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Pertti Saarela

PÄÄKIRJOITUS 10.11.2016

Vierivä kivi

Vain muutos on pysyvää, usein todetaan. Toisaalta
yhtä tuttua on perustella kantaansa argumentoimalla, että ”miksi muuttaa toimivaa?” Joskus muutos on
vain vaihtuneiden olosuhteiden takia välttämätöntä. Muutosta ei siis aina voi väistää, mutta onneksi
sen aiheuttaamaa ahdistusta ja epätietoisuuden tilaa voi oppia hallitsemaan ja sietämään. Toisaalta,
jotkut meistä suorastaan nauttivat siitä, että mitään
varsinaisia suunnitelmia ei ole olemassa - on vain
mukana elämän virrassa kuin lastu laineilla.

Onko tietoinen muutos ja asiantilojen itsetarkoituksellinen uudelleen järjestely järkevää? Mitä hyötyä
siitä voi olla, olettaen että muutos kuitenkin vie aikaa ja energiaa? Helppo tapa vastata on, että muutos on aina mahdollisuus - mahdollisuus tehdä asiat vielä paremmin ja tarkoituksenmukaisemmin kuin
aiemmin.

Tulevaisuus on meille kaikille viime kädessä yhtä
epävarmaa, riippumatta siitä, onko sitä suunniteltu vai ei. Mutta toki suunnittelulla ja todennäköisten
tapahtumakulkujen arvioinnilla voi tulevaisuuteen
omalta osaltaan vaikuttaa - siltä osin kun ympäröivät
olosuhteet jatkavat kulkuaan pääosin ennakoidusti.

Jos uutta ei olla koskaan kokeiltu, ei voida olla absoluuttisen varmoja siitä, että vanha keino on parempi
kuin pussillinen uusia. Aivotutkijat puolestaan ovat
selvittäneet, että aivot tarvitsevat uusia virikkeitä
jatkuvasti toimiakseen mahdollisimman tehokkaasti
- eli kaikenlainen uusi pakottaa aivot käsittelemään
asioita uudella tavalla, joka taas antaa mahdollisuuden kehittyä ja löytää luovia ratkaisuja.

Kun vertaamme nykyistä suomalaista elämänmenoamme ja vertaamme sitä tilanteeseen vuosisata sitten, niin onhan toki täysin selvää, että nykyinen elintapamme on jatkuvan muutoksen kourissa. Niin paljon muuttuu koko ajan niin työelämässä, opiskelussa, teknologiassa, yhteiskunnassamme kuin globaalisti ajatellen koko maailmassa.

Aina uudet tuulet eivät kuitenkaan tuo toivottua tulosta, vaan uusi toimintamalli onkin susi jo syntyessään. Sen ei kuitenkaan kannata antaa luoda kehittämis- ja kokeiluperusteiselle kulttuurille varjoa
ylleen ja hyvää syytä olla muuttamatta mitään. Jokainen epäonnistuminen on oppimisen kannalta äärimmäisen tärkeää. Amerikan maalla ei turhaan korosteta sitä, että bisnestä oppii parhaiten tekemällä
konkurssin.

Olemme jo pitkälle kaupungistuneina tottuneet tietynlaiseen alati läsnä olevaan muutokseen, joten
ehkä emme enää edes huomaa sitä arkisessa elämässämme. Sata vuotta sitten pääosa suomalaisista
eli maaseudulla saaden elinkeinonsa maataloudesta.
Koko elintapa perustui ennustettavuuteen, muuttumattomuuteen, luonnon kiertoon ja erityisesti vuodenaikojen säännölliseen vaihtuvuuteen - asiaan
joka ei koskaan muuttunut. Nyt senkään suhteen ei
olla enää ihan niin varmoja.

Toivon kaikille uskaliaita uusia pään avauksia ja rohkeutta ottaa askelia epävarmuuden tiellä. Jos ei ole
valmis ottamaan riskejä, ei voi saavuttaa mitään todella ainutlaatuistakaan.
Pertti Saarela
Toiminnanjohtaja
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Hyvää joulumieltä 20 vuotta

Merkittävä juhlavuosi alkaa pian

Tärkeä ja koskettava sanoma sekä yhdessä tekeminen ovat olleet olennaisia tekijöitä Hyvä joulumieli -keräysten onnistumisessa. Vähävaraisten
lapsiperheiden tilanne on ollut keskiössä alusta asti. Viesti on saanut erityisesti yritykset mukaan lahjoittamaan ja varmistamaan hyvän joulumielen paitsi tuhansille perheille myös omille
asiakkailleen ja työntekijöilleen.

Suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta. Samana vuonna Suomen Punainen Risti täyttää 140
vuotta. Järjestömme oli parhaassa keski-iässään,
kun Suomi itsenäistyi ja se oli mukana rakentamassa yhtenäistä Suomea itsenäisyyden ensimmäisinä vaikeina vuosina. Sen jälkeen olemme
kyenneet vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin
vuosikymmen toisen perään.

Kun keräys toteutettiin ensimmäisen kerran
vuonna 1997, jaettiin 2 000 ruokalahjakorttia.
Tänä vuonna jaetaan huimat 30 000 lahjakorttia, ja tavoitteena on kerätä 2,1 miljoonaa euroa! Tämä on mahdollista ainoastaan saumattomalla yhteistyöllä ihan joka tasolla.

Punaisen Ristin ja Suomen tiet ovat kohdanneet
usein juuri silloin, kun avun tarve on ollut suurimmillaan. Harvat enää muistavat, että olemme
järjestäneet ystävätoimintaa jo 50-luvun lopulta lähtien. Veripalvelutoiminta muutti järjestön
koko Suomen kattavaksi kansalaisjärjestöksi jo
40-luvulla. Ensimmäinen Suomen Punaisen Ristin kenttäsairaala vei ensimmäiset suomalaiset
avustustyöntekijät maailmalle jo kahden kuukauden päästä perustamisesta ja nykyään avustustyöntekijämme tunnetaan kaikkialla maailmassa.

Suomen Punainen Risti, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Yleisradio ovat onnistuneet luomaan yhdessä keräyksen, joka tunnetaan, joka
näkyy ja jolla on vaikuttavuutta. Itse lahjakortin
voi lunastaa niin Keskon, S-ryhmän kuin Lidlinkin liikkeissä.

Historia osoittaa, että olemme aina vastanneet
yhteiskunnan tarpeisiin. Näin teemme myös tulevaisuudessa. Vuoden aikana kutsumme kaikki
osastot mukaan antamaan 100-vuotiaalle Suomelle arvokkaan lahjan. Lahjamme Suomelle on
kouluttaa vuoden aikana tuhansia uusia auttajia,
kaikkialle Suomeen. Tulevaisuuden Suomessa
ihmiset ovat yhdessä auttamassa avun tarpeessa olevia, pidetään me huoli siitä, että tulevaisuuden Suomi on turvallinen.

Kuntien sosiaalitoimi ja seurakunnat ovat apuna perheiden etsimisessä, mutta ilman järjestöjen sitoutuneita vapaaehtoisia ei lahjakortteja
saataisi perille oikeille perheille oikeaan aikaan
kaikkialla Suomessa. Kiitos kaikille vuosien varrella mukana olleille!
Jatketaan hyvää työtä ja annetaan joulumielen
lämmittää mieltämme myös tulevana jouluna.
Anna Laurinsilta
Varainhankintapäällikkö

		
Ilpo Kiiskinen
Viestintäjohtaja

TYKKÄÄ Facebookissa

OTA YHTEYTTÄ

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä

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

twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!

