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PÄÄKIRJOITUS 25.1.2016

Mahdollisuus

Pertti Saarela

Uusi vuosi on taas toiveita täynnä. Edellinen vuosi 
olikin niin tapahtumarikas Punaiselle Ristille ja sen 
toimijoille, että on vaikea uskoa tulevasta vuodesta 
tulevan vastaavanlainen. Vai onko niin? Ehkä ei sit-
tenkään, sillä pakolaisvirta Kreikan suunnalla ei osoi-
ta laantumisen merkkejä. Luulisin, että meillä järjes-
tönä aikaa pari kuukautta hioa prosessejamme ja val-
miuttamme ennen seuraavaa turvapaikanhakijoiden 
aaltoa rajoillamme. Olemmeko tällä kertaa entistä 
valmiimpia? Meidän täytyy olla. Olemme oppiva or-
ganisaatio ja valmiusjärjestö. Ja mikäli kuluvasta vuo-
desta tuleekin rauhallinen, ei varautumisemme kos-
kaan ole turhaa.

Saimme viime vuonna ennätysmäärän uusia vapaa-
ehtoistoimijoita joukkoomme. Suurin osa verkon 
kautta mukaan haluavista (70 %) oli kiinnostunut toi-
minnasta turvapaikanhakijoiden kanssa, mutta myös 
yhtä lailla suurin osa voisi kuvitella toimivansa muus-
sakin kuin ensisijaisessa toivomassaan (em. turva-
paikanhakijat) vapaaehtoistoimintamuodossa. Tämä 
on meille selkeä signaali siitä, että jokaiseen vapaa-
ehtoiseksi haluavaan tulee olla yhteydessä, vaikka 
hän olisi kiinnostunut ensisijaisesti toiminnasta, jota 
osastolla ei ole tarjota.

Olen jo aiemmin tuonut esille sen, että nyt järjestöl-
lämme on ainutlaatuinen mahdollisuus saada sekä 
jäsenyys- että vapaaehtoismäärät uuteen nousuun. 
Tätä mahdollisuutta ei kerta kaikkiaan ole varaa hu-
kata. Kysymys on ensisijaisesti ja yksinkertaisesti sii-
tä, että ollaanko toimintaan mukaan haluavaan hen-
kilöön yhteydessä vai ei. Toissijaisesti kysymys on 
siitä, kuinka pian yhteydenotto suoritetaan. Näiden 
perusvaateiden lisäksi toki vaikuttaa yhteydenoton 
tapa (sähköposti, puhelin, tapaaminen jne.) ja yli-
päätään kokemus yhteydenoton sisällöstä sekä jat-
kotoimista.

Punaisessa Ristissä on tarkasteltu erityisesti viime 
syksyä ja verkon kautta mukaan vapaaehtoistoimin-
taan halunneiden kokemuksia Punaisen Ristin yhtey-
denotosta ja sen sisällöstä. Oulun piiri pärjäsi sel-
vityksessä hyvin verrattuna muihin piireihin, mutta 
silti parannettavaa on. Oulun piirin alueen vastaa-
jista 60 % ilmoitti, että heihin oltiin yhteydessä kah-
den viikon sisällä, mutta 12 % ilmoitti että heihin ei 

olla oltu yhteydessä lainkaan. Tavoitteena tässä ei 
voi olla muuta kuin se, että jokaiseen ollaan yhtey-
dessä ja vähintäänkin kahden viikon sisällä. Olemme 
hyvässä vauhdissa, miksi emme tekisi tätä vieläkin 
paremmin?

Ymmärrän toki sen, että kaikki mukaan haluavat ei-
vät ehkä haluakaan enää mukaan, kun heille on ker-
rottu tarkemmin toiminnan mahdollisuuksista ja reu-
naehdoista. Osa on saattanut muuttaa jo mieltänsä 
tai löytää uuden taustayhteisön vapaaehtoistoimin-
taansa yhteydenoton viivästyessä. Mutta joka tapa-
uksessa onnistuneen kontaktoinnin kautta mukaan 
haluavalle jää Punaisesta Rististä hyvä mielikuva, 
jonka voi kertoa myös eteenpäin. Ikävä kyllä se huo-
no kello kuuluu tässäkin tapauksessa kauas ja sosi-
aalinen media vahvistaa huonoa kaikua entisestään.

Tämän vuoden ensimmäinen ”Verkot vesille – mu-
kaan toimintaan” –kampanja toteutetaan viikolla 8 
eli 22.-28.2.2016. Nyt osastoilla on hyvin vielä aikaa 
valmistautua ottamaan yhteyttä uusiin vapaaehtois-
kanditaatteihin ja uusiin jäseniin. Ottakaa yhteyttä 
jokaiseen puhelimitse, se on henkilökohtainen ja sii-
nä on helppoa toivottaa uusi jäsen tai toimija mu-
kaan Punaiseen Ristiin – meille kyllä mahtuu, jos ti-
laa tai toimintaa ei tunnu olevan, niin järjestetään 
sitä! Piiritoimisto tukee osastoja, olemme täällä sitä 
varten.

Toiminnan iloa toivottaen,

Pertti Saarela
Toiminnanjohtaja



4

AJANKOHTAISTA

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

Vapaaehtoisuuden uusi aika
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Lähi-idän ja Afrikan konflikteja ja näköalatto- 
muutta pakenevat ihmiset hakevat suojaa kaik-
kialta maailmasta. Viime syksynä heitä tuli en-
nätyksellisen paljon myös Suomeen. Joulukuu-
hun mennessä turvapaikanhakijoita oli yli 30 
000, alkaneen vuoden tulijamääriä on vielä lii-
an varhaista arvioida.

Tulijoiden määrä pysyy lähivuodet korkeana. Yli 
60 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan 
kodeistaan. Heistä valtaosa on pakosalla omas-
sa maassaan tai naapurimaassa. Sadattuhannet 
etsivät nyt suojaa myös Euroopasta. Tulijoiden 
suuri määrä haastaa valtioiden kyvyn vastata 
turvapaikanhakijoiden suojelusta. 

Suomen Punaiselle Ristille turvapaikanhaki-
joiden määrän nopea kasvu on merkinnyt toi-
sen maailmansodan jälkeen suurinta kotimaan 
avustusoperaatiota. Olemme ottaneet käyt-
töön koko valmiutemme. Viidessä kuukaudes-
sa perustimme lähes sata vastaanottoyksikköä 
eri puolilla Suomea. Sisäministeri Petteri Orpo 
esimerkiksi on useaan otteeseen todennut, 
että ilman Punaista Ristiä Suomi ei olisi selvin-
nyt turvapaikanhakijoiden majoittamisesta näin 
tehokkaasti. Olemme kyenneet avustamaan vi-
ranomaisia heidän tehtävässään. Samalla to-
teutamme periaatteittemme mukaista inhimil-
listä auttamistyötä. 

Kiitos onnistumisesta kuuluu osaaville ja innos-
tuneille ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Yli 8 
000 uutta ja vanhaa Punaisen Ristin vapaaeh-
toista on vastaanottanut, opastanut ja pereh-
dyttänyt tulijoita Suomeen ja suomalaiseen ar-
keen sekä kieleen. Tämä tärkeä työ on vasta 
alussa.

Vapaaehtoisten mukanaolo vahvistaa samalla 
suomalaista välittämisen kulttuuria ja ihmisar-
von kunnioittamista. Kun osa turvapaikanha-
kijoista aikanaan saa kuntapaikan jostain päin 
Suomea, vapaaehtoisilla ja osastoilla on rat-

kaiseva rooli kotoutumisen tukemisessa viran-
omaisten apuna.
 
Uudet vapaaehtoiset tuovat muutoksia myös 
Punaisen Ristin toimintaan. Aiemmin vapaaeh-
toiset tulivat toimintaan oman paikkakunnan 
osaston kautta, nyt he klikkaavat itsensä mu-
kaan netissä. Miten varmistamme, että he saa-
vat tukea ja koulutusta sekä palautteen toimin-
nastaan? Meidän on löydettävä keinot, joiden 
avulla uudet toimijat löytävät paikkansa vapaa-
ehtoisina, tukijoina, lahjoittajina tai Nälkäpäi-
vä-kerääjinä.
 
