monikulttuurisen toimintaryhmän rastilla vapaaehtoiset esittelivät Arjen Aputoimintaa, jossa uudelle paikkakunnalle muuttanut saa tukea vapaaehtoisilta
uuteen lähiympäristöön tutustumisessa.
Rastille saapuvat vierailijat pääsivät havainnoimaan millaista on saapua uuteen
asuinympäristöön jossa kieli ja toimintatavat, sekä kulttuuri on aivan uusi ja erilainen. Kaikki rastille saapuvat vierailijat saivat apua ”Irakin Punaisen Puolikuun arjen
apu vapaaehtoisilta” niin uudessa kodissa,
kaupassa kuin arabian kielen kerhossakin.

nen ja Nina Ekonoja olivat tapaamisessa jo
kolmatta kertaa. He kokevat verkostoitumisen erittäin tärkeäksi näissä tapaamisissa.
Ja ennen kaikkea ”Onhan täällä hauskaa, ei
tänne muuten tulisi”. SPR Rovaniemen monikulttuurista toimintaa voit seurata Facebook- ja Instagram-tileillä @sprmokuroi.
Levillä mukana oli myös joukko aktiivisia
Rovaniemen vastaanottokeskuksen turvapaikan hakijoita, jotka toimivat vapaaehtoisina. He ovat muun muassa palvelutaloilla
ulkoiluapuna tai muissa apukäsiä tarvitsevissa tehtävissä. He kokivat päivät erittäin
antoisiksi ja virkistäviksi. Punaisen Ristin
rooli erilaisissa avustustoiminnoissa Suomessa tuli heille paremmin tutuksi ja auttoi
heitä ymmärtämään omaa rooliansa sekä
merkitystä vapaaehtoisena. Turvapaikanhakijoiden osallistaminen toimintaan luo heille
väyliä kommunikoida suomalaisten kanssa,
ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja tukee heidän hyvinvointiaan tuomalla vaihtelua sekä
mielekkyyttä arkeen.

Henkinen tuki
Punaisen Ristin henkisen tuen vapaaehtoistehtäviin on osoitettu yhä kasvavaa kiinnostusta. Eri paikkakunnilla on runsaasti
henkisen tuen peruskurssin käyneitä vapaaehtoisia, mutta varsinaisia henkisen
tuen ryhmiä on ollut yksi, Rovaniemen alueellinen ryhmä, joka on tarvittaessa käytettävissä koko piirin alueella.

Vapaaehtoisia oli mukana Kemin ja Rovaniemen osastoista sekä Rovaniemen vastaaonottokeskuksesta. Tornion osaston monikulttuurisesta toiminnasta tapaamiseen ei
päässyt edustajaa paikalle mutta mainittakoon, että naisten monikuluttuurinen ryhmä, Henry’s Angels on toiminut jo kahdeksan vuoden ajan ja Kansainvälinen kahvila
toimii myöskin.

Parantaakseen oman alueensa valmiutta
vastata äkillisiin, yllättäviin tilanteisiin ItäLapin ja Meri-Lapin osastot ovat päättäneet
perustaa alueelliset henkisen tuen ryhmät.
Itä-Lapin ryhmä, jonka muodostavat Kemijärven, Pelkosenniemi-Savukosken, Posion,
Sallan ja Sodankylän osastojen vapaaehtoiset on kokoontunut jo kaksi kertaa suunnittelun ja koulutuksen merkeissä ja ryhmä on
sopinut jatkosta.

Kemin Nuorten monikulttuurisen ryhmän
yksi vetäjistä, Zhuhair Aljanabi kertoi itse
saaneensa apua Punaisen Ristin kautta ja
haluaa sen vuoksi itsekin auttaa ja nimenomaan Suomen Punaisen Ristin kautta. Kemin nuortenryhmän toimintaa voit seurata
Instagramissa @sprkeminnuoret

Meri-Lapin ryhmän, jonka perustamiskokoukseen on kutsuttu Kemin, Keminmaan,
Simon, Tornion ja Ylitornion henkisen tuen
ryhmään halukkaat, ensimmäinen kokoontuminen oli lokakuun lopulla. Ryhmille tarjotaan yhteisiä säännöllisiä harjoituksia ja
koulutusta piirin koordinoimana.