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)
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Leena Koskela

Vain elämää Goes Punainen
Risti tulee taas!
Punaisen Ristin kotimaan toiminta on hienosti esillä joulukuussa, kun Vain elämää -tähdet
tutustuvat Punaiseen Ristiin. Vain elämää -erikoisjaksossa tutustutaan kuuteen eri toimintamuotoon ja haastetaan katsojia lahjoittamaan
kotimaan toimintaan ja tulemaan vapaaehtoiseksi.

Nuorten turvatalosta apua saanut Samu Ronkainen (oik.)
kertoi Raskasta joulua –tähdille Marco Hietalalle (vas.) ja
Erkka Korhoselle tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Toni Wirtanen tutustuu Kontti-toimintaan,
Mikko Kuustonen vastaanottokeskukseen,
Anna Puu ensiapupäivystykseen ja Virve Rosti lasten ensiapuopetukseen. Mikael Gabriel
vierailee turvatalossa ja Erin Veripalvelussa.

Raskasta joulua -kiertue
tuo apua nuorille

Yhteystiedot ajan tasalle
Aiempien vuosien kokemukset osoittavat, että
lähetyksen jälkeen ihmiset ovat sankoin joukoin
ilmoittautuneet vapaaehtoiseksi kotimaan toimintaan. Tämä onkin hieno mahdollisuus meille
saada näkyvyyden lisäksi uusia vapaaehtoisia!
Otetaan kaikki halukkaat lämpimästi vastaan.
Ohjelma esitetään Nelosella 2.12. klo 20, ja uusinnat 3.12. klo 18.30 sekä 5.12. klo 19.30. Ennen lähetyksiä kannattaa tarkistaa, että osaston
yhteystiedot RedNetissä ja muissa osaston kanavissa ovat ajan tasalla.

Punainen Risti ja Raskasta joulua -kiertue yhdistävät tänä talvena voimansa auttaakseen nuoria. Jo 12. kerran järjestettävällä konserttikiertueella on mukana Suomen kirkkaimmat rock- ja
metallitähdet. Osa kiertueen lipputuloista ohjataan Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen toimintaan.
Konserttikiertue alkaa 12.11.2016 Baltic Princess -laivalta ja päättyy 18.12.2016 Porin Promenadi-saliin.

Lisätietoja:
Kampanjakoordinaattori
Sari Byman, p. 020 701 2201

Tarkka kiertueaikataulu: raskastajoulua.fi

Kiitos osallistumisesta Nälkäpäivään!
Jussi Vierimaa

Koko järjestön suurponnistus onnistui erinomaisesti ja Nälkäpäivän keräystulokseen voidaan olla erittäin tyytyväisiä. Lipaskeräys tuotti
syyskuun lopussa tehdyn arvion mukaan noin 1
350 000 euroa.
– Haluan kiittää kaikkia Nälkäpäivään antamastaan ajasta ja lahjoituksista. Nälkäpäivää järjestävien vapaaehtoisten ja kerääjien ansiosta Punainen Risti voi auttaa hädänalaisia eri puolilla
maailmaa, kiittää Punaisen Ristin varainhankintajohtaja John Ekelund.
Keräyksen lopullinen tulos selviää marraskuussa. Tulokseen lasketaan mukaan muut lahjoitustavat, kuten tekstiviestillä, netissä ja MobilePay-mobiilisovelluksella tehdyt lahjoitukset.
Nälkäpäivä järjestettiin 15.–17.9.2016.

Reddie ja Pikachu osallistuivat Nälkäpäivään Turussa.
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Tässä ja nyt sai uuden taittajan

Ota päihteet puheeksi

Aineistoryhmän graafinen assistentti ja Tässä ja
nytin pitkäaikainen taittaja Liisa Åker jäi eläkkeelle elokuun lopussa. Järjestötiedotteen taitosta vastaa jatkossa aineistoryhmän tuotantoAD Laura Takatalo.

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään
7.–13.11.2016. Viikon aikana osastot ja piirit
järjestävät erilaisia päihdetyön tapahtumia ympäri Suomen.
Tänä vuonna valtakunnallinen viesti kohdistuu
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja tavoitteena on rohkaista heitä puhumaan päihteiden
käytöstä asiakkaittensa kanssa. Punaisen Ristin terveyspisteet ovat saaneet materiaalia puheeksi ottamisen tueksi. Valmiuksia puheeksi
ottamisen taitoon vapaaehtoiset saavat osallistumalla Varhaisen puuttumisen kursseille.

Keskustoimiston viestintäyksikössä toimiva aineistoryhmä auttaa muidenkin viestintäaineistojen toteutuksessa sekä markkinointiviestinnän suunnittelussa ja konseptoinnissa.
Aineistoryhmä on toisin sanoen järjestön oma
markkinoinnin ja mainonnan tiimi: osallistumme kaikkeen aineistotuotantoon painetusta
sähköiseen, esitteistä videoihin ja yksittäisistä
flyereista, rintamerkeistä, ilmapalloista jne. kokonaisiin kampanjoihin.

Lue lisää Ehkäisevän päihdetyön viikosta:
www.kysyminenkannattaa.fi

Voit tilata tarvitsemasi aineiston käyttämällä
aineistotilauslomaketta, jonka löydät aineistopankista (aineistopankki.punainenristi.fi).

Joulukahvila-mallia ollaan
valtakunnallistamassa

Lisätietoja:
Aineistoryhmän yhteyskoordinaattori
Merja Tummunki, p. 020 701 2200

Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin
osastojen vapaaehtoiset järjestivät viime vuonna kolme joulukahvilaa: Lohjalla, Espoossa ja
Helsingissä. Kahvilat olivat sekä järjestäjille että
osallistujille mukava tapa olla yhdessä jouluna.
Kaikille avoimet kahvilat eivät tuottaneet merkittäviä kuluja, mutta iloa sitäkin enemmän.

Kuvapankki ja aineistopankki
samaan osoitteeseen
Kaikki tarpeelliset viestinnän aineistot saa nyt ladattua osaston käyttöön yhdeltä luukulta, kun
Punaisen Ristin kuvapankki yhdistettiin aineistopankkiin. Jos sinulla ei ole entuudestaan tunnuksia palveluun, rekisteröidy sen käyttäjäksi osoitteessa aineistopankki.punainenristi.fi.

Nyt joulukahvila-mallista halutaan tehdä
valtakunnallinen ja mallia esiteltiin piirien
sosiaalipalvelusuunnittelijoille Toimialapäivillä
lokakuussa.
– Hyvien kokemusten pohjalta kannustamme
osastoja ympäri maata järjestämään joulukahviloita. Kahvila voi innostaa mukaan aivan uusia
vapaaehtoisia ja mahdollistaa yhdessä tekemisen ja auttamisen, sanoo Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta.

Lisätietoja:
Informaatikko Mari Vehkalahti,
p. 020 701 2233

KOMIA! -ensiapuleiri
elokuussa

Punaisen Ristin joulukahviloissa on yhdistetty ihmisten halu ja tarve olla yhdessä. HUP:n
kokemus osoitti, että kahviloille on selvä tilaus kaupungistumisen ja yksinasuvien määrän
kasvaessa. Joulukahvila on vahva viesti, että
kenenkään ei tarvitse olla yksin. Kahvilat ovat
osa HOK-Elannon tukemaa Hyvän elämän eväät
-hanketta pääkaupunkiseudulla.