Myös meidän on uudistuttava. Uudet tulijat 
odottavat pääsevänsä nopeasti mukaan, jo-
ten tehdään heille tilaa. Heillä on osaamista, 
joka on käytettävissä. He haluavat olla mukana 
muuttamassa ihmisten elämää. Punaisen Ristin 
arvot ja periaatteet tekevät toiminnasta mer-
kityksellistä ja liittävät toimintamme kansain-
väliseen vapaaehtoisten liikkeeseen. Osastojen 
ja piirien tuella varmistamme, että toiminta on 
vastuullista ja viranomaisyhteistyö toimii.

Punaisen Ristin tulevaisuus nopeana ja tehok-
kaana valmiusjärjestönä riippuu siitä, kuinka 
hyvin saamme uudet vapaaehtoiset mukaan 
toimintaan ja myös pysymään mukana. Meidän 
on syytä vinkata myös muista toimintamuo-
doistamme. Turvapaikanhakijoiden tukena toi-
mimisesta on lyhyt matka vaikkapa ystävätoi-
mintaan.
  
Tehdään todeksi tavoit-
teemme olla rohkeita ja 
luotettavia auttajia ko-
tona ja maailmalla.

Kristiina Kumpula
pääsihteeri
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Vuonna 2016 tapahtuu

14.2. Ystävänpäivä

21.–27.3. Rasisminvastainen viikko

19.–20.3. Nuorten kevättapaaminen

9.–15.5. Punaisen Ristin viikko

13.5. Tapaturmapäivä

12.9 Maailman ensiapupäivä

15.–17.9. Nälkäpäivä

1.10. Äkkilähtö 2016 – valtakunnallinen valmiusharjoitus

25.11.–24.12. Hyvä Joulumieli –keräys

1.12. Maailman aids-päivä

3.12. Vapaaehtoisten kiitosgaala

Principles in Action -tuotteilla kerrot 
Punaisen Ristin seitsemästä periaatteesta!

Tuotteiden kuvituksena on periaatteet kirjoitettuna usealla eri kielellä.

Periaatteet-kassi 
taskupakkauksessa 
6,90 €

TILAUKSET punaisenristinkauppa.fi, myynti@punainenristi.fi tai 020 701 2211

Putkityyny 
kierrätyskankaasta
10,50 €

Periaatteet-paita
28 €

Ystävänpäivä on jo ovella, ja viimeistään nyt on 
hyvä aloittaa valmistelut rasisminvastaista viik-
koa varten. Jokainen meistä voi omalta osaltaan 
vaikuttaa siihen, miten turvapaikanhakijat ote-
taan vastaan omalla paikkakunnalla. Avoin ja 
utelias mieli sekä kontaktien luominen voi lie-
vittää pelkoja ja helpottaa yhteistyötä.

Syksyllä pyörähtää käyntiin Nälkäpäivä. Viime 
vuonna syntyi ennätystulos – lähdetään rikko-
maan sitä! Lokakuussa osastot saavat mahdol-
lisuuden innostaa mukaan uusia nuoria, kun 
valtakunnallinen valmiusharjoitus järjestetään 
koulujen kanssa. Vuoden huipentaa vapaaeh-
toisten kiitosgaala, jolloin osastot voivat kiittää 
aktiivisia jäseniään sekä juhlia yhdessä!
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Tänä vuonna pyrimme kutsumaan mahdollisim-
man monet ensiapukursseille. Ensiapukursseil-
la saa rohkeutta toimia vaaratilanteissa ja op-
pii ennakoimaan niitä. Kurssit ovat myös tärkeä 
osa väestön kriisivalmiutta, jonka tukemisessa 
meillä on tärkeä tehtävä. 

Yhteistyö S-ryhmän kanssa jatkuu. Tapahtumia 
voi järjestää Prismoissa, S-marketeissa ja ABC-
asemilla. Tapahtumia voi järjestää myös yhteis-
työssä LähiTapiolan kanssa. 

Lisää tietoa Punaisen Ristin viikosta saa kam-
panjakirjeestä, joka postitetaan osastoille ystä-
vänpäivän jälkeen. Suunnittelu kannattaa aloit-
taa ajoissa, sillä toukokuu on kohta jo ovella! 

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori
Sari Byman, p. 020 701 2201, 
sari.byman@punainenristi.fi, 

Nyt suunnittelemaan Punaisen Ristin viikkoa! 

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126, 
niina.hirvonen@punainenristi.fi

Arjen turvallisuutta korostava Punaisen Ristin viikko järjestetään tänä vuonna  
9.5.–15.5.2016. Viikon aikana ensiaputaitojen tärkeydestä voi kertoa erilaisissa 
tapahtumissa, ja niitä voi harjoitella esimerkiksi järjestämällä ensiavun taitoratoja. 
Uutena tapahtumamallina on vastaanottokeskuksessa järjestettävä tempaus, joka 
esitellään myöhemmin.

Leen
a Ko

skela

Keravan osaston ensiapuryhmä harjoitteli viime vuonna 
Punaisen Ristin viikolla onnettomuutta, jossa auto törmää 
pyöräilijään. 

AJANKOHTAISTA

E-lasku on ympäristöystävällinen, turvallinen ja 
helppo tapa maksaa laskut. Se myös säästää 
Punaisen Ristin kustannuksia, koska paperi-, 
painatus- ja postikuluja ei enää synny.

E-laskuun siirtyminen on helppoa:
- Tee e-laskusopimus omassa verkkopankissa.
- Valitse laskuttajaluettelosta Suomen Punainen 
  Risti ja laskutusaiheeksi kuukausilahjoitus 
  ja/tai jäsenmaksu.
- Syötä tunnistetietona henkilökohtainen 
  viitenumero (löytyy jäsenmaksulaskusta). 

Jäsenmaksu e-laskuna

Klikkaa itsesi Äkkilähtöön!

Valtakunnalliselle Äkkilähtö 2016 -valmius-harjoitukselle on avattu omat Rednet-sivut.
 
Sivut toimivat harjoituksen virallisena tiedotuskanavana. Harjoitus järjestetään lokakuussa.

Muistathan käydä klikkaamassa itsesi ryhmään, ettet jää mistään paitsi!  Osastot saavat ilmoit-
tautumisohjeet pikapuoliin. Omaa ryhmää voi jo alkaa kasata ja tulevaa harjoitusta suunnitella.
rednet.punainenristi.fi –> Tieto ja taito –> Äkkilähtö

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

E-lasku on sähköisessä muodossa oleva lasku, jonka saa paperisen laskun sijasta
omaan verkkopankkiin. 

   Jos viitenumeroa ei löydy, sitä voi kysyä 
omasta piiritoimistosta tai sähköpostilla osoit-
teesta jasenrekisteri@punainenristi.fi.

Jatkossa jäsenmaksulaskut tulevat e-lasku-
na suoraan verkkopankkiin. Kannustamme 
kaikkia verkkopankkia käyttäviä jäseniä 
tekemään e-laskusopimuksen! 

Huom. Jos jäsen on myös kuukausilahjoittaja ja 
hänen käytössään on jo e-lasku siirtyy myös jä-
senmaksu ensi vuonna e-laskutukseen.
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Valtakunnalliset arvonnat jatkuvat myös ensi vuonna 

Valtakunnallisiin arvontoihin liittyvät ICE- ja arvonta/yhteydenottokortit ovat olleet 
osastojen käytössä vuoden ajan. Kortit ovat olleet erittäin suosittuja erilaisissa 
tapahtumissa.

Vuonna 2016 käytämme samoja ICE- ja arvonta/
yhteydenottokortteja valtakunnallisissa arvon-
noissa. Jos kortteja on vielä jäljellä, ne voi hyvin 
käyttää loppuun.

Vuoden 2016 valtakunnalliseen arvontaan tu-
lee lisää palkintoja, ja arvontaan voi pian osal-
listua myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa 
tapahtuvan kampanjoinnin yhteydessä. 

Arvonta jatkuu myös jäsenten osalta samana, 
eli kaikki jäsenet osallistuvat automaattisesti 
arvontoihin. Hankkimalla uusia jäseniä saa li-
säksi ylimääräisen arpalipun jokaista uutta jä-
sentä kohden. Tarkemmat tiedot arvonnasta 
löytyvät RedNetistä. ICE- ja arvonta/yhteyden-
ottokortit tilataan verkkokaupasta punaisen-
ristinkauppa.fi. Tilauksen mukana toimitetaan 
ohjeet, arvonnan säännöt ja mainos sekä pa-
lautuskuori.