Rovaniemen osaston Kansainvälistä Klubia
ja Läksykerhoa koordinoivat Anu Arhippai-
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Levin tapaamisessa Kittilän osasto teki
alustavia suunnitelmia henkisen tuen ryhmän perustamisesta omalle alueelleen toiveena saada mukaan muita Tunturi-Lapin
osastoja.
Sirkka Kellokumpu

Terveyspisteen rastilla esiteltiin Terveyspisteen toimintaa Lapissa ja valtakunnallisesti.
Esillä olivat terveyspisteen laukku, materiaalit ja esitteet. Käytiin läpi myös se, kuinka helposti terveyspisteen voi perustaa.
Halukkaat saivat lisäksi mittauttaa verenpaineensa.
Terveyspisteissä toiminnan kehittämisessä huomioidaan paikalliset tarpeet ja Lapin
piirissä Terveyspisteen vapaaehtoiset ovat
tehneet yhteistyötä mm. Kemin ja Rovaniemen ruokajakelussa. He ovat neuvoneet
terveyteen liittyvissä kysymyksissä ja verenpaineen mittauksen yhteydessä ovat
voineet käydä keskusteluja asiakkaita askarruttavista asioista.
Tällä hetkellä Lapissa on Ivalossa, Kemissä, Kemijärvellä, Kittilässä ja Rovaniemellä
joko terveyspiste tai terveyspistettä ollaan
käynnistämässä.

Itä-Lapin henkisen tuen ryhmä perustettiin toukokuussa Sallassa ja samalla pidettiin ensimmäinen harjoitus.
Mukana oli vapaaehtoisia Savukoskelta, Sallasta, Sodankylästä, Kemijärveltä ja Rovaniemeltä.

Sunnuntain voimavarapäivä
Vapaaehtoistyö tuottaa tekijälleen paljon iloa ja mielihyvää ja ajoittain tehtäviä kasaantuu huomaamatta runsaasti juuri palkitsevuutensa vuoksi.
Tehtävien kasaantumista edesauttaa
se, että vapaaehtoiset ovat tunnollisia
ja sitoutuneita. Tämä voi johtaa siihen,
että voimavarat voivat huomaamatta
loppua. Vapaaehtoisten jaksamiseen ja
voimavarojen vahvistamiseen paneuduttiinkin sunnuntaina aamupäivällä.

Terveyspistetoiminta
Terveyspistetoiminta on osa Punaisen Ristin
terveyden edistämisen ohjelmaa. Ohjelman
eri toimintamuodoissa ihmisiä kannustetaan
huolehtimaan omasta ja lähiyhteisöjensä
terveydestä, ehkäisemään tapaturmia ja
hankkimaan erilaisia arjessa selviytymisen
taitoja. Terveyspisteiden toiminta parantaa
ihmisten kykyä selviytyä arkielämässä, ehkäisee terveydellisiä ongelmia sekä elämäntapasairauksia.
Veli-Matti Ahtiainen

Ystävätoiminnan
avainvapaaehtoisille (ystävävälittäjät ja -vetäjät) oli työnohjausta. Riikka Wickström Rovaniemen
Järjestötalolta veti tehokkaan ja erittäin
hyödylliseksi koetun istunnon. Vertaistuki
muilta samojen asioiden kanssa askartelevien kanssa huojentaa mieltä: ”Oli helpottavaa huomata, että en olekaan yksin näiden
asioiden kanssa.” Jatkossa avainvapaaehtoisille järjestetään säännöllisiä tapaamisia
käyttäen mm. nykyaikaisia yhteydenpitovälineitä unohtamatta tärkeintä, henkilökohtaista tapaamista.

Terveyspisteen vapaaehtoisia Levillä: vas. Maire Martin
Kemijärveltä, Tiia Karppinen terveydenhuollon suunnittelija piiritoimistolta, Anni Körkkö ja Maija-Liisa Ollila Rovaniemeltä, Kirsti Pöyliö Kemijärveltä, Tuija Hiltunen Rovaniemeltä ,Eila Sipola Sodankylästä ja Tuije
Paksuniemi Kittilästä.

Ystävätoiminnan muille toimijoille, ml
ruokajakelu, Satu Sirviö piiritoimistolta
toteutti Voimavaratunnit. Ne pitivät sisäl-
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lään rentoutumista, itsensä arvostamista
ja tulevaisuuden pohtimista. Tavoitteena
oli huomata omat voimavarat ja vahvuudet ja miettiä, miten niitä voisi hyödyntää
vapaaehtoistyössä ja elämässä. Vapaaehtoiset pääsivät pohtimaan oman mieliruuan
kautta vahvuuksiaan ja ruttaamaan turhat
murheet ja keskittymään vain asioihin joihin itse voi vaikuttaa.