Tule mukaan valtakunnalliselle KOMIA! -ensiapuleirille 3.–6.8.2017. Leiri järjestetään LänsiSuomessa ja tarkka sijainti varmistuu vuoden
loppuun mennessä. Varaa päivä allakkaasi ja ilmoittaudu mukaan marraskuusta lähtien RedNetissä.

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

Lisätietoja:
Terveydenhuollon suunnittelija
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126
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Auta kotoutumisen
alkuvaiheessa olevia

Liity hyvissä ajoin ystävänpäivän ryhmään RedNetissä!

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat osoittaneet
huikaisevaa kykyä ja valmiutta vastaanottokeskusten perustamisessa sekä turvapaikanhakijoiden auttamisessa. Valmiutta tarvitaan edelleen, kun myönteisen luvan saaneet henkilöt
muuttavat uusiin kotikuntiin.

Yksinäisyys loppuu, kun lopetamme sen. Varmistetaan yhdessä, että jokainen saa ystävänpäivänä tilaisuuden kertoa toiselle ihmiselle
kuulumisensa. Näillä teemoilla vietämme ystävänpäivää 14.2. Järjestämme Iloa ystävyydestä
-tapahtumia ja innostamme mukaan uusia vapaaehtoisia.

Hyvän ja turvallisen ilmapiirin luominen on tärkeää ja osasto voi merkittävällä tavalla tukea
kotoutumisen alkuvaihetta. Osastojen avuksi on suunniteltu kotoutumistarjotin, mihin voi
koota erilaisia toimintamuotoja, joita järjestöillä on kotoutumisen edistämiseksi.

LähiTapiola on jo vuosia tukenut ystävätoimintaa ja antanut tukea tapahtumakuluihin (enintään 150 euroa). Tukea voi hakea keskustoimiston kautta, kun tapahtuman ilmoittelussa ja
materiaaleissa on LähiTapiolan logo ja tapahtuma on viety tapahtumakalenteriin kaikille avoimena tilaisuutena.

Tilaa ilmainen järjestöjen kotoutumistarjotin
Punaisen Ristin kaupasta: www.punaisenristinkauppa.fi

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä (rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva) ja lue lisää
kampanjasta! Sivut valmistuvat vuoden vaihteessa.

Lisätietoja:
Piirien monikulttuurisuustoiminnan kehittäjät

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

Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö
Johanna Matikainen, p. 020 701 2179
Vastaanottotoiminnan suunnittelija
Kaisa Kannuksela, p. 020 701 2039

Kampanjakoordinaattori Sari Byman,
p. 020 701 2201

Alustavaa tietoa vuoden 2017 koulutuksista
•

Terveysohjelmien koulutuspäivät 11.–12.2.2017

Koulutuspäivät on tarkoitettu kaikille Punaisen Ristin terveysohjelmien toimijoille täydennyskoulutukseksi (terveyspisteet, hiv/seksuaaliterveys, päihdetyö ja ea-ryhmät). Se sopii myös täsmäkoulutukseksi osastojen terveystoiminnan yhdyshenkilöille.
Koulutuksessa
kerrotaan
terveysohjelmien
sisällöstä,
uusien
toimijoiden rekrytoinnista, aineistojen hyödyntämisestä ja yhteistyön toteuttamisesta muiden ohjelmien kanssa. Koulutus on osa terveyden edistämisen promosisältöä.
•

Kouluttaja- ja promopäivät järjestetään viikkoa tavanomaista aikaisemmin eli 21.–
22.1.2017. Lisätietoa omasta piiritoimistosta ja RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
Vapaaehtoiskouluttajat

•

Varsinais-Suomen promon yhteinen osa 4.–5.3.2017.

•

Maarianhaminassa första hjälpen promo 4.–5.2.2017.
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Suomessa asuu maailman auttamistaitoisin kansa
Suomen Punainen Risti täyttää ensi vuonna 140 vuotta ja haluaa antaa lahjaksi
100-vuotiaalle Suomelle elintärkeän lahjan: koulutamme yhdessä Suomelle tuhansia uusia auttajia. Tule osastosi kanssa lahjatalkoisiin!

Juhlavuosi näkyy osastojen auttajakurssien ansiosta kaikkialla Suomessa, juuri siihen aikaan
ja sille yleisölle kuin se osastolle parhaiten sopii. Erinomainen aika tapahtumien järjestämiselle on Punaisen Ristin viikko 8.–14.5. Valtakunnallista näkyvyyttä saamme yleiskokouksessa ja
juuri sitä ennen järjestettävässä tapahtumassa
6.–11.6. Helsingin Kansalaistorilla.

Juhlavuoden tavoitteena on, että lähes kaikki
500 osastoa osallistuvat ensiapukurssien tai lyhyempien auttajakurssien järjestämiseen omalla alueellaan tai yhteistyössä naapuriosastojen
kanssa. Tietoa kurssien sisällöstä ja toteutuksesta tulee lisää myöhemmin.

Pienimpiäkään lahjatalkoissa ei unohdeta, sillä
alle kouluikäiset pääsevät tutustumaan auttamisen maailmaan Nallesairaalassa, missä hoidetaan ja paikataan pehmot kuntoon yhdessä kansainvälisen avustustyön ammattilaisten
kanssa. Sairaala suunnitellaan lasten kanssa ja
se rakennetaan yleiskokouksen aikaan Helsingissä. Osastot voivat järjestää Nallesairaalan
jatkossa myös itse.

Juhlavuonnakin haluamme korostaa vapaaehtoistemme joukkoa. He ovat auttamistyömme
perusta, jotka sitovat järjestön toiminnan yhteisöihin kiinni. Itsenäisyyden juhlavuosi tarjoaa
hienon mahdollisuuden vahvistaa auttamishalua ja -taitoja ja nostaa esille keskustelun siitä, millaisiin haasteisiin järjestömme on jatkossa vastattava.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen,
p. 020 701 2015

Vuonna 1957 jäsenlehdessä suositeltiin: ”Tekohengityksen antamisessa on ensiarvoista, että
se aletaan heti, jolloin Holger Nielsen -menetelmä on paras jokapaikan menetelmä. Jos Even
keinu on paikalla, siirretään potilas siihen, mutta
sidottaessa häntä keinuun on tekohengityksen
antamista koko ajan jatkettava”.

Muistatko Even keinun?
Ensi vuonna saa muistella ihan luvan kanssa järjestön työtä 140 vuoden varrelta.
Esimerkiksi elvyttämisen tavat ovat vuosikymmenten aikana olleet monet.
Kymin piirin järjestämässä ensiapukurssien
opettajien valmennustilaisuudessa 1953 harjoiteltiin niin kutsuttua Even keinua. Oppia olivat hakemassa muun muassa monet lähiseudun tehtaiden terveyssisaret.

Suusta suuhun -menetelmää esiteltiin jäsenlehdessä tehokkaimpana elvytystapana keväällä
1960. Enää ei puhuttu Even keinusta.
H. Schrader/Kotkan Uusi Valokuvaamo

Englantilaisen lääkärin, Frank Even, kehittämässä keinutusmenetelmässä elvytettävä sidottiin käsistään ja jaloistaan levyyn, jota keinutettiin voimakkaasti edestakaisin vähintään
90 asteen kulmaan.
Eve kehitti menetelmänsä 1930-luvun alussa
hengenpelastustarkoitukseen rannoille. Keinutettaessa paine palleaan sai ilman virtaamaan
keuhkoihin. Valitettavasti pää alaspäin ollessa
myös vesi saattoi mennä vatsasta keuhkoihin.
Holger Nielsenin menetelmä korvasi keinuttamisen suositeltavana elvytyskeinona melko
nopeasti, mutta Even keinu säilyi sen rinnalla
vielä vuosia.