Palautattehan ICE- ja arvonta/yhteydenotto-
kortit keskustoimistoon 

Jotta tapahtumissa kortin täyttäneet henkilöt 
osallistuvat valtakunnallisiin arvontoihin, tulee 
kortit palauttaa keskustoimistolle. Jos osasto 
järjestää paikan päällä oman arvonnan, sen voi 
toteuttaa samojen korttien avulla. Postittakaa 
kortit keskustoimistolle heti osaston oman ar-
vonnan jälkeen. Jos palautuskuoret ovat pääs-
seet loppumaan, voi kortit palauttaa maksutta 
kirjoittamalla kuoreen: 

Suomen Punainen Risti
Info: LIIDI
Tunnus: 5001674
00003 VASTAUSLÄHETYS

Arvonta- ja yhteydenottokortit auttavat mei-
tä saamaan uusia jäseniä. Keskustoimiston 
teletiimi soittaa osalle yhteystietonsa jättä-
neistä ihmisistä, ja kokemukset puheluista 
ovat olleet hyviä. 

Ammattilaisista koostuva teletiimi hoitaa yh-
teydenpitoa vastuullisesti ja hyviä keskus-
telutapoja noudattaen, ja puhelut on otettu 
erittäin hyvin vastaan.

Pelkästään kesän ja alkusyksyn aikana tele-
tiimi sai lähes 400 uutta jäsentä Punaiselle 
Ristille tapahtumakorteista saatujen yhteys-
tietojen avulla. Teletiimin toiminta hyödyttää 
vahvasti osastoja, sillä kaikki uudet jäsenet 
rekisteröidään osastoille.

Puheluiden aikana keskustelu laajenee usein 
laajemminkin Punaisen Ristin toimintaan. Te-
letiimi jatkaa puheluita hyvän palautteen ja 
positiivisten kokemusten innoittamina.

– Pyrimme aina käymään puhelut keskustel-
len ja kuunnellen. Teletiimin jäsenet kou-
lutetaan Suomen Punaisen Ristin arvojen 
mukaisesti. Vaalimme lämpimiä suhteita ja 
huolehdimme siitä, että jokainen puhelu 
päättyy hyvässä hengessä, kertoo teletiimin 
vetäjä Minna Autio.

Teletiimi hankkii uusia jäseniä korttien avulla 

AJANKOHTAISTA
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PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ Teemu Alapeteri

”Verkot vesille – mukaan 
toimintaan” jäsenhuoltoviikko

Tämän vuoden ensimmäinen ”Verkot vesille – 
mukaan toimintaan” –kampanja toteutetaan 
viikolla 8 eli 22.-28.2.2016.

Edellisen verkot vesille –kampanjan jälkeen 
olemme jälleen saaneet runsaasti uusia jäse-
niä ja vapaaehtoisia. Erityisesti vastaanotto-
keskustoiminta on synnyttänyt suorastaan va-
paaehtoistulvan Punaiseen Ristiin kautta maan. 
On äärettömän tärkeää, että otamme kaikki uu-
det jäsenet ja vapaaehtoiset avoimesti vastaan 
sekä kannustamme heitä aktiivisesti ottamaan 
osaa osaston toimintaan. 

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

Ohje ”Verkot vesille – mukaan toimintaan” –
kampanjan toteuttamiseksi

1. Kootkaa osaston hallitus ja toimintaryhmät 
yhteen ideoimaan soittokierrosta 
2. Tehkää yhteenvetolista osaston toimintaryh-
mistä ja ryhmien vetäjien yhteystiedoista
3. Kootkaa lista tulevista tapahtumista ja koulu-
tuksista, osaston kevätkokousta unohtamatta
4. Sopikaa puhelinkorvauskäytännöistä osas-
ton hallituksessa
5. Sopikaa soittajajoukko Verkot vesille -mu-
kaan toimintaan -illan toteuttajiksi
6. Laskekaa verkot vesille viikolla 8, osastolle 
parhaiten sopivana iltana soittamalla (tai säh-
köpostilla niille, jotka eivät ole antaneet lupaa 
puhelinkontaktiin) kaikille viimeisen puolen 
vuoden aikana osastonne jäseniksi liittyneille. 
Kertokaa uusille vapaaehtoisille osaston toi-
minnasta, kutsukaa heitä mukaan toimintaan 
ja osaston kokouksiin.
7. Lähestykää alle 18-vuotiaita nuorisojäseniä 
kirjeellä. Muokattavan kirjepohjan voitte pyytää 
sähköpostilla piiritoimistosta.

Lisätietoa ja listat uusista jäsenistä saatte piiri-
toimistosta Teemu Alapeteriltä teemu.alapete-
ri@redcross.fi. 

Piirin vuosikokous ja 
järjestöseminaari 2016

Oulun piirin vuosikokous- ja järjestöseminaari-
viikonloppu järjestetään 23.-24.4.2016 Kajaa-
nissa. Lauantain järjestöseminaari koostuu mm. 
eri toimialojen työpajoista. Sunnuntain vuosi-
kokouksessa käsitellään mm. sääntömääräiset 
asiat ja tehdään tarvittavat luottamushenkilö-
valinnat.

Tarkempi kokouspaikka ja viikonlopunohjelma 
tiedotetaan myöhemmin sähköpostitse osasto-
kirjeellä ja Rednetin tapahtumakalenterissa. Il-
moittautumislinkki tulee helmikuussa Rednetiin.

Sääntöjen mukaan kukin osasto saa piirin vuosi-
kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan ku-
takin alkavaa 100 jäsentä kohden. Osastojen jä-
senmäärät katsotaan 31.12.2015 jäsentilanteen 
mukaan (alla vielä hallituksen vahvistamaton 
osastojen edusajien määrä vuosikokouksessa.)

Tervetuloa runsain joukoin mukaan järjestöse-
minaariin ja vuosikokoukseen!
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Piirin hallituksen päätöksiä

8/2014 27.11.2014

117§ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN 
 PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 
 VUODELLE 2015

Hallitus hyväksyi piirin toimintasuunnitelman 
vuodelle 2015.

118§ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN 
 PIIRIN TALOUSARVIO VUODELLE 
 2015 

Hallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2015.

119§ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN  
 PÄIVITTÄMINEN

Oulun piirin riskiarvioinnin suunnitelma otetaan 
tarkempaan käsittelyyn keväällä 2015 pidettä-
vässä strategiapäivässä, johon osallistuu piirin 
hallitus ja piirin henkilöstö. Riskienhallinnas-
sa tulee erottaa piirin ja osastojen riskit omiksi  
ryhmikseen. 

1/2015 26.2.2015

9§ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN   
 PIIRIN TILINPÄÄTÖKSEN 2014 
 HYVÄKSYMINEN
 
Hallitus hyväksyi vuoden 2014 tilinpäätöksen ja 
toiminnanjohtaja toimittaa sen tilintarkastajille 
tilintarkistusta varten. 

12§ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN 
 PIIRIN VALMIUSSUUNNITELMA
 
Hallitus hyväksyi Suomen Punaisen Ristin Oulun 
piirin valmiussuunnitelman.

13§ OSASTOJEN ÄÄNIVALTAISTEN 
 EDUSTAJIEN MÄÄRÄ SUOMEN 
 PUNAISEN RISTIN OULUN PIIRIN 
 VUOSIKOKOUKSESSA 25.4.2015
 
Hallitus hyväksyi osastojen äänivaltaisten 
edustajien määrän Suomen Punaisen Ristin Ou-
lun piirin vuosikokouksessa 25.4.2015 esitetyn 
mukaisesti.

PIIRIN HALLITUSPertti Saarela

14§ VAPAAEHTOISTEN HUOMION-
 OSOITUSHAKEMUSTEN KÄSITTELY

Hallitus käsitteli hakemukset.

17§ ENNAKKOLUULOTON EDELLÄKÄVIJÄ 
 TUNNUSTUS
 
Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin vuoden 
2015 Ennakkoluuloton edelläkävijä tunnustus 
myönnetään OuToGo-tiimille. OuToGo on sosi-
aalisessa mediassa nuorilta nuorille tapahtuvaa 
viestintää sekä tapahtumia, joissa kummassa-
kin otetaan erityisesti huomioon maahanmuut-
tajanuorten mukaan saaminen.

18§ SOSIAALIPALVELUSUUNNITTELIJAN 
 PALKKAAMINEN

Valitaan Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin 
sosiaalipalvelusuunnittelijaksi Pauliina Rasin-
kangas.