Toinen digimaailmaan sisältyvä uutuus, jota
Matti ja Meeri esittelivät, on Sähköinen ystävävälitys. Suomen Punaisessa Ristissä
otetaan vuoden 2018 aikana osana vapaaehtoisten tietojärjestelmää käyttöön tietokoneella toimiva sähköinen ystävävälitysjärjestelmä. Järjestelmä sisältää sähköisessä
muodossa sekä vapaaehtoistemme, että asiakkaidemme kortit ja helpottaa monin tavoin
ystävävälittäjien työtä.
Sähköiseen järjestelmään siirtyvillä välityksillä on mahdollisuus hakea tukea tietokonehankintaan, mikäli tietokoneen puute
muodostuu käyttöönoton esteeksi. Tukea
haetaan Hyväpäivä -avustuksen lomakkeella https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva

Monikulttuurisen toimintaryhmän vapaaehtoisilla oma ohjelma koostui voimavarasessiosta, jossa mietittiin omia voimavaroja ja rajojen asettamista omassa
vapaaehtoistehtävässä. Aamupäivän aikana saatiin lisäksi tietoa siitä kuinka järjestön organisaatio toimii niin Suomessa kuin
maailmallakin. Osaston hallituksen sekä
piirinhallituksen edustajat kertoivat omasta roolistaan ja osallistujat pohtivat myös
miksi he haluavat olla Punaisen Ristin jäseniä ja miksi se on heille tärkeää.

Päivien päätteeksi
muodostettiin yhteinen
Avun ketju
Avun ketju on toiminnallinen tehtävä, jonka avulla voi hahmottaa Punaisen Ristin eri
toimijoiden roolia ja tehtäviä pakolaisten
auttamisessa ja matkan varrella. Punaisen
Ristin vapaaehtoisilla ja työntekijöillä on
merkittävä rooli monen pakolaisen tukena
matkan eri vaiheissa.

Terveyspisteiden vapaaehtoiset saivat
hyvää koulutusta ajankohtaisesta asiasta.
Suomen Punainen Risti on tehnyt toistaiseksi voimassaolevan valtakunnallisen yhteistyösopimuksen Aivoliiton kanssa. Sopimuksen tarkoitus on edistää terveyttä ja
tuoda esille terveitä elämäntapoja. Terveyspisteiden pääteemat vuodelle 2019 ovat
aivoterveys ja päihteet, joten Lapin Muistikunto – hankkeen Aivoterveyslähettiläskoulutus tuli oikein sopivaan aikaan. Kuuden
tunnin koulutus piti sisällään tietoa mm. liikunnan, unen, ja ravinnon merkityksestä
muistin toimintaan. Asiantuntijakouluttajina
toimivat hanketyöntekijät Mirja Heikkala ja
Niina Pulli.

Levillä Avun ketjussa tutustuttiin mielikuvituksellisen tarinan turvin 11- vuotiaan Zaran
matkaan Irakista Suomeen ja siihen miten
hän matkan varrella Punaisen Ristin avustuksella löysi kadonneita perheen jäseniä ja
sain tukea ja turvaa. Lopussa hänestä itsestään tuli Punaisen Ristin aktiivinen jäsen ja
vapaaehtoinen.Tässä tehtävässä osallistujille avautui konkreettisesti kuinka tärkeää
työtä Punainen Risti tekee ja kuinka tärkeää
työtä he itse tekevät.

HUOM! Merkitkää kalenteriinne:
Vuoden 2019 Ruskatapaaminen on
keväällä!
Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminta täyttää 60 vuotta ensi vuonna ja
sitä juhlitaan 25.5.2019 Jyväskylässä.

Ruskatapaamisessa oli mahdollisuus tehdä käyttäjäprofiili Omaan keskustoimiston
Meeri Jaatisen ja Matti Hetemäen avustamana. Aika moni tätä mahdollisuutta käyttikin.

Lähdemme juhlimaan sitä yhdessä!