Even keinun saattoi rakentaa mistä tahansa, vaikkapa
ovesta ja tuoleista, kuten Kymen piirin koulutuksessa 1953.
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JOULU

Kalenteri virittää joulun odotukseen
Aineettomat lahjat ovat uudistuneet
Merkkiteko on muuttunut ja se kulkee nyt Vaikuttava lahja -nimellä. Valitsemalla Vaikuttavan lahjan annat konkreettista apua vaikeassa tilanteessa olevalle. Samalla osoitat lahjasi
saajalle, että välität ja haluat auttaa. Vaikuttavia lahjoja ovat muun muassa:

Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalentereita
on kaksi, kuvittajina Raimo Partanen ja Martta Wendelin. Kalentereita on lähetetty 135
000 kotiin. Kalenterin suositushinta on 7,90
euroa, ja sen voi ostaa myös verkkokaupasta punaisenristinkauppa.fi tai myynti@punainenristi.fi.

Puuroa koko kylälle 10 euroa
Tämän lahjan avulla Punainen
Risti voi viedä 30 kiloa vehnäja maissijauhoja sinne, missä
ei ole riittävästi ruokaa. Lahjoituksen avulla koko kylän
asukkaat saavat puuroaterian.
Ystävä yksinäiselle 25 euroa
Tämä lahja muuttaa yksinäisen
ihmisen arjen. Lahjan avulla yksinäinen Suomessa saa vapaaehtoisesta ystävästä seuraa,
turvaa ja viestin, jonka jokainen
meistä haluaa kuulla: sinusta välitetään.

Punainen Risti ja Yle Fem ovat yhteistyössä tehneet BUU-klubben-kalenterin myös
tänä vuonna. Kalenterin voi tilata Yleltä
yleshop.yle.fi.

Lasitontut

Tilaukset ja lisätiedot: punaisenristinkauppa.fi

Runsas
valikoima
perinteisiä
joulukortteja

Tuulilasisuoja

Tilaukset Kirjaudu osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi.
Jos tarvitset apua, ota yhteyttä myynti@punainenristi.fi, 020 701 2211.
Avun maailmassa lisää joulukortteja ja -lahjoja. Lehti ilmestyy 9.11.
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017

Yleiskokoukseen enää puoli vuotta
Muistathan: Punaisen Ristin väki kokoontuu yleiskokoukseen päättämään, mihin
suuntaan kehitämme järjestöämme. Samalla päätetään uusista säännöistä ja valitaan uusi luottamusjohto. Viihdykkeitä
ei tietenkään unohdeta. Kokous järjestetään 10.–11.6.2017 Finlandia-talossa Helsingissä.

•
•

Kansalaistorilla tavataan!
Punainen Risti näkyy ja kuuluu lähes koko viikon ajan Finlandia-talon naapurissa olevalla
Kansalaistorilla. Helsingin ja Uudenmaan piirimme kunnianhimoisena tavoitteena on saada tori
täyteen väkeä ja sitä kautta huomattava määrä
uusia vapaaehtoisia ja sanansaattajia.

moittautumiseen sekä toimintalinjauksen
ja uusien sääntöjen ensimmäiset versiot.
Ilmoittautuminen kokoukseen: 3.2.–
28.4.2017
Toinen postitus osastoille ja piireille 10.–
12.5.2017: kokouskutsu, toimintalinjaus
ja sääntöehdotus, aloitteet sekä ehdotus
luottamushenkilöiksi. Lisäksi: kokouksen
esite ja muuta tarpeellista.

Seuraa valmisteluja Rednetissä: rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2017. Siellä näet, miten uuden toimintalinjauksemme eli strategian (2018–2020) valmistelu etenee. Sääntöjen
uudistuksesta saat tietoa täältä: rednet.punainenristi.fi/saantouudistus.

Tärkeitä päivämääriä:
• Osastojen edustajien määrä vahvistetaan
31.12.2016
• Postitus osastoille ja piireille 2.–3.2.2017:
virallinen ilmoitus kokouksesta, ohjeet il-

Edellinen yleiskokous pidettiin Turussa vuonna
2014. Katso lisää: punainenristi.fi/ajankohtaista/yleiskokous
Lisätietoja: Piiritoimistot, RedNet

Edellisen yleiskokouksen aikana Punainen Risti esitteli toimintaansa Iloa auttamisesta -yleisötapahtumassa Forum Marinumilla Aurajoen rannalla Turussa. Nina Rossi (vas.) ja Ronja pääsivät harjoittelemaan ensiaputaitoja nukkesairaalassa,
joka perustetaan suosionsa vuoksi myös tulevan yleiskokouksen ajaksi Kansalaistorille.
Jussi Vierimaa
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017

KUTSU YLEISKOKOUKSEEN
Suomen Punainen Risti järjestää seuraavan
yleiskokouksen 10.–11.6.2017 Finlandiatalossa Helsingissä.

•
•

Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mukaan ”hallituksen on ilmoitettava varsinaisen yleiskokouksen ajankohta ja paikka viimeistään neljä kuukautta ennen
kokousta”.
Yleiskokouksessa jokaisella osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä kohden.
Edustajien määrä perustuu edellisen vuoden henkilöjäsenten määrään. Lisäksi jokaisella piirillä on yksi
piirihallituksen valitsema äänivaltainen edustaja, joka
on yleiskokouksen vaalitoimikunnan jäsen.
Yleiskokoukseen valmistauduttaessa on otettava
huomioon seuraavat asetuksen määräämät asiat:

•
•

Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet tulee jättää
hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen
kokousta eli 13.4.2017 mennessä.
Ehdokkaiden esittämisaika vaalitoimikunnalle
päättyy 28.4.2017.
Hallitus lähettää käsiteltävät asiat sisältävän
kokouskutsun viimeistään kuukautta ennen
kokousta.
Kaikki käsiteltävät asiat postitetaan osastoille
ja piireille 12.5.2017.

Osallistumismaksu kokoukseen on 40 euroa. Illalliskortti maksaa 50 euroa.
Tervetuloa vaikuttamaan!
Suomen Punainen Risti
Hallitus

Varaa majoitus yleiskokouksen ajaksi
Helsingin yleiskokoukseen osallistuville on varattu hotellihuoneita Original Sokos Hotel Presidentistä ja Radisson Blu Royalista. Lisäksi
erityisesti nuorisojäsenille on tehty majoituskiintiö Hostel Domus Academicasta. Jos tiedät
osallistuvasi yleiskokoukseen, voit tehdä huonevarauksen jo nyt, vaikka varsinainen yleiskokousilmoittautuminen alkaa vasta vuoden vaihteen jälkeen.

Hotelli Presidentin ja Radisson Blu Royalin hinnat on porrastettu siten, että hinnat ovat voimassa 11.3.2017 saakka. Sen jälkeen hinnat
nousevat 10 €/huone. Varaukset on tehty pe-su
9.–11.6.2017. Nettivarauksella molemmista hotelleista voi varata maksimissaan neljä huonetta
kerralla. Isomman määrän voi tarvittaessa varata
soittamalla alla mainittuihin numeroihin.