2/2015 27.3.–3.4.2015 (sähköpostikokous)

27§ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN
 PIIRIN VUOSIKERTOMUKSEN 2014 
 HYVÄKSYMINEN 

Hallitus hyväksyy vuoden 2014 vuosikertomuk-
sen vähäisin muutoksin.

3/2015 18.4.2015

39§  ARVOTEKO –HUOMIONOSOITUKSEN  
 MYÖNTÄMINEN PETRI LEHENKARILLE
 
Arvoteko –huomionosoitus myönnetään Pet-
ri Lehenkarille. Tunnustus luovutetaan Oulun 
Edenissä vuosikokousgaalan yhteydessä per-
jantaina 24.4.2015.

4/2015 28.5.2015 

51§ SÄÄNTÖTYÖPAJA 2015–2017 – 
 MILLAISEN PUNAISEN RISTIN 
 HALUAMME?

Toiminnanjohtaja toimii sääntötyöpajan vetä-
jänä ja kirjurina toimittaen työpajan tuotokset 
edelleen keskustoimistoon.
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PIIRIN HALLITUS

56§  NUORISOVALIOKUNNAN 
 TÄYDENTÄMINEN KULUVALLE 
 TOIMIKAUDELLE 4/2016 SAAKKA

Aki Petteri Joentakanen ja Jonna Jantunen ni-
metään nuorisovaliokuntaan jäseniksi kuluvalle 
toimikaudelle 4/2016 saakka. Edelleen nuoriso-
valiokuntaan voidaan nimetä lisäjäseniä piirin 
hallituksen päätöksellä.

5/2015 21.–28.7.2015 (sähköpostikokous)

64§  TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAAN-
 OTTOKESKUKSEN AVAAMINEN 
 SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN 
 PIIRIN ALAISUUTEEN

Suomen Punaisen Ristin Oulun piiri avaa piirin 
alueelle vastaanottokeskuksen. Toiminnanjoh-
taja Pertti Saarela valtuutetaan suorittamaan 
aiheeseen liittyvät tarvittavat toimenpiteet vas-
taanottokeskustoiminnan mahdollistamiseksi. 
Em. toimenpiteisiin kuuluu mm. vastaanotto-
keskuksen henkilöstön rekrytointi ja pankkiti-
lin avaaminen Ruukin Osuuspankkiin.

6/2015 2.12.2015

74§ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN 
 PIIRIN HALLINTOJOHTAJAN 
 PALKKAAMINEN

Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin hallinto-
johtajaksi valitaan Ari Haaranen.

75§ SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN 
 PIIRIN TOIMINNANJOHTAJAN SIJAINEN

Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toiminnan-
johtajan pidempien poissaolojen aikana toimin-
nanjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja Ari 
Haaranen. Sijaistamisen aktivoitumisesta teh-
dään aina erillinen päätös.

77§  TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAAN-
 OTTOTOIMINTA SUOMEN PUNAISEN
 RISTIN OULUN PIIRISSÄ

Toiminnanjohtaja Pertti Saarela ja hallintojoh-
taja Ari Haaranen valtuutetaan suorittamaan 
kaikki turvapaikanhakijoiden vastaanottotoi-
mintaan liittyvät tarvittavat toimenpiteet vas-
taanottotoiminnan mahdollistamiseksi, laajen-
tamiseksi tai sen supistamiseksi. Toimenpiteet 
perustuvat Maahanmuuttoviraston kanssa teh-
tyyn sopimukseen kansainvälistä suojelua ha-
kevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaan-
oton järjestämisestä ja/tai Maahanmuuttoviras-
ton toimeksiantoon. Toimenpiteet tuodaan tie-
doksi piirin hallitukselle.

81§  VEIJO AHLBERGIN TESTAMENTTI   
 SUOMEN PUNAISEN RISTIN OULUN
 PIIRILLE
 
Suomen Punaisen Ristin Oulun piiri ottaa 
5.10.2015 menehtyneen Veijo Hannu Ahlber-
gin testamentin vastaan.
 
84§  PIIRIN HALLITUKSEN JÄSENEN TONI
 AITAN MÄÄRÄAIKAINEN ERO PIIRIN
 HALLITUKSESTA 23.10.2015 - 
 31.5.2016 VÄLISELLE AJALLE
 
Toni Aitalle myönnetään ero piirin hallituksesta 
ajalle 23.10.2015 – 31.5.2016.

85§ VAPAAEHTOISTEN HUOMION-
 OSOITUSHAKEMUSTEN KÄSITTELY

Hallitus käsitteli hakemukset. Hallituksen jä-
senet eivät osallistuneet itseään koskevien ha-
kemusten käsittelyyn.

86§  SUOMUSSALMEN OSASTOLLE 
 MYÖNNETYN LAINAN MAKSUAJAN   
 PIDENNYS

Suomen Punaisen Ristin Oulun piiri myöntää 
Suomussalmen osastolle korotonta maksuaikaa 
lainan loppusummalle 668 € kesäkuun 2016 
loppuun saakka. 

88§ NUORISOVALIOKUNNAN 
 TÄYDENTÄMINEN KULUVALLE 
 TOIMIKAUDELLE 4/2016 SAAKKA

Essi Tähtelä nimetään nuorisovaliokuntaan jä-
seneksi kuluvalle toimikaudelle 4/2016 saakka. 
Edelleen nuorisovaliokuntaan voidaan nimetä 
lisäjäseniä piirin hallituksen päätöksellä.
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VALMIUSMarkku Grip

Osaston valmius yksiin kansiin

Osaston ja valmiusryhmän materiaalin voi nyt 
koota keskustoimiston laatiman ohjeen mukai-
seksi valmiuskansioksi, johon tulee oman osas-
ton, oman hälytysryhmän ja piirin ohjeita. Ma-
teriaalin voi tulostaa RedNetistä osoitteesta 
https://rednet.punainenristi.fi/node/34780. 

Tältä näyttää kansion tulostettava kansilehti:

Ja tässä ohjeellinen sisällysluettelo:

1. Osaston valmiuden toiminta-ajatus
2. Osaston valmiussuunnitelma
3. Mitä on sovittu muiden kanssa
4. Toimintamallit ja – ohjeet
5. Koulutus
6. Harjoitusohjeet ja muut materiaalit
7. Liitteet

Osastojen valmiussuunnitelmat 2015 on pyy-
detty palauttamaan täytettynä piiriin/Kippi vii-
meistään tammikuun 31. päivänä alkanutta 
vuotta. Tätä kirjoitettaessa (18.1.) Kalajoen, 
Suomussalmen ja Nivalan osastojen tälle vuo-
delle päivitetty suunnitelma on saapunut piiriin 
– kiitokset! 

Suunnitelmalomake löytyy RedNetistä piirin si-
vuilta osoitteesta https://rednet.punainenris-
ti.fi/node/2588 aivan sivun alareunasta. Siellä 
on myös valmiiksi täytetty valmiussuunnitelma 
malli.

Kippi odottelee postia…

HÄTI-hälytystiedosto päivitetty

HÄTI-hälytystiedosto 2016 on nyt painossa ja 
saadaan jakeluun tammi-helmikuun vaihtees-
sa. Osastokappale lähetetään puheenjohtajil-
le ja osaston hälytysyksikön yhdyshenkilöille. 
SPR:n osastojen kotimaan avun henkilöt on lis-
tattu tähän kirjaseen ja sinne lisätään jatkossa 
kaikki uudenmuotoisen valmiussuunnitelman 
(malli 2015) käyttöön ottaneet osastot jo pel-
kästään kotimaan avun valmiuden nimissä. Mo-
nella osastolla on toimiva ensiapuryhmä, jois-
ta hälytystason ryhmät ovat jo aiemmin olleet 
kirjattuina HÄTIin. Tavoitteena on saada kaikki 
osastomme tämän uuden valmiussuunnitelman 
myötä kirjatuiksi hälytystiedostoon.

Vapepan puheenjohtajat vaihtuivat

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntatoi-
mikunta valitsi puheenjohtajakseen kaudel-
le 2016–2017 Lauri Ratavan (Vaala) ja varapu-
heenjohtajakseen Leena Pohjolan (Oulu). Tau-
no Bräysyn toimikaudet puheenjohtajana tuli-
vat johtosäännön mukaan täyteen. Onnea uu-
sille puheenjohtajille ja parhaimmat kiitokset 
Tanelle kuusivuotiskauden hoitamisesta.