21

YSTÄVÄTOIMINTA

LähiTapiolalta tabletti Ystävätoimintaan
Veli-Matti Ahtiainen

Ystävätoiminnan Ruskatapaamisessa Levillä LähiTapiolan Kittilän toimiston edustaja Jani Hiltunen luovutti Lapin piirin ystävätoiminnalle käyttöön tabletin. Hiltunen
oli vaikuttunut paikallaolijoiden määrästä
ja totesi myös, että ei ollut aiemmin tiennyt kuinka paljon Suomen Punainen Risti
tekee myös kotimaassa. Hän toivoi, että
lahjoituksesta tulee olemaan iloa ja hyötyä
ystävätoiminnassa ja kiitti vapaaehtoisten
tekemästä merkittävästä työstä.
Tabletin avulla voidaan opastaa iäkkäitä
verkkoasioinnissa kuten vaikkapa Skypen
tai muun vastaavan kautta voidaan pitää
yhteyttä omaisiin, jotka asuvat kaukana.
Sen avulla vapaaehtoiset voivat rekisteröityä Omaan Punaiseen Ristiin ja harjoitella
sen käyttöä. Tabletti voi olla työvälineenä
myös ystävävälityksessä sen siirtyessä
sähköiseksi. Tablettia tullaan myös hyödyntämään ystävätoiminnan avainvapaaehtoisten vertaistukipalavereissa.

Tabletin vastaanottivat vapaaehtoisten ystävien puolesta piirihallituksen edustaja, vapaaehtoinen sosiaalipalvelukouluttaja ja Keminmaan osaston puheenjohtaja Riitta Nahkiaisoja vas. sekä piirin ystävätoiminnasta
vastaava työntekijä Satu Sirviö.

Verkkoystäväkoulutus 1.12.2018

Ystävätoiminnan ryhmänohjaajakoulutus 2.12.2018

Punainen Risti auttaa kavereita kaipaavia nyt
myös verkossa!

Ryhmänohjaajakoulutus on suunnattu vapaaehtoisille, jotka haluavat toimia eri ryhmien ohjaajina.
Koulutus on tarkoitettu sekä uusille että kokeneille ryhmänohjaajille. Koulutus koostuu kaikille yhteisestä ohjelmasta, jossa käsitellään esimerkiksi
ryhmäytymiseen, ryhmädynamiikkaan ja ohjaajan
rooliin liittyviä kysymyksiä. Yhteisen osion jälkeen
jakaannutaan asiakasryhmien mukaisiin ryhmiin
yhteiseen ideoiden vaihtoon.

Onko verkko tai some sinulle luonteva ympäristö toimia ja viettää aikaa? Haluaisitko ryhtyä vapaehtoiseksi verkkoystäväksi ja tarjota aikaasi
yksinäisyyttä kokevalle?
Tervetuloa verkkoystäväkoulutukseen!
Aika: 1.12.2018 klo 11 - 16
Paikka: Piiritoimisto, Lähteentie 10 , Rovaniemi

Aika: 2.12. kello 10 - 16
Paikka: Piiritoimisto, Lähteentie 10, Rovaniemi

Koulutuksen sisältö:
•
•
•
•
•

Koulutuksen sisältö:
• Asiakasryhmän ohjaajana Punaisen Ristin ystävätoiminnassa
• Ryhmän elinkaari ja ryhmäyttäminen
• Haastavat tilanteet ja kuinka ne ratkaistaan
• Ryhmätoiminnan suunnittelu ja markkinointi
• Palaute ja arviointi

Yksinäisyys ilmiönä, ystävätoiminnan merkitys
Verkkoystävätoiminta ja sen pelisäännöt
Vuorovaikutus verkossa
Vapaaehtoisen tuki ja jaksaminen
Palaute ja arviointi

lounaan ja kahvit.

Koulutus on maksuton ja tarjoamme osallistujille

Koulutus on maksuton ja tarjoamme osallistujille
lounaan ja kahvit.

Sitovat ilmoittautumiset 25.11. mennessä Sadulle:
satu.sirvio@punainenristi.fi p. 0400 352 770