Hotellit, hinnat ja varauskoodit:
Hotelli ja huonehinnat

Varaustunnus internetissä

Varaustunnus puhelimitse

Original Sokos Hotel Presidentti
www.sokoshotels.fi
2hh (erilliset vuoteet) 110 €/huone/vrk
2hh (parivuode) 95 €/huone/vrk
3hh (erilliset vuoteet) 130 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 608

BSUO170609

SPR

Radisson Blu Royal
www.radissonblu.fi
2hh (erilliset vuoteet)120 €/huone/vrk
Yhden hengen käytössä 105 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 701

SPR

SPR

Hostel Domus Academica
www.hostelacademica.fi
(Hostel.Academica@hyy.fi)
1 hengen huone 50 €/huone/vrk
2 hengen huone 62 €/huone/vrk
3 hengen huone 85 €/huone/vrk
Puhelin: +358 (0)9 1311 4334

SPR

SPR

Aamiaisen hinta hostellissa on 7,50 €
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Päivi Jurvakainen

PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ

Kiitos Nälkäpäivästä kaikille!

Osastojen syyskokous ja
asiakirjat

Tänä vuonna Nälkäpäiväkeräys toteutettiin jokaisen Oulun piirin 44 paikallisosaston alueella vähintäänkin koulujen
toimesta. Lipaskeräys ja osastojen järjestämät keräystapahtumat sujuivat positiivisessa hengessä! Piirimme alueella lipaskeräys tuotti 83 505 euroa, joka
laski hieman edellisestä vuodesta. Valtakunnallinen tulos on 2,4 miljoonaa euroa.

Osastojen sääntömääräiset syyskokoukset tulee pitää marraskuun loppuun mennessä. Tässä muutama keskeinen asia, jotka tulee muistaa.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen
jäsenet valitaan aina kahden vuoden kausiksi.
Heidän kuten myös rahastonhoitajan tulee olla
Punaisen Ristin henkilöjäseniä. Puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa ovat osaston nimenkirjoittajia, siksi näihin tehtäviin tulee kuhunkin valita
oma henkilönsä. Sihteeri ja rahastonhoitaja eivät ole automaattisesti hallituksen jäseniä. Muiden luottamus- ja avainhenkilöiden kausi on yksi
vuosi. Lisäksi valitaan toiminnan- ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja yhden vuoden kausiksi. Avainhenkilöiden ja
toiminnantarkastajien ei tarvitse olla välttämättä
jäseniä. Tietoa avainhenkilöiden tehtävistä löytää
Rednetin Osastotoimistosta osoitteesta https://
rednet.punainenristi.fi/node/7367

Lämpimät kiitokset teille kaikille upeille vapaaehtoisille ja lahjoittajille panoksestanne tämän vuoden keräykseen. Osastokohtaiset tulokset näet
seurantataulukosta.

Osaston tulee toimittaa J-kortit piiritoimistoon järjestötyönsuunnittelijalle viimeistään 31.1.2016.
Olkaa huolellisia täyttäessänne J-kortteja ja varmistakaa, että tiedot ovat oikein ja jäsenyydet
voimassa. Näin vältymme jälkikäteen tehtäviltä
korjauksilta. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa ei merkitä J2-korttiin hallituksen jäseniksi.
J-kortti lomakkeet löytyvät Rednetin Osastotoimistosta https://rednet.punainenristi.fi/tilastot
(sivun alalaidasta).
Muut syyskokousasiakirjat (pöytäkirja kopio, toimintasuunnitelma 2017, talousarvio 2017) tulee
toimittaa järjestötyönsuunnittelijalle viimeistään
31.12.2016. Nämä asiakirjat voi toimittaa myös
sähköpostilla.
Lisätietoa ja apua saa aina järjestötyönsuunnittelija Päivi Jurvakaiselta, puh. 040 522 4696.
Järjestämme alueellisia luottamushenkilökoulutuksia osastojen hallituksissa toimiville henkilöille. Aikataulut ja paikkakunnat selviävät heti tammikuun alusta.
Osastojen avainvapaaehtoisille järjestämme perehdytyskoulutuksen tammikuun viimeisenä viikonloppuna 27-29.1.2017 Kalajoella. (Alustava
paikka) Tähän koulutukseen toivomme mahdollisimman monen vapaaehtoistoimintaa ja ryhmiä
ohjaavan henkilön osallistuvan!
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Marika Parkkila

MONIKULTTUURISUUS

Virkistystä ja voimavaroja toimintaan!

Huom! Lauantain aikataulu saattaa hieman muuttua, jos elokuva kestää odotettua kauemmin. Elokuvan kesto selviää vasta marraskuun lopulla, kun se tulee Suomeen.
Pitkämatkalaisilla on mahdollisuus majoittautua Hietalinnassa (omat vuodevaatteet ja pyyhkeet mukaan). Pitkänmatkalaisten osallistumista tuemme myös maksamalla kulukorvauksia matkahuollon pikavuorotaulukon mukaisesti yli 40€ ylittävältä osalta. Ensisijaisesti tulo kimppakyydeillä.
Tärkeät osoitteet:
Hietalinna: Vaaskiventie 10, 90510 Oulu
Elokuvateatteri Star: Kalliotie 6, 90500 Oulu
Ravintola Nohadra: Merikoskenkatu 10, 90500
Oulu
Ilmoittautuminen perjantaihin 25.11.2016
mennessä marika.parkkila@redcross.fi.

Kiitos, kun olet mukana SPR:n monikulttuurisessa toiminnassa! Kutsun sinut Oulun
piirin ja keskustoimiston järjestämään monikulttuurisuustoimijoiden virkistyspäiville
Ouluun. Päivien tarkoituksena on tutustua
toimijoihin eri puolilta piiriä, vaihtaa kokemuksia ja saada uusia voimavaroja toimintaan.

Tapahtumaan mahtuu 40 henkilöä ja paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.Ilmoittautuminen on sitova ja peruuttamattomista tai 30.11.2016 jälkeisistä aiheettomista peruutuksista veloitamme 25€.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro seuraavat
tiedot:
- Oma nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Osasto ja missä toiminnassa olet mukana
- Majoitustarve Hietalinnassa la-su
- Ruokavalio
- Syötkö ravintola Nohadrassa minkä seuraavista vaihtoehdoista:

Aika: 10.–11.12.2016
Hinta: Ilmainen
Lauantai 10.12.2016
12.45 Tervetuloa tapahtumaan
(Star–elokuvateatteri)
13.00 Firman pikkujoulut -elokuva
(Star–elokuvateatteri)
15.00 Lounas Ravintola Nohadra
(juomat omakustanteisia)
17.00 Tutustuminen ja kokemuksia
toiminnasta (Hietalinna)
19.30 Pikkujoulut Hietalinnassa
(sauna ja ruokailu)

1. Paahtopaistisalaatti: paahtopaistia, jäävuorisalaattia, kurkkua, tomaattia, paprikaa,
punasipulia, halloumijuustoa, amerikkalaista
kastiketta ja curry-majoneesia
2. Tomaattinen Kasvispata: sipulia, kesäkurpitsaa, herkkusieniä, paprikaa ja valkosipulia
tomaattikastikkeessa riisin kera
3. Kanawokki: kanaa, paprikaa,sipulia, mietoa
tomaattikastiketta ja curry-majoneesia

Sunnuntai 11.12.2016
(koko päivä Hietalinnassa)
8.30
9.00
12.00
13.00
14.00

4. Äyriäispasta: nauhapastaa, simpukkaa, katkarapuja ja tonnikalaa valkoviini-kermakastikkeessa

Aamiainen
Voimavara–päivä
Mitä tästä eteenpäin?
Lounas-buffet Salama-tiimin tekemänä
Kiitos ja näkemiin!