Maakuntatoimikunta
Pj. Lauri Ratava p. 0400 680 717 
lasse.ratava[ät]gmail.com
Vpj. Leena Pohjola p.040 749 4017 
leenapohjola7[ät]gmail.com

Myös Vapepan paikallistoimikuntien puheen-
johtajistot vaihtuivat edellisten puheenjohta-
jien toimikauden päättyessä. Tässä piirimme 
neljän toimikunnan yhteystiedot (Kainuu uinuu 
toistaiseksi):

Jokilaaksojen paikallistoimikunta
vapepa.jokilaaksojenptmk[ät]gmail.com
Pj. Anne-Maarit Hintikka p. 044 291 6721
anne-maarit.hintikka[ät]haapavesi.fi

Kuusamon paikallistoimikunta
Pj. Jari Oikarainen p. 0400 240 353 
jari.oikarainen[ät]insoikarainen.fi

Oulun seudun paikallistoimikunta
Pj. Pekka Mattila p. 040 170 3402
pekka.mattila[ät]me.com

Pudasjärvi-Taivalkosken paikallistoimikunta
Pj. Esa Erkkilä p. 040 508 6259 
e.erkkila[ät]hotmail.com



12

Punaisen Ristin ja Vapepan apua 
tarvittiin loppusyksylläkin

Kotimaan avun tilanteita oli koko maassa poik-
keuksellisen vähän aiempiin vuosiin verrattuna. 
Tavallisesti Oulun piirin osastot ovat avustaneet 
20–25 tapauksessa vuosittain; viime vuonna 
avustustapauksia oli vain kahdeksan. Mistä lie 
johtunut avustustapausten väheneminen – kyn-
nyksestä uusiin ohjeisiin siirtymisestäkö...? On-
nettomuustapaukset tuskin ovat vähentyneet.

Apua annettiin seitsemän osaston aluella: Ka-
jaanissa kaksi kertaa, Pyhäjoella, Merijärvellä, 
Sievissä, Suomussalmella, Pyhäjärvellä ja Kuu-
samossa kerran. Avun kokonaismäärä oli n. 
7400 €, ja sillä avustettiin 19 henkilöä. Kaikki 
avustustapaukset olivat tulipalotilanteita.

Kotimaan avun koulutuksista ilmoitetaan osas-
toille erikseen – olisivatko seuraavat osastot 
valmiita ottamaan koulutusillan alueelleen ke-
vään aikana: Siikalatva, Merijärvi, Ylikiiminki…? 
Joku muukin?

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) hä-
lytettiin viime vuonna 34 kertaa. Tässäkin on 
pientä vähennystä edellisvuosiin. Edellisen Täs-
sä ja Nyt -julkaisun ilmestymisen jälkeen oli kol-
me avustustilannetta. Tässä lyhyet raportit ti-
lanteista:

22.12. Etsintähälytys Oulussa - kateissa 
88-vuotias nainen - Vapepa-johtaja Terttu Rou-
su ja pari vapaaehtoista ehti paikalle, kun po-
liisi jo ilmoitti kadonneen löytyneen kunnossa. 
12.12. Etsintähälytys Haukiputaalla - kateis-
sa naishenkilö - Vapepa-johtajaksi ehti paikalle 
Erkki-Pekka Rehu, kun poliisikoira jo löysi kadon-
neen kylmettyneenä, mutta muuten kunnossa. 
21.10. Etsintähälytys Paltamossa - kateissa 
85-vuotias mies - Vapepa-johtajaksi oli lähdössä 
Petri Koistinen ja alueen ryhmiä hälytettiin, kun 
poliisi ilmoitti kadonneen löytyneen kunnossa.

Pelastusvene Toppilan miehistöl-
le valtakunnallinen palkinto

Vapepan keskustoimikunta nimesi marraskuun 
kokouksessaan Oulun Meripelastusyhdistyksen 
pelastusvene Toppilan miehistön valtakunnalli-
seksi pelastajaksi 2015. Palkitsemiseen johta-
neesta tapahtumasta voit lukea tarkemmin tästä 
osoitteesta: http://www.vapepa.fi/ajankohtaista/
vuoden-pelastajan-tunnustus-luovuteta...

Tapahtuma-aikaiseen miehistöön kuuluivat 
aluksen päällikkö Juha Rajala sekä miehistön jä-
senet Markku Hentilä ja Roope Aarnikare. Tämä 
valtakunnallinen pelastajan palkinto oli ensim-
mäinen lajissaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun alueelle. Hienoa! Huomionosoitus luovu-
tettiin Vapepan valtakunnallisessa foorumissa 
Lappeenrannassa marraskuun lopulla.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle tuli 
muitakin huomionosoituksia: Seppo Rasmus 
(Kalajoki) palkittiin Vapepan korkeimmalla huo-
mionosoituksella, Vapepan Ansioristillä. Hopei-
sen Ansiomitalin sai Lappeenrannassa Mat-
ti Karppinen (Oulu) ja Sotkamoon matkasi pe-
räti viisi hopeamitalia, saajinaan Jarmo Vilmi, 
Tero Huusko, Matti Partanen, Tauno Niskanen 
ja Pekka Nousiainen.

Parhaimmat onnittelumme palkituille – olette 
hienoja esimerkkejä muille vapepalaisille.

Vapepan tapahtumia kevään aikana

Tässä alustava suunnitelma kevään tapahtu-
mista – suunnitelmaa täydennetään Valmius-
avausseminaarissa Kestilässä 23.1. Tarkennet-
tu tapahtumaluettelo on luettavissa sen jäl-
keen piirin Vapepa-sivujen kurssi- ja tapahtu-
makalenterista osoitteessa http://www.vape-
pa.fi/oulu/tapahtumakalenteri-2009. 

29.-31.1. Koulutus valmiuskelkan kuljettajille 
    (Taivalkoski)
6.-7.2.    Valtakunnallinen Vapepa-johtajien 
    täydennyskoulutus (Heinola)
7.3.    Viestikurssi (Haapajärvi)
18.-20.3. Valtakunnallinen Vapepa-johtaja
     kurssi (Heinola) 
maalis      Vapepan paikallistoimikuntien 
     kokoukset
maalis      Vapepan maakuntatoimikunnan 
     kokous
8.-10.4.   Valtakunnallinen valmiuskouluttaja-
     kurssi (Heinola)
7.5.     Ensihuoltokurssi (Sievi)
14.5.     Etsintäkurssi (Haapajärvi)
20.-22.5.  Vapepa-johtajakurssi (paikka avoin)
27.-28.5.  Valmiuskouluttajatapaaminen 
     (Kestilä)
kevät      Vapepan Peruskurssi ja etsintäpäivä 
     (Kärsämäki)
kevät     Vapepan Peruskurssi ja etsintäpäivä 
         (Kainuu)
Kevät     Etsintäkurssi (Kuusamo)

VALMIUS
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Pirkko-Liisa Laitinen ENSIAPURYHMÄT, PÄIHDETYÖ

NUORISOTOIMINTAPauliina Rasinkangas

Hyvää alkanutta uutta vuotta teille kaikille ja 
lämmin kiitos viime vuodesta. Vuosi 2015 oli 
ensiapuryhmätoiminnan kannalta ennätykselli-
nen. Uusia ryhmiä syntyi ja entisiin ryhmiin rek-
rytoitiin uusia ryhmäläisiä.

Ensiapuryhmien toiminta on edelleen nousu-
johdanteinen. Uusia ryhmiä tullenee ainakin 
Alavieskaan ja Yli-Iihin. Tällä hetkellä toimivia 
ryhmiä on jo 32, joka on huikean hieno asia. 

Tulen satsaamaan ensiapuryhmien koulutuksiin 
myöskin tänä vuonna. Ne ryhmät, jotka otta-
vat lääkkeet päivystyksiinsä, tullaan koulutta-
maan nyt kevään aikana. RedNetissä on jo il-
moittautumismahdollisuudet Oulun neljään ja 
Oulaisten koulutukseen. Ne ryhmät, jotka eivät 
ole vielä minulle ilmoittaneet lääkkeiden ottoa 
päivystyksiinsä, pyytäisin pikimmiten ottamaan 
yhteyttä minuun, jotta voimme sopia koulutuk-
sesta.