Sitovat ilmoittautumiset 25.11. mennessä Sadulle: satu.sirvio@punainenristi.fi p.0400 352 770.
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Nälkäpäiväkeräys 2018
Nälkäpäiväkeräys järjestettiin tänä vuonna 20.-22.9. Lapissa sateisessa ja harmaassa
säässä. Monella paikkakunnalla keräykset sujuivat kuitenkin hyvin ja kerääjien mieli oli
reipas ilmasta huolimatta. Sodankylässä Poro-patsas sai päälleen Nälkäpäiväliivit , Lapin
yliopistolla järjestettiin Nälkäpäiväkeräys, Rovaniemen vastaanottokeskus järjesti Sampokeskuksessa Nälkäpäivä-kahvilan ja Muoniossa myytiin perinteisesti hernekeittoa.
Oppilaitoksia ja kouluja oli tänä vuonna mukana vähemmän kuin aiemmin. Tämä varmasti
vaikuttaa piirin heikentyneeseen keräystulokseen. Jäimme arviolta viime vuoden keräyksestä yli 11 000€ . Lapin alueen kokonaistulos on arviolta n.25 336,07 €.
Yhteensä valtakunnallisesti Nälkäpäivänä saatiin kerättyä hyvin, arviolta n.2,3 miljoonaa €
Viimeisimpien tietojen mukaan avustusta on jo nyt lähetty mm. Indonesian tsunamialueelle.
Osa kerätyistä varoista jää kotimaahan ja näillä varoilla voidaan auttaa edelleen mm. tulipalojen uhreja. Lapissa on tulipaloissa kotinsa menettäneitä autettu tänä vuonna noin 14 000
€.
Kiitos kaikille Nälkäpäiväkeräykseen osallistuneille! Teette tärkeää työtä. Ensi vuonna uudestaan!
Osasto

Näpä 2018

Enontekiö
Inari
Karunki
Kemi

Näpä 2017 Näpä 2016

Osasto

380,95

646,77

669,00

1 936,04

3 483,98

1545,00

0,00

0,00

0

Posio
Ranua
Rovaniemi*

Näpä 2018
2 000,00

Näpä 2017 Näpä 2016
2 000,00

2271,32

0,00

0,00

0,00

4 111,98

5 772,25

9931,12

250,06

3 146,82

1275,00

Salla

825,12

735,88

1327,59

Kemijärvi

1 711,09

1 292,19

2612,40

Savukoski*

0,00

0,00

658,70

Keminmaa

3 131,74

728,26

625,50

164,71

70,45

705,11

Kittilä

1 641,89

5 215,51

3000,00

Simo
Sodankylä,
arvio

1 032,80

943,39

649,91

Kolari

1 524,47

2 122,25

4047,00

Tervola

0,00

51,10

79,00

Muonio

2 283,69

2 137,56

2713,70

Tornio

607,80

2 631,72

1937,80

Utsjoki

861,70

942,12

866,90

Ylitornio

597,00

669,27

950,00

25 336,07

34 713,89

38 044,69

Napapiiri*
PelkosenniemiSavukoski
Pello

462,70

345,37

1 812,33

1 779,00

2179,64

Yhteensä

Napapiiri/Rovaniemi yhteinen tulos ja Pelkosenniemi-Savukoski yhdistyneet 1.1.2017

Tiia Karppinen

Sodankylässä osasto sai luvan pukea Ensio Seppäsen patsaan Poro ja lappalainen Nälkäpäiväliiviin.
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MUISTELUSTEN
YSTÄVÄTOIMINTA
VIIKONLOPPU

Muistelusten viikonloppu Levillä 27.-28.10.2018
”Kun jokin toiminta latistuu, tulee löytää uusi innoke”
Lapin piirin 80 vuotista taivalta kokoonnuttiin muistelemaan Levitunturille
Paikalle oli kokoontunut yli 100 Lapin piirin vapaaehtoista ja entistä sekä nykyistä työntekijää. Vapaaehtoisia oli saapunut 16 eri osastosta. Päivän aikana taustalla pyöri diaesitys,
jossa oli valokuvia 80 vuotisen historia ajalta ja tämä herätti monissa muistoja menneiltä
vuosilta. Enimmillään Lapin piirissä on ollut 28 osastoa ja yli 8000 jäsentä. Tällä hetkellä
osastoja on 21 ja jäseniä noin 2000. Kuvia oli kerätty esitykseen noin 500 eri vuosilta ja
vuosikymmeniltä. Ja kuvissahan näkyi paljon tuttuja kasvoja, tunnistipa joku kuvista itsensäkin.

Lapin piirin kuva-arkistosta löytyi
kuva kevätkokouksesta vuodelta
1955 ja Punaisen Ristin kuva-arkistosta kuva äidille järjestetystä
ensiapuleiristä joka järjestettiin
Lapissa myöskin vuonna 1955.
Lapin naiset ovat olleet aktiivisia
kuvista päätellen jo tuolloin.