Lämpimästi tervetuloa Ouluun!
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Markku Grip

VALMIUS

Hälytyksiä ja avustustilanteita alkusyksyn ajalta
Piirin Vapepalle on tullut tähän mennessä 28 hälytystä tänä vuonna. Tässä tiivistelmää syksyltä:
17.10. Etsintähälytys Ylikiimingissä - kateissa 80-vuotias mies - kadonnut löytyi poliisin vielä
tehdessä hälytystä Vapepalle.
Heidi Hyväri

6.10. Etsintä Kajaanissa - kateissa 44-vuotias
nainen - Vapepa-johtajana Reino Määttä - mukana 20 vapepalaista - kadonnutta ei löydetty etsinnän aikana.

Purkutilaisuus etsinnän jälkeen.

18.8. Etsintähälytys Paltamossa - kateissa
mieshenkilö - etsintäpaikalle oli jo matkalla Vapepa-johtaja Reino Määttä ja pari ryhmää, kun
poliisi peruutti hälytyksen.

30.9. Etsintähälytys Suomussalmella - kateissa 17-vuotias nainen - kadonnut löytyi samalla,
kun poliisi teki hälytystä Vapepalle - ei aiheuttanut hälytyssoittoja Vapepan sisällä.

SPR:n ja Vapepan hälytystiedot
ajantasalle

19.9. Etsintä Limingassa - kateissa 30-vuotias
mies - Vapepa-johtajana Tauno Bräysy - etsinnässä mukana vapepalaisia ja kyläläisiä yhteensä n.
80 - kadonnutta ei löydetty etsinnän aikana – Vapepan venepartio löysi kadonneen myöhemmin
(22.20) hukkuneena.

HÄTI -hälytystiedosto päivitetään jälleen loppuvuonna ja HÄTI 2017 -kirjanen saadaan jakoon
tammikuussa 2017. Päivitystapahtuma etenee
näin:

9.9. Liikenteenohjaustehtävä Paltamossa rekan nosto ojasta - Vapepasta kaksi liikenteenohjaajaa toiminnassa - Vapepa-vastaavana Anne
Väisänen.

1) Lähetän jokaisen hälytysryhmän yhteyshenkilölle marraskuun alkupuolella viikolla 45 - 46 yhteenvedon kunkin ryhmän tämän hetken hälytystiedoista järjestelmässämme ja jatko-ohjeet.

2.-4.9 Etsintä Pudasjärvellä - kateissa 73-vuotias mies - Vapepa-johtajina pe Antti Kauppila ja
Ahti Jurmu, la Antti Kauppila ja Jukka Tuuri, su Päivi
Paakkari - vapaaehtoisia etsijöitä pe-su yhteensä reilut 130 - Vapepan koirakko löysi kadonneen
kunnossa.

2) Tarkistakaa ja päivittäkää oman ryhmänne
tiedot ja toimikaa viestini ohjeen mukaisesti.
3) HÄTI-tiedosto päivitetään saatujen tietojen
perusteella > painoon > jakeluun tammikuussa.

1.9. Etsintähälytys Utajärvellä - kateissa
67-vuotias henkilö - poliisi ilmoitti kadonneen
jo löytyneen kunnossa, kunnossa, kun Vapepan
joukkoja hälytettiin.

Vapepan tiedottaminen jatkossa

24.8. Etsintä Vihannissa - kateissa 87-vuotias nainen - Vapepa-johtajana Esa Sarpola ja mukaan etsintää ehti 7 vapepalaista, kun kadonnut
jo löytyi kunnossa.

Vapepan vanhat verkkosivut lakkaavat toimimasta vuoden vaihteessa. Vielä voit lukea alueemme
tapahtumista osoitteessa www.vanha.vapepa.
fi/oulu. Uudet verkkosivut löytyvät tutusta osoitteesta www.vapepa.fi. Tässä vaiheessa uusilla
sivustolla ei vielä ole maakuntien eikä paikallistoimikuntien omia sivuja. Ne tulevat seuraavassa vaiheessa, joka on aikaisintaan ensi keväänä.

23.8. Liikenteenohjaustehtävä Paltamossa elintarvikerekka ojassa - Vapepasta kaksi liikenteenohjaajaa toiminnassa - Vapepa-vastaavana
Anne Väisänen.

Osoitteessa www.lehtiluukku.fi/lehti/vapepainfo/_read/2-2016/122795.html voit käydä lukemassa uusimman, valtakunnallisen Vapepa-infon.

24.8. Etsintähälytys Ristijärvellä - kateissa
64-vuotias mies - omaiset löysivät kadonneen kunnossa, kun Vapepan ryhmiä oltiin hälyttämässä.
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Vapepa-foorumi vuoden
loppuhuipentumana
Pohjoisen Suomen Vapepa-foorumi järjestetään Pikku-Syötteellä 26.-27.11.2016 OuluLappi -yhteistyönä. Foorumi on maksuton ja
avoin kaikille vapepalaisille (siis myös SPR:n
valmiustoimijoille). Ilmoittautumiset tulee
tehdä s-postilla osoitteeseen markku.grip@
redcross.fi. Paikkoja on rajoitetusti; alustavasti korkeintaan kaksi per toimintaryhmä.

Sippo Nevalainen

Tunnelmaa edellisestä foorumista.

Ohjelmatiivistelmä (tarkemmin osoitteessa
http://vanha.vapepa.fi/oulu/foorumi-2):

Vapepan maakuntatoimikunnan kokouskuulumisia

La 26.11.2016
11.00 Tulolounas
12.00 Foorumin avaus
(maakuntatoimikunnan puheenjohtaja
Lauri Ratava /PPM-K)
12.15 Ajankohtaista Vapepassa
(SPR:n keskustoimiston edustaja)
MOVA ja RPAS osana Vapepaa
(Heikki Heinonen, SLPS)
13.15 Piirien katsaukset (valmiuspäälliköt
Annikki von Pandy ja Markku Grip)
14.00 Kahvi; välipalaa
14.30 Johtajuus etsinnässä
(Lapin poliisilaitoksen edustaja)
15.30 Vapepan rooli huoltovarmuudessa
(ylitarkastaja Markku Aherto)
16.30 Tulevaisuustyöpajat
(Valmius ja hälytykset, Vapepa v.2026,
Koulutus ja tiedotus, Uusi teknologia)
18.00 Valmistautuminen iltajuhlaan; sauna
19.30 Iltajuhla; huomionosoitukset

Vapepan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
maakuntatoimikunta piti syyskokouksensa
20.10.2016. Kokoukseen osallistui 17 henkilöä Vapepan ja eri viranomaisten edustajina. Tässä tiivistelmä päätöksistä:
- Esa Erkkilä valittiin toimikunnan varapuheenjohtajaksi vuoden 2017 loppuun
- Toimintasuunnitelma 2017 hyväksyttiin
(http://
vanha.vapepa.fi/oulu/maakuntatoimikunta)
- Toimikunnan kokoonpanolista päivitettiin
(http://vanha.vapepa.fi/oulu/maakuntatoimikunta)
- Myönnettiin Vapepan Pronssinen ansiomitali Tarja-Inkeri Määtälle (Oulu), Kauko Määtälle
(Oulu), Timo Nykyrille (Oulu), Eveliina Hintikalle (Oulu/Haapavesi), Ahti Jurmulle (Taivalkoski)
sekä Jaana Hietalalle (Pudasjärvi)

20.00 Pikkujouluinen illallinen

Su 27.11.2016

- Päätettiin esittää Vapepan keskustoimikunnan
hyväksyttäväksi yksi Vapepan Ansioristi, yksi
Vapepan kultainen ansiomitali ja kaksi hopeis
ta ansiomitalia – nimet julkaistaan, kun Vapepan keskustoimikunta on päättänyt huomionosoituksista.