Kesäleirit

Päivystysensiapukursseista on sovittu Kuusa-
mon kurssi nyt helmikuussa. Kalajoelle on nyt 
keväällä tulossa päpa-kurssi. Tarkempi ajan-
kohta selviää myöhemmin. Jos vielä olisi tarvet-
ta kolmanteen päpa-kurssiin nyt keväällä, pyy-
täisin ensiapuryhmäläisiä ehdottamaan paikkaa 
ja ajankohtaa.

Ensiapuryhmien koulutus- ja harjoitus-
viikonloppu 16.–17.4.2016.  
Maijanlammen leirikeskus Taivalkoski

Ilmoittautumiset: https://rednet.punainenristi.
fi/node/36558

Päivystysensiapukurssi Kalajoella 
kevään aikana

Ea-3-kurssi 8.-12.6.2016
paikka vielä avoin

Oulun piiri järjestää kesän kynnyksellä kaksi leiriä nuorille piirin koulutuskeskus Hietalinnassa:

o Reddie Kids -leiri 7-10 vuotiaille alustavasti 5. – 9.6.
o Hietaleiri 10–14 vuotiaille alustavasti 11. – 14.6.

Lisää tietoa seuraavassa Tässä ja Nyt -tiedotteessa ja piirin RedNet-sivustoilla.
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TUPLATAAN-KAMPANJA

#Tuplataan nuorten määrä – aloittaa voi vaikka heti
#Tuplataan-kampanja haastaa jokaisen työntekijän ja vapaaehtoisen innostamaan mukaan 
toimintaan lisää nuoria. Nuoria tarvitaan, jotta järjestömme pysyy elinvoimaisena.   

Nuoret ovat tärkeä osa Punaisen Ristin autta-
misketjua. Nuorille itselleen nuorisotoiminta 
voi olla konkreettinen tapa osoittaa, että välit-
tää itsestään, lähiympäristöstään ja maailmas-
ta. Silti nuorten vapaaehtoisten määrä on vii-
me vuosina laskenut vauhdilla. Jotta Punaisen 
Ristin toiminta pysyy elinvoimaisena myös tu-
levaisuudessa, on alle 29-vuotiaita nuoria saa-
tava lisää. 

Tavoite lisätä nuorten auttajien määrää näkyy 
tulevina vuosina kaikessa lasten ja nuorten toi-
minnassa. Punaisen Ristin nuoret ja nuorisotyön-
tekijät aloittivat viime syksynä #Tuplataan-kam-
panjan, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa 
nuorten vapaaehtoisten määrä vuoden 2017 lop-
puun mennessä. Kampanjaan kutsutaan mukaan 
jokainen jäsen, vapaaehtoinen ja työntekijä iästä 
riippumatta – myös sinut! 

#Tuplaaminen vaatii asennetta
ja kovaa työtä

Tuplaaminen onnistuu yhteistyöllä ja innostu-
neella asenteella. Tavoitteeseen pääsy vaatii 
myös kovaa työtä, mutta tärkeintä on, että sitä 
jahdataan yhdessä ja avoimin mielin. Otetaan 
siis nuoret vapaaehtoiset innolla vastaan, luo-
tetaan heihin ja annetaan heille vastuuta unoh-
tamatta kuitenkaan konkareiden tukea ja kan-
nustusta. 

Tavoite on helposti saavutettavissa, jos kannus-
tamme toinen toisiamme. Mikä parasta, osallis-
tua voi vaikka heti! Näin voit aloittaa: 

• Ota yhteyttä toiminnasta etääntyneisiin
 vapaaehtoisiin ja pyydä heitä vetämään 
 uutta Reddie Kids –ryhmää.

• Muista uusien innokkaiden lasten vanhem-
 mat – olisiko heidän joukossaan joku, jota 
 kiinnostaisi ohjata ryhmää?
 
• Nuorten ensiapuryhmä voi järjestää tutus-
 tumisillan, johon he kutsuvat kavereita 
 tutustumaan toimintaan. Henkilökohtaiset 
 yhteydenotot on hyvä tapa rekrytoida 
 uusia vapaaehtoisia.

VaNuKe tukee osastoja 
tuplaamistavoitteessa

Tuplaamisen tueksi on koottu Valtakunnal-
linen nuorisotoiminnan kehittämistiimi 
(VaNuKe). Keskustoimiston ja piirien työnteki-
jöistä koottu ryhmä kehittää uusia rekrytointi-
malleja yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 

Punaisen Ristin keskustoimiston uusi nuoriso-
toiminnan suunnittelija Kirsi Salo tukee piirejä 
ja osastoja alueellisen nuorisotoiminnan kehit-
tämisessä. Yhteistyö on jo aloitettu Lapin piirin 
kanssa. Lisäksi lasten ja nuorten toimintamate-
riaaleja kehitetään ja nuorille suunnattua vies-
tintää tehostetaan.

Jokainen tuplaa tyylillään 

Cloetta on sponsoroinut Punaiselle Ristille 
1 000 Tupla-patukkaa, jotta nuorten mää-
rän tuplaaminen olisi makeampaa. Mitä 
muita keinoja keksit tuplaamisen tueksi? 
Kehitetään uusia keinoja yksin ja yhdessä 
– tavoite on yhteinen! 

Tervetuloa nuorten kevättapaamiseen!

Nuorten kevättapaaminen järjestetään 19.–
20. maaliskuuta 2016 Kangasalla Apilassa. 
Tapahtumaan on kutsuttu kaikki 15–29-vuoti-
aat järjestömme nuoret, ja mukaan voi tuoda 
myös kavereita, jotka eivät vielä ole mukana 
Punaisen Ristin toiminnassa!

Kevättapaamisessa rentoudutaan, virkistäy-
dytään, kouluttaudutaan ja tavataan muita 
nuoria. Tapahtumaan voi ilmoittautua 5.1.–
17.2.2016, osallistumismaksu on 25 euroa.

Lisätietoa tapahtumasta löytyy osoitteesta 
rednet.punainenristi.fi/kevattapaaminen

Lisätietoja:
Nuorisotoiminnan suunnittelija
Kirsi Salo, p. 020 701 2122
kirsi.salo@punainenristi.fi
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KOULUYHTEISTYÖ

Koulumaailman uudet tuulet 

Helsingin Tehtaankadun ala-asteen oppilaat harjoittelivat 
ensiaputaitoja ja varoituskolmion pystyttämistä.
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Vuonna 2016 kouluissa ja oppilaitoksissa eletään muutoksen aikaa, kun uudistuneet  
opetussuunnitelmat otetaan käyttöön. Uudistus on meille järjestönä loistotilaisuus  
tiivistää yhteistyötä kouluissa.

Itsestä ja toisista huolehtiminen, vapaaehtoi-
suus ja maailmankansalaisuus. Ne ovat oppi-
ainerajat ylittäviä tavoitteita, joita korostetaan 
uusissa opetussuunnitelmissa. Ne ovat myös 
Suomen Punaisen Ristin osaamisen ydintä. 

Opetussuunnitelma on opetuksenjärjestäjiä 
velvoittava asiakirja, selkäranka suomalaisissa 
oppilaitoksissa tapahtuvalle opetukselle. Suo-

Yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa on 
parhaimmillaan, kun sekä järjestön että ope-
tussuunnitelmien tavoitteet tulevat täytetyksi. 

Lokakuussa yläkoululaisille ja heidän perheil-
leen järjestettävän Äkkilähtö 2016 -valmius- 
harjoituksen tarkoituksena on vahvistaa 
koulujen kriisivalmiutta. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö sekä opetushallitus kannusta-
vat yläkouluja osallistumaan harjoitukseen, 
jonka painopisteitä ovat henkinen kriisin-
kestävyys, kotien, koulujen ja kuntien val-
miudet toimia äkillisissä tilanteissa sekä 
nuorten sosiaalisen median käyttö ja media- 
lukutaito.

Äkkilähtö 2016 linkittyy uusiin perusopetuk-
sen opetussuunnitelmien perusteisiin vah-
vasti. Tätä kannattaa pitää esillä, kun on yh-
teydessä kouluihin ja pyytää niitä mukaan 
valmiusharjoitukseen. 

men Punaisen Ristin kouluyhteistyön tarkoituk-
sena on tukea opettajia opetussuunnitelmien 
toteuttamisessa. Olemalla läsnä jo peruskou-
lussa varmistamme että lapset ja nuoret pääse-
vät yhdenvertaisesti osallisiksi Punaisen Ristin 
tärkeimmistä sisällöistä.