Ensimmäinen muistelusten päivä oli varattu osastojen toiminnan ja osastojen historian
esittelyyn. Esitystyyli oli vapaa. Kaikki osastot olivat valmistelleet jonkinlaisen muistelun
juhlistamaan piiriä.
Lapin piirin varhaishistoriaa siivittää sota-aika ja jälleenrakennuksen vuodet. Lappi on ollut
monessa toiminnassa edelläkävijä ja Punaisen Ristin Lapin piiri on iso osa myös Suomen
historiaa. Historiaan on mahtunut paljon rankkoja kokemuksia ja paljon uudistamistyötä.
Köyhinä aikoina kuitenkin ihmisten innokkuus ja auttamisen halu ovat mahdollistaneet toiminnan ja antaneet mallin nykyiselle toiminnalle. Tämä teema näkyi esityksissä. Toisten
ihmisten auttaminen ja toisista välittäminen, oman ajan antaminen, pienten osastojen tapa
tarttua toimeen ja tehdä kunnassa kaikkea mitä pyydetään. Puheissa muisteltiin vanhoja
ensiapukisoja, vanhoja toimintamalleja, jotka nykyisin ovat hävinneet, siirtyneet toisille
toimijoille tai muuttaneet muotoaan.
Näimme päivän aikana näytelmän, valokuvia, videotervehdyksen, kuulimme runonlausuntaa, lauluja ja tarinoita, jotka kaikki kuvasivat omalla tavallaan Lapin piirin ja sen osastojen
historiaa ja myöskin nykyhetkeä.
”Jokainen osasto piirin puolesta ja piiri osastojen puolesta” jäi mieleen päivästä. Kaikki
yhden ja yksi kaikkien puolesta. Hyvä yhteishenki ja osastojen yhteiset tapahtumat, kisat,
retket ja yhteistyö kuuluivat puheissa ja toisia osastoja ja vapaaehtoisia muisteltiin lämmöllä.
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MUISTELUSTEN VIIKONLOPPU
Pellon osaston muisteli Punaisen Ristin sairaankuljetustoimintaa
raankuljetukseen osallistumisen. Piiri järjesti sairaankuljettajille koulutusta ja antoi
osastolle apua paperiasioiden hoidossa.

Aikaisemmin sairaita kuljetettiin lääkäriin ja
hoitoa saamaan mitä erilaisisimmilla kulkuvälineillä kunnes Pelloon saatiin sairaankuljetukseen varustelultu ajoneuvo, jossa oli
mm. hapenantovälineet.

Pellon osasto luopui sairaankuljetuksesta
1990 ja Lapin piiri otti sairaankuljetuksen
hoidettavakseen.
Punaisen Ristin kuva-arkisto.

Vuonna 1962 SPR:n Lapin piiri sai keskustoimistolta viisi Mercedes 190D-merkkistä
sairasautoa, joista yksi sijoitettiin Pelloon,
yksi Muonioon ja yksi Kemijärvelle. Pellon
auton toimialueeksi tuli myös Kolarin kunta.
”Olihan se suuri parannus, kun uusi sairasauto saatiin. Kerrankin vein äidin ja kätilön kuorma-autolla Kemiin. Oli siinä äidillä
kiipeämistä kuorma-auton hyttiin.”
Kuljettajat olivat vapaaehtoisia ja piirin terveyssisar Sisko Suomalainen kävi pitämässä sairaankuljettajille ensiapukurssin ja ”selosti kaikenlaisia käytännön seikkoja”. Sitä
ajettiin melkein talkoilla. Viisi markkaa oli
palkkio tunnilta. 1975 perustettu ensiapuryhmä otti toiminta-alueekseen myös sai-

Vuonna 1965 Komitea lahjoitti Suomen Punaiselle Ristille sairaankuljetusautoja, jotka sijoitettiin Lapin piiriin.