07.00 Aamiainen
08.30 Aamun avaus, video (Lapin poliisilaitos)
08.30 Raportit työpajojen tuloksista
(à 10 min/työpajojen edustajat)
09.30 Järjestöjen yhteistoiminta isoissa
avustusoperaatioissa (SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle 		
Löövi)
10.30 OHTO (SPR:n keskustoimiston edustaja)
12.00 Päätössanat (Lasse Ratava) ja
lähtölounas

- Hyväksytyt huomionosoitukset jaetaan Vapepa-foorumissa Pikku-Syötteellä la 26.11.2016.
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Pauliina Rasinkangas

YSTÄVÄTOIMINTA

Lukiolaiset mukaan ystävätoimintaan
peruskurssin kautta

Haapajärven lukiolla.

Merja Eilola

Ystävätoiminnan peruskurssia on tarjottu
nyt kahdessa lukiossa: Reisjärvellä ja Haapajärvellä. Kummassakin lukiossa kurssi
täyttyi opiskelijoista ja antoi selvän merkin siitä, että kokeilu vaikuttaa hyvältä.

Mitä lukiolaiset ovat sitten palvelutaloissa
tehneet? On laulettu karaokea, ulkoiltu ja juteltu mm. Reisjärven historiasta. Tästä lähtikin ajatus seuraavaan yhteistyöhön: yksi historian kurssi sovitetaan tehtäväksi palvelutalon asukkaiden kanssa, eli uuden opetussuunnitelman mukaista toimintaa parhaimmillaan!

Mitä se siis tarkoittaa? Lukiolaisille tarjottiin
kurssia, joka kummassakin lukiossa sovitettiin kahdelle päivälle koulutettavaksi. Kurssilla
on mukana paikallisosaston edustus, niin kuin
aina ystävätoiminnan kursseilla. Paikallisosasto kertoo toiminnastaan, ja mikä tärkeintä, antaa kasvot ja näin ollen madaltaa kynnystä tulla
mukaan Punaisen Ristin toimintaan.

Samanlaisia suunnitelmia on vireillä muillakin
paikkakunnilla. Voisiko tällainen ystävätoiminta toimia teidänkin osastossanne? Olkaa yhteydessä niin sovitaan seuraavat toimenpiteet!

Kurssin jälkeen lukiolaiset ovat mukana ystävätoiminnassa tietyn tuntimäärän, aikaa on koko
lukio-aika, kirjoittavat raportin ja saavat kurssimerkinnän. Esimerkiksi Reisjärvellä lukiolaiset
vierailevat palvelutalossa yksin, pareittain tai
ryhmänä.

Odd Fellow Samaria ry:n tuella
virkistyttiin monella eri tavalla
Odd Fellow Samaria ry:n tukea oli mahdollista hakea elokuun loppuun asti. Oulun piirissä neljä osastoa tarttui mahdollisuuteen ja järjesti ikäihmisille virkistystä:
Ylikiimingissä kultaisen iän kerholaiset
ja Terhokerholaiset varasivat bussin, jolla matkustivat Koitelin kauniisiin maisemiin.
Kempeleen ystävät kävivät teatterissa ja syömässä.
Taivalkoskella palvelutalojen asukkaille järjestettiin makkaranpaistoretki. Vihannissa järjestettiin
ruokailu palvelutalon asukkaille ja lähiympäristön
ikääntyneille, josta saimmekin lukea edellisestä
Tässä&Nyt -järjestötiedotteesta. Kiitos aktiviteettia järjestäneille osastoille!

Kurssin jälkeen Reisjärven aktiivit kävivät vielä lukiolaisten kanssa läpi ensiavun perusteita. Yhteistyö palvelutalojen kanssa on todella
hyvää; jokaisen palvelutalon kanssa lukiolaisilla on oma whatsapp-ryhmä, jossa hoitajat kysyvät lukiolaisia mukaan erilaisiin tapahtumiin
tai opiskelijat ehdottavat, voisiko jotain heidän
ajattelemaansa toimintaa toteuttaa palvelutalossa. Eli pallo on myös rohkeasti heitetty lukiolaisille, miten haluavat kehittää iloa palvelutalossa. Ja tähän lukiolaiset ovat myös vastanneet.
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 25.11.–24.12.2016

Hyvä Joulumieli juhlii pyöreitä vuosia
Tee keräystä näkyväksi

Nuoren aikuisen ikään ehtinyt Hyvä Joulumieli
tähtää huipputulokseen. Tavoitteena on kerätä ennätykselliset 2,1 miljoonaa euroa ja jakaa
30 000 kappaletta 70 euron arvoisia lahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille. Edellisvuosien
tavoin 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.

Köyhien lapsiperheiden määrä Suomessa ei ole
vähenemässä. Tällä hetkellä joka 10. lapsi elää
pienituloisessa perheessä, missä toimeentulohuolet vaikuttavat kaikkien perheenjäsenten
mielialaan. Hyvä Joulumieli -keräys on vaikuttamiskampanja ja sen avulla voimme levittää tietoa lapsiperheiden köyhyydestä. Näppärä keino
on esimerkiksi jakaa Hyvä Joulumieli -keräyksen
Facebook-päivityksiä ja osallistua keskusteluun
sosiaalisessa mediassa. Upouusilla nettisivuilla
on kootusti tietoa keräyksestä ja sen edistymisestä unohtamatta kuitenkaan kiinnostavia artikkeleja muun muassa lahjakorttien saaneista.

Keräys käynnistyy näyttävillä avajaisilla Helsingin päärautatieasemalla perjantaina 25.11.
Tänä vuonna avajaisissa esiintyy Erin. Ylen Aamu-tv tekee paikan päältä suoraa lähetystä ja
kertoo keräyksestä päivittäin aina 23.12.2016
saakka. Keräystulos uutisoidaan valtakunnallisesti jouluaattona.
Lahjakortit

perheille

ennen

Tärkeää muistettavaa:
• Hyvä Joulumieli -nettisivut: www.hyvajoulumieli.fi, www.julisinnet.fi
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys
• Twitter: #hyvajoulumieli ja Instagram:
@hyvajoulumieli
• Perustiedot keräyksestä: www.punainenristi.fi/hyva-joulumieli
• RedNet: www.punainenristi.fi/hyva-joulumieli.
• Lisätietoja piiritoimistosta ja osoitteesta
joulumieli@punainenristi.fi

juhlapyhiä

Hyvä Joulumieli -kortit toimitetaan piireihin viikolla 44 ja piireistä osastoille viikoilla 46–47. Punainen Risti ja MLL valitsevat apua tarvitsevat
perheet yhteistyössä muun muassa diakoniatyön, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kanssa. On
tärkeää muistaa, että lahjakortti on lahja eikä
sitä voi hakea.

Keräystavat:
• Keräystili: FI17 1596 3000 2020 20. Kirjoita viestikenttään ”HJM”
• Lahjoituspuhelin: 0600-16555 (10,01 €/
puhelu + pvm/mpm)
• Tekstiviestilahjoitus: lähetä tekstiviesti HJM
numeroon 16499 (10 €).