Uusissa opetussuunnitelmissa peruskouluja, 
lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia kannuste-
taan laajaan yhteistyöhön järjestöjen, nuoriso-, 
kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimien, poliisin, 
seurakuntien, yritysten ja muiden lähiympäris-
tön toimijoiden kanssa.

Yhteistyö lisää oppimisympäristöjen monipuoli-
suutta, rikastuttaa koulutyötä sekä tukee kou-
lun kasvatustehtävää ja parantaa sen laatua. 
Tuetaan siis yhdessä opettajia ja oppilaitoksia 
tulevien sukupolvien kasvattamisessa.

Lisätietoja:
Kouluyhteistyön suunnittelija
Virve Turunen, p. 020 701 2154
virve.turunen@punainenristi.fi

Harjoituksessa käytetään monipuolisesti eri-
laisia oppimisympäristöjä ja harjoitellaan ha-
vaintojen tekemistä, tiedon hakemista, arvioi-
mista, muokkaamista sekä tiedon jakamista. 
Samalla paneudutaan tieto- ja viestintätekno-
logiseen osaamiseen sekä monilukutaitoon. 
Harjoituksessa kehitetään itsestä ja toisista 
huolehtimisen sekä arjen taitoja.

Päivän aikana oppilaat saavat käytännön ko-
kemusta yhteiskunnallisesta osallistumisesta 
ja vapaaehtoistoiminnasta. Suunnittelemalla 
ja toteuttamalla harjoituksen yhdessä koulu-
jen kanssa osastot tukevat koulujen kasvatus-
tehtävää. Samalla harjoitus on hyvä mah-
dollisuus saada toimintaan uusia innokkaita 
perheitä ja nuoria. 

Lue lisää opetussuunnitelmista: 
www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot	ja	
http://eperusteet.opintopolku.fi/

Jalkaudutaan kouluihin – mallina Äkkilähtö 2016  
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YSTÄVÄTOIMINTA Pauliina Rasinkangas

Ystävänpäivä – talven sydämellisin päivä lähestyy

Suomessa on paljon yksinäisiä ja paljon ystäväksi haluavia. Jotta voimme vastata  
molempien tarpeisiin, meidän on saatava mahdollisimman moni uusi ystävä mukaan.  
Juhlistetaan siis ystävänpäivää 14. helmikuuta näyttävin tempauksin!

Ystävänpäivä on Punaiselle Ristille tärkeä kam-
panjapäivä. Silloin puhutaan ystävyydestä ja sen 
merkityksestä yksinäisyyden vähentämisessä. 
Joka kymmenes täysi-ikäinen Suomessa kokee 
itsensä yksinäiseksi. Se tarkoittaa jopa 400 000 
ihmistä, eli työsarkaa riittää. 

Ystävänpäivänä 14. helmikuuta esittelemme ys-
tävätoimintaa kaikessa kirjossaan ja haastam-
me mukaan uusia vapaaehtoisia. Kutsutaan 
mukaan myös kaikki ne, jotka viime syksynä 
turvapaikkatoiminnan tai Vain elämää goes Pu-
nainen Risti -ohjelman myötä ilmoittivat kiin-
nostuksensa ystävätoimintaan.

Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa

Iloa ystävyydestä -tapahtumien suunnittelu 
kannattaa aloittaa ajoissa. Tapahtuman voi ha-
lutessaan järjestää myös jonain muuna päivänä 
kuin sunnuntaina 14. helmikuuta. Tapahtumis-
sa voi esitellä osaston ystävätoimintaa ja kut-
sua mukaan paikkakuntalaiset vauvasta vaa-
riin. Vinkkejä tapahtumien suunnitteluun löytyy 
osastoille lähetetystä kampanjakirjeestä ja ys-
tävänpäiväsivuilta RedNetistä.

Tiedottaminen on tärkeää

Ystävätoiminta kiinnostaa monia, mutta pääs-
täkseen mukaan on saatava tietoa toiminnas-
ta. Siksi tapahtumista tiedottaminen on tär- 
keää. Juuri ystävänpäivänä voi syntyä merkittä-
vä ensikontakti ja kipinä, joka saa innostumaan 
ystäväksi tai osallistumaan muuhun järjestöm-
me vapaaehtoistoimintaan. 

Mukaan pääsemisen on oltava helppoa. Ystävä-
kurssit kannattaa järjestää pian ystävänpäivän 
jälkeen. Kursseista kannattaa tiedottaa samalla 
kun tiedottaa ystävänpäivästä. 

Iloa ystävyydestä -tapahtumiin voi saada tu-
kea, enimmillään 150 euroa. Edellytyksenä on, 
että tapahtuma on avoin kaikille ja että siellä 
voi liittyä Punaisen Ristin jäseneksi ja ystäväksi. 
Tapahtumasta on tiedotettu ja siitä on ilmoitet-
tu myös tapahtumakalenterissa. Koska tuki liit-
tyy yhteistyöhömme LähiTapiolan kanssa, tu-
lee kumppanuuden näkyä myös tapahtumissa 
ja viestinnässä.

Joensuun osasto järjesti toissavuonna tikkupullan paistoa ystävänpäivänä.
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YSTÄVÄTOIMINTA

Katutempaus vai ulkoilutapahtuma?

- Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – 
 aloittakaa suunnittelu ajoissa!

- Ystävänpäivänä voi järjestää katutempauk-
 sen, ulkoilutapahtuman, pop up -tapahtu-
 man tai vaikka monikulttuurisen tapahtu-
 man vastaanottokeskuksessa. 

- Suosittuja tempauksia on järjestetty myös
 Terhokerhoissa ja Kontissa. 

- Näkykää ja tiedottakaa! Muuten ystäväksi 
 haluavat eivät löydä meitä.

Oikotie ystävyyteen

- Ystävätoiminnan lyhytkurssi on kätevä 
 tapa rekrytoida uusia ystäviä. Ystäväksi 
 haluava pääsee heti mukaan, eikä hänen 
 tarvitse odottaa peruskurssia.

- Kurssi on helppo järjestää, ja se kestää 
 vain kolme tuntia.

- Osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilö 
 huolehtii siitä, että kiinnostuneet saavat
 lisäperehdytyksen myöhemmin. 

- Aktiivisuus palkitaan – muistattehan 
 kutsua kaikki kiinnostuneet seuraaviinkin 
 -tapahtumiin!

Lisää vinkkejä tapahtuman järjestämiseen 
kampanjakirjeessä ja ystävänpäiväsivuilta 
RedNetistä.

Lisätietoja:
Asiantuntija, sosiaalinen hyvinvointi 
ja seniorityö, 
Anita Hartikka, p. 020 701 2123,
anita.hartikka@punainenristi.fi

Kampanjakoordinaattori 
Sari Byman, p. 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi
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Johanna ValkamaMONIKULTTUURISUUS

Syksyn jälkeen koittaa talvi, ja kohta on jo ke-
vät! Varma kevään merkki on päivän pitenemi-
nen, mutta vielä on luvassa paljon lunta ja pak-
kasta. Hyvään vauhtiin päässyt vastaanotto-
keskustoiminta jatkuu myös, ja sen myötä niis-
sä tapahtuva vapaaehtoistoiminta. 

Tanssiryhmiä, polkupyöränkorjausta, urheilua, 
kielikahviloita… samalla suomen kieltä opetel-
len ja suomalaisiin tutustuen. Esikotoutumisen 
myötä tulijoiden integroituminen suomalaiseen 
yhteiskuntaan ja maan tapoihin voi tapahtua 
kivuttomasti.

Tulijan tukena –lyhytkursseja on järjestetty 
useita, ja järjestetään edelleen. Nyt muutamas-
ta kurssista on laitettu peräti mainoskin – aiem-
minhan kurssit olivat täynnä jonosta jo ennen 
päivämäärän päättämistä. 

Jatkossa on tarkoitus järjestää myös täysmittai-
sia kursseja sekä ystävätoiminnasta että moni-
kulttuurisesta ystävätoiminnasta. Periaatteelli-

nen erohan näkyy jo nimessä: ”Tulijan tukena” 
–kurssin jälkeen vapaaehtoinen on valmis toi-
mimaan tulijoitten tukena, kun taas ”Tulijan ys-
tävänä ja tukena”- ja ystävätoiminnan perus-
kurssin käyneet voivat toimia henkilökohtaisina 
tai perheystävinä. Rajanveto ei tietenkään aina 
ole näin tiukkaa.