2000 -luvulle siirryttäessä päästiin testaamaan kotimaan valmiutta.
Turvapaikan hakijoiden suuri määrä ja heidän vastaanottamisensa vuonna 2015 oli yksi
osoitus Lapin piirin vahvasta osaamisesta.
Kolarin osastosta Annikki Tenhunen muisteli tuota aikaa: ”Syksyllä 2015 alettiin puhua,
että Kolariin tulee pakolaisia. SPR:n ihmiset alkoivat miettiä: Miten me autamme? SPR:n
piiristä tuli ihmisiä suunnittelemaan mitä voisimme tehdä ja auttaa pakolaisia. Vanhempi
väki sanoi: Mehän olemme olleet evakkoina Ruotsissa, siis tavallaan pakolaisina. Muistamme hyvin, miten ruotsalaiset suhtautuivat meihin. Me teemme samoin Kolariin tuleville pakolaisille. Neuvoteltiin, että pakolaisille järjestetään erilaisia ryhmiä, joissa voidaan oppia
käsityötaitoja, kielikurssia, urheillaan ja pidetään laulutilaisuuksia. Minä ja Kalle pyysimme
pakolaisia meille kotiin. Miehet kuljettivat autoillaan lapsia, äitejä ja isiä meille. Laitoimme
kahvi- ja teepöydän koreaksi. Meillä oli irakilainen suomea puhuva tulkki. Koko huoneen
täytti iloinen puheensorina. Me kaikki olimme onnellisia, sillä pakolaisten ystävällisyys ja
iloisuus tarttui meihin. Lauloimme ”Äiti lasta tuudittaa” ja pakolaisäidit hyräilivät mukana.
Aina kun näimme toisiamme, he hyräilivät tätä vähän surumielistä säveltä. Kaikkia meitä
yhdisti ystävyys toisiamme kohtaan. Eräänä päivänä yksi pakolaisista toisti samaa lausetta
moneen kertaan. Me tulkilta kysymään, että mitähän apua voisimme hänelle antaa? Tulkki
käänsi ”Hän kysyy miten täältä Kolarista pääsee pois?” Pakolaisten tulo oli suuri oppimisen
paikka meille kaikille ja lämpimin ajatuksin ajattelemme tuota aikaa Kolarissa.

Sunnuntaipäivänä kuultiin kuusi puhetta eri näkökulmista ja pääsimme matkalle
halki 80 vuotisen historian.
Päivän avasi pääsihteeri Kristiina Kumpula. Vapaaehtoisten arvostaminen, työn tärkeys ja
merkityksellisyys nousivat vahvasti esiin hänen puheessa. Pienellä porukalla tehdään paljon. Lapissa ollaan oltu 80 vuoden aikana herkkiä ihmisten tarpeille ja ryhdytty toimeen.
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Hyvä koulutuksen taso, into ja välittäminen, vapaaehtoistyön merkityksellisyys ja osastojen toiminta mahdollistavat valmiuden ja varautumisen kriisitilanteissa.
Piirin terveydenhuollon sihteerinä vuonna 1966 aloittanut Satu Tauro muisteli omaa työaikaa, kun hän kierteli ympäri Lappia tarkastamassa maantie-ensiapuasemia kuplavolkkarillaan ja kouluttamassa väestöä. Ystävätoiminta rantautui piiriin 1970-luvun loppupuolella,
kun pidettiin ensimmäinen ystäväkurssi ja aloitettiin palvelutalovierailut Satun aloitteesta.
Hänen viestinsä oli, että vaikka toiminta välillä hiipuu niin tulee vain löytää jokin ”innoke”
joka motivoi ihmisiä mukaan.
Lapin lastensairaalassa aikanaan sairaanhoitajana työskennellyt ja nyt Lapin piirissä Terveyspisteen vapaaehtoisena toimiva
Tuija Hiltunen oli koonnut kattavan paketin lastensairaalan historiasta.

Punaisen Ristin lastensairaalan avajaiset 1952 Rovaniemellä. Avajaistilaisuutta juhlisti presidentin puoliso rouva Alli
Paasikivi (eturivissä 5 vasemmalta).

Lapin piirillä oli merkittävä rooli Lapin
lastensairaalan perustamisessa. Sairaala
tuli todella tarpeeseen. Lapset kärsivät
köyhyydestä, huonosta ravitsemuksesta
ja hygieniatasosta. Melkein kymmenen
vuotta lastensairaalatoiminta oli Punaisen
Ristin hallinnassa, kunnes se lahjoitettiin
1954 kuntainliitolle.

Myös kansainvälinen avustustyö ja kansainvälinen toiminta on ollut osa Punaisen Ristin
Lapin piirin toimintaa. Olemme olleet itse myös vastaanottavana osapuolena, kun Ruotsista, Norjasta, Sveitsistä ja muista maista on saatu avustuksia varsinkin alkuvuosina. Nyt
myöhempinä aikoina voimme viedä osaamistamme ja avustustamme puolestaan meiltä
maailmalle. Apu menee perille. Sen ovat kokeneet varsinkin vapaaehtoiset, jotka ovat itse
lähteneet ulkomaan komennukselle. Avustustyöstään mm. Bangladeshissä kertoi Maria Pietikäinen Muonion osastosta.
Puheet historiasta olivat tunteikkaita, välillä naurettiin ja välillä sai pyyhkiä kyyneleitä silmäkulmasta. Piirin pitkäaikaisena puheenjohtajana toimineen Erkki Kitkiöjoen kertomus
siitä kuinka pienellä teolla oli ollut valtava merkitys, sai kuulijat liikuttumaan. Hänet oli
pyydetty kiireesti terveyskeskukseen luovuttamaan verta ja jälkeenpäin hän kuuli, että
oli pelastanut teollaan lapsiperheen äidin hengen. Hän korosti puheessaan lisäksi sitä, että
osasto eikä piiri tee mitään ilman ihmistä, tekijää.
Piirin entinen valmiuspäällikkö, nykyinen Vapepan vapaaehtoisena kouluttajana toimiva
Pekka Koivukangas muisteli mm. kuinka Suomessa järjestettiin suurkeräys ja osastot saivat päättää mihin se käytetään. Lapissa lahjoitusvarat käytettiin lämpökameraan ja Saariselän tunturipelastusyksikön perustamiseen. Kameraa käytettiinkin jo ensimmäisenä
vuonna peräti 60 kertaa.
Vaikka toiminta muuttuu, on kiireistä, välillä meinaa usko ja jaksaminen loppua innostus
Punaisen Ristin toimintaan, periaatteiden hyvyys ja ihmisten sisäinen palo osallistua ja auttaa on kantanut pitkälle ja kantaa vastakin. Viikonloppu oli muistelus menneeseen, mutta
myös katse tulevaan.
Kiitos kaikille viikonloppuun osallistuneille ja yhteisen muisteluksen mahdollistaneille,
upeaa työtä tekeville vapaaehtoisille. Kiitos osastoille lahjoituksista, jotka olette osoittaneet Lapin piirin nuorisotoiminnan kehittämiseen.
Toivottavasti viikonloppu antoi teille uutta intoa jatkaa hyvää toimintaa ja voimia jaksaa
arjen haasteissa.
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Tässä ja Nyt Lapin piirin tiedote
ilmestyy 4 kertaa vuodessa
Jakelu: piirin ja osastojen hallitusten jäsenet, kouluttajat (ei etk), osaston avainvapaaehtoiset sekä piirin luottamushenkilöt.
Piiritiedotteen aineistopäivät 2019
4.1. , 15.3.,9.8. ja 18.10.2019
Piiritiedotteen ilmestyminen 2019
1/2019 vko 4, 2/2019 vko 14, 3/2019
vko35, 3/2019 vko 45

Suomen Punainen Risti
Lapin piiri
Lähteentie 10
96400 Rovaniemi
puh. 020701 2560
Fax. 016 314 002

Osastot voivat lähettää omat piiritiedotejuttunsa aineistopäivään mennessä osoitteeseen sprlappi@punainenristi.fi
Piiritiedote on luettavissa ja ladattavissa
PDF-muodossa piirin nettisivuilla //rednet.
punainenristi.fi/lappi

sähköposti: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
www.punainenristi.fi
Facebook: Punainen Risti Lapin piiri
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Toiminnanjohtaja
Juha Nevalainen		

Ruokaa & Kohtaamisia hanke
Oulun ja Lapin piiri, hankesuunnittelija
Tiina Parkkinen 		
0401 637 622

0400 397 910

Terveydenhuollon suunnittelija
Tiia Karppinen			
0400 703 287
Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
Satu Sirviö			
0400 352 770

Vastaanottokeskus
Kemi				0404 806 084
Rovaniemi			
016 365 701

Valmiuspäällikkö
Annikki von Pandy		

Kontti				0207 012 970

0400 391 868

Veripalvelu			

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Katja Junnila		
0401 701 955
Taloussihteeri
Eija Metsäkallio

0800 0 5801

ENSIAPUKOULUTUS
Punainen Risti Ensi Apu Oy
Aluepäällikkö, Pohjoinen alue
Sari Anttila			
0405 460 341

0401 388 425

Pärjätään yhdessä hankekoordinaattori
Veli-Matti Ahtiainen		
0400 398 217

Hallintosihteeri, kurssimyynti, laskutus
Riku Halttu 			
0405 355 954
riku.halttu@redcross.fi

Kohdataan kylillä ja keskuksissa hanke
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Sirkka Kellokumpu		
0400 703 289
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Pia Nousiainen			
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Petra Lemmetty		
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0405 268 662

Punaisen Ristin kuva-arkisto.
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