Osastojen ja yhteistyökumppaneiden kannattaa jakaa lahjakortit perheille hyvissä ajoin. Näin
perheelle jää aikaa käyttää rahat ruokaostoksiin
ennen juhlapyhiä eikä synny pahaa mieltä, mikäli perhe on toisella paikkakunnalla joulun vietossa ja kortti jää käyttämättä. Lisäksi on hyvä
tarkastaa, että jokaisessa kortissa on lahjan saajan nimi. Lahjakortti on voimassa 7.–24.12.2016.

Rahankeräysluvan saajat: Suomen Punainen
Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Hanna Linnakko

Rahankeräyslupa: Poliisihallituksen lupa
nro POL-2015-12549/5.2.2016. Keräysaika
5.2.2016-31.12.2020 koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Ålands landskapsregering, lupa nro ÅLR 2015/11944/22.12.2015.
Vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen Suomessa.
Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123
Varainhankinnan koordinaattori
Regina Laurén, p. 020 701 2199

Hyödynnä aineistopankkia ja ota käyttöön oheinen sekä
muut uudet Hyvä Joulumieli -kuvat keräyksestä kertoessasi.
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Pirkko-Liisa Laitinen

ENSIAPURYHMÄT, TERVEYSPISTEET

Uusi vuosi 2017 alkaa täydellä touhulla piirin puolesta pidettävillä ensiapupäivystäjien osaamisen varmistamistilaisuuksilla.
Laitan erilaisia vaihtoehtoja sekä arki-iltoihin että osan viikonlopuille tasaisesti piirimme alueelle. Ensiapupäivystäjiä on lähes
400, joten melkoinen urakka edessäpäin.

Muhoksen osastoon on
perustettu ensiapuryhmä
13.10.2016 Muhokselle perustettiin ensiapuryhmä. Ryhmä aloittaa kokoontumiset jo tämän vuoden puolella. Ryhmän vetäjiksi lupautuivat Kirsi
Kesti ja Tiina Niva.Heti vuoden 2017 alussa ryhmä
kouluttautuu ea-1®-kurssilla.

Ensiapupäivystäjien osaamisen
varmistaminen

Onnea ja menestystä uudelle ea-ryhmälle!

Vuonna 2017 piirimme toimesta järjestetään ensiapupäivystäjien osaamisen varmistaminen. Testaukset suoritetaan jokaisessa piirissä samalla
tavalla koko valtakunnassa. Punainen Risti haluaa näin taata osaamisen, tiedon ja taidot ensiapupäivystyksissä. Tapahtumissa on apunani sekä etk:ta että kokeneita ensiapupäivystäjiä.

Katsausta vuoteen 2017
- Ensiapupäivystäjien testaukset tammi-helmikuussa
- Ensiapupäivystäjän peruskurssi helmikuussa Ka
jaanissa (pilottikurssi)
- Ea-3®-kurssi 14.-18.6.2017, paikka vielä avoin

Ensiapupäivystäjän osaamisen mittareita:
Elvytys:
Paineluista 90 % tulee olla oikein jos palautetta
antava nukke, puhalluksissa rintakehän tulee silmämääräisesti nousta selkeästi. PPE-D-näytössä
tulee kaikkien kohtien olla oikein suoritettuina ja
oikeassa järjestyksessä, jotta näyttö voidaan hyväksyä.

Henkisen tuen jatkokurssi
26.–27.11.2016, Oulu, piiritoimisto

Muissa tehtävissä kaikki toiminnot autettavalle
täytyy tehdä ja oikeassa toimintajärjestyksessä.
Laitan RedNettiin aikoja ja paikkoja, joissa tapahtumat on. Jokainen ryhmä saa testilomakkeet nyt
marraskuussa, joten voitte loppusyksyn aikana
harjoitella niiden perusteella.

Yhteinen Ou-La terveyspisteiden
vapaaehtoisten koulutuspäivät
pidettiin 8.-9.10. Hietalinnassa
Osallistujia oli kaiken kaikkiaan 28. Saimme kuulla
uusimmat uutiset keskustoimistolta, tietoa muistisairaan ihmisen kohtaamisesta, lääkkeiden käytön huomioimisesta ikäihmisillä ja millä tavalla
otamme puheeksi seksuaalisuuden ikäihmisillä.

Ilmoittaudutte tapahtumiin RedNetin kautta. Pyrin varaamaan yhteisiä aikoja ja paikkoja alueellemme. Tilaisuudet pyritään pitämään tammi-helmikuun 2017 aikana. Mikäli päivystyksiä on ennen
noita tilaisuuksia ensi vuoden alussa, voitte kaikin
mokomin päivystää :)

Ensiapupäivystäjien koulutus uudistuu
Ensiapupäivystäjien koulutuksesta tulee kolmiosainen. EA2®-kurssia ei enää ole pääsyvaatimuksissa. Olen luvannut, että Oulun piiri pilotoi
ensimmäisen kurssin. Kurssi pidetään Kajaanin
toimiston tiloissa:
I osa 4.2.2017 (8h, vastaa ea-2-kurssin sisältöä)
Välissä on verkko-opintojakso
II osa 25.-26.2.2017

Pirkko-Liisa Laitinen

Ou-La terveyspisteiden vapaaehtoisten koulutuspäivät.
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Riikka Kesonen

NUORISOTOIMINTA

Uusia kerhonohjaajia Oulun piirin
alueelle!
Lauantaina 8.10.2016 järjestettiin Oulussa
kuluneen vuoden ensimmäinen Reddie Kids
–kerhonohjaajakoulutus. Kouluttajina kurssilla toimivat vapaaehtoiset Meri Ilvesviita ja
Anna Visuri. Myös Riikka koulutti osan kurssin sisällöstä.
Mukaan koulutukseen ilmoittautui yhdeksän innokasta nuorta. Ennen kontaktipäivää koulutukseen sisältyi verkko-opetusta, jonka Reddie Kids
–kerhonohjaajaksi kouluttautuvat suorittivat etukäteen. Moodle-alustalla tehty verkko-opetus oli
pidetty koulutusmuoto, vaikka joitakin kehittämisen kohteita kurssin edetessä huomattiinkin.
Varsinainen kontaktipäivä koostui opetuksesta,
johon sisältyi etukäteen suoritetun verkko-opetuksen sisällön purkamista sekä kerhon suunnittelua ja tietenkin erilaisten leikkien harjoittelua
tulevaa varten. Myös Punaisen Ristin periaatteita sekä ensiapua käytiin vielä läpi. Kaiken kaikkiaan koulutuspäivä oli todella antoisa ja oli
mukavaa huomata, kuinka innostuneina kerhonohjaajat suunnittelivat toimintaa sekä pohtivat
rooliaan tulevina Reddie Kids –kerhonohjaajina.

Meri Ilvesviita (kuvassa ylh. oikealla) ja Anna Visuri opettivat kerhonohjaajille uusia leikkejä ja antoivat ideoita tulevaa varten.

tulevassa koulutuksessa osa kurssista suoritetaan etukäteen verkko-opintoina. Kurssi on kaikille Reddie Kids –kerhonohjaamisesta kiinnostuneille avoin, tervetuloa mukaan!

Reddie Kids –kerhonohjaajakoulutukselle on ollut
paljon kysyntää ja uusi koulutus järjestetäänkin
19.11. Kaakkurin lasten- ja nuortentalolla. Myös
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