Samaan aikaan monikulttuurisuustoiminta jat-
kuu myös vastaanottokeskusten ulkopuolella. 
Läksyhelppeihin toivotaan lisää vetäjiä, ja mo-
nesta osastosta puuttuu vielä monikulttuuri-
suustoiminnan yhteyshenkilö. Rasisminvastai-
nen viikko on sopivasti ennen pääsiäistä 21. 
– 27.3., ja silloin on hyvä tilaisuus muistuttaa 
ihmisiä toiminnan jatkuvuudesta. Osastoilla on 
silloin hyvä hetki jalkautua turuille ja toreille, ja 
antaa ihmisille mahdollisuus kertoa kokemuk-
sistaan. Odotettavissa voi olla monenkirjavaa 
kommentointia, mutta tärkeintä olisi antaa jo-
kaiselle tilaa ja paikka ilmaista oma mielipiteen-
sä kiihkoilematta. Rasismia vastustavat ovat 
kuitenkin tutkitusti se hiljainen enemmistö.

Konfliktin	keskellä	-roolipeli	Evolla	21.-23.7.2016

Roolipelin voi järjestää myös lyhyempänä, vaikkapa koululuokille yläkoulussa tai lukiossa. 
Peli esitelläänkin Educa-messuilla 29. - 30.1.2016 Helsingissä Messukeskuksessa opetta-
jille. Jos kiinnostuit, voit ottaa yhteyden piiritoimistoon johanna.valkama@punainenristi.fi

Punainen Risti hakee pelinvetäjiä jär-
jestämään Konfliktin keskellä -rooli-
peliä heinäkuussa partiolaisten suur-
leirille Roihulle!

Konfliktin keskellä on Punaisen Ris-
tin kehittämä yön yli kestävä rooli-
peli, jossa pelaajat asetetaan pako-
laisen asemaan. He joutuvat pake-
nemaan sotaa ja käyvät läpi pako-
laisen matkalla vastaan tulevia tilan-
teita. Peli tutustuttaa osallistujat so-
dan oikeussääntöihin, uhrin oikeu-
teen saada apua sekä Punaisen Ris-
tin rooliin aseellisissa konflikteissa.

Onko sinulla aiempaa kokemusta Konfliktin keskellä -peliin osallistumisesta tai pelin järjestä-
misestä tai onko sinulla muuten innostusta ja sopiva tausta pelinvetäjäksi? Haluaisitko olla 
mukana luomassa elämystä pelaajille ja saada samalla itsellesi ainutlaatuisen kokemuksen?

Pelin järjestää SPR keskustoimisto 21.–23.7.2016 Evon leirialueella Hämeenlinnassa. Peliin 
haetaan pelinvetäjää erilaisiin tehtäviin. Oletko kiinnostunut? Ilmoittaudu tai kysy lisätieto-
ja laittamalla viestiä hanne-miia.ollikainen@redcross.fi 

Tule mukaan järjestämään jännittävää tapahtumaa!
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 21.–27.3.2016

Hyvillä teoilla rasismia vastaan
Rasisminvastaista viikkoa vietetään 21.–27.3.2016. Samalla viikolla on myös YK:n rasis-
minvastainen päivä 21.3. Rasistinen ajattelu on selkeässä ristiriidassa Punaisen Ristin pe-
riaatteiden kanssa, jotka korostavat inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta. Siksi toimimme sitä 
vastaan teoin ja sanoin.

Rasisminvastaisella viikolla puhumme syrjin-
nästä ja rasismista, toimimme moniarvoisen 
ja yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta sekä 
teemme hyviä rasisminvastaisia tekoja.
 
– Nyt viimeistään jokaiselle on varmasti selvää, 
että rasisminvastainen toiminta on tarpeellista 
ja ajankohtaista Suomessa. Isot muutokset esi-
merkiksi turvapaikanhakijatilanteessa tänä syk-
synä ovat saaneet ihmiset reagoimaan voimak-
kaasti puolesta ja vastaan. On tärkeää, että me 
edistämme yhdessä inhimillisyyttä ja yhdenver-
taisuutta, sanoo Ei rasismille! -hankkeen koordi-
naattori Janette Grönfors.

Rasismi vahingoittaa paitsi sen kohteiksi jou-
tuneita myös koko yhteiskuntaa. Punainen Ris-
ti edistää sellaista toimintaa, joka tekee maail-
masta kaikille paremman paikan. Tänä syksynä 
esimerkiksi noin 8 000 Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoista on auttanut maahan saapuneita 
turvapaikanhakijoita.

Osallistumisvinkit osastoille

1. Ota kantaa! 
Rasisminvastaisella viikolla järjestetään 
#milloinviimeksi-kampanja. Kampanja kannus-
taa miettimään, milloin viimeksi esimerkiksi teit 
rasisminvastaisia hyviä tekoja tai puhuit yhden-
vertaisuuden puolesta. Jaa ajatuksesi ja tekosi 
sosiaalisessa mediassa hashtagilla #milloinvii-
meksi, ja kutsu muutkin mukaan. Voitte myös 

kerätä rasisminvastaisia hyviä tekoja vaikka ka-
dulla tai kauppakeskuksessa. 

2. Järjestä rasisminvastainen tapahtuma
 tai työpaja. 
Yhdenvertaisuutta edistävän työpajan tai ta-
pahtuman voi järjestää esimerkiksi kouluissa ja 
työyhteisöissä. Erilaisia tapahtumia voi suun-
nitella vaikka koko viikolle: herättäkää keskus-
telua rasismivisan avulla, harjoitelkaa yhdessä 
rasismiin puuttumista tai järjestäkää aiheeseen 
liittyvä aamunavaus. Suunnitteluapua saa Ei ra-
sismille! -hankkeen koordinaattorilta Janette 
Grönforsilta.
 
3. Tilaa rasismiin puuttumisen treenikehä. 
Treenikehässä opetellaan rasismin tunnista-
mista ja siihen puuttumista teatterin keinoin. 
Painopisteenä ovat arkipäiväiset vuorovaiku-
tustilanteet esimerkiksi julkisilla paikoilla. Tree-
nikehä soveltuu 10–20 hengen ryhmille ja se 
kestää 2–3 tuntia. Tilaa maksuton treenikehä 
Janette Grönforsilta.

Räppärit Musta Barbaari ja Prinssi Jusuf sanovat ei rasis-
mille. Viisivuotista Ei rasismille! -hanketta rahoittaa Raha-
automaattiyhdistys.
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Hanki materiaalit ajoissa
• Ohjeet ja materiaalit päivitetään
 RedNetiin helmikuussa: 
	 rednet.punainenristi.fi/
 rasisminvastainen-viikko
 
• Rasismivisa-kierrevihkot, pinssit, tarrat 
 ja muut materiaalit voi tilata maksutta 
 Punaisen Ristin verkkokaupasta
 punaisenristinkauppa.fi

Seuraa somessa: 
www.facebook.com/eirasismille/ 
twitter.com/spreirasismille
instagram.com/spreirasismille

Lisätiedot, työpajat ja treenikehät: 
Koordinaattori, Ei rasismille! -hanke
Janette Grönfors, 020 701 2156
janette.gronfors@punainenristi.fi
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Kurssi-ilmoittautumiset: www.punainenristi.fi/opi-ensiapua 
Klikkaa kurssikalenteri ja valitse kaupunki: Oulu
Lisätiedot Riku Halttu, p. 020 701 2613

Yleisölle avoimet piirin ensiapukurssit Oulussa kevät 2016

KOULUTUSTA
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PROMOKOULUTUS	2016	/	PROMOUTBILDNING	2016   KEVÄT / VÅREN

Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille 
Riksomfattande promodagar för alla promor  30.–31.1. Turku

Yhteiset osat/Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa     5.–6.3.  Turku, Varsinais-Suomi

KOULUTTAJAKOULUTUS	2016	/	UTBILDARUTBILDNING	2016

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

Kouluttajapäivät: 
Kouluttajien valtakunnallinen täydennys- ja jatkokoulutus  30.–31.1. Turku

Valmiuskouluttajien sisältöosa   8.–10.4. Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 1.10–4.11. Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä1 5.–6.11. Helsinki

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

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 29.–30.10. Nynäs

KOULUTUSTA
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TAPAHTUMAKALENTERI 2016

* -MERKITYT OVAT VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA


