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Oulun piiri
Uusikatu 22, 90100 Oulu
p. 08 8561 8200
Faksi 08 379 929
Toimisto avoinna
ma-pe 		
9-15

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahasto
Nordea		
221918-68000
Sampo		
800019-225005
Okopankki
578007-111649
Aktia		
405511-11397

oulu@punainenristi.fi
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
www.punainenristi.fi
Facebook: Punainen Risti Oulun piiri
instagram: sproulunpiiri

Soita lahjoituspuhelimeen
0600 412 777 (10e/puhelu+pvm)
0600 411 777 (5,05 e/puhelu+pvm)
Lahjoita internetin kautta
www.punainenristi.fi/lahjoita

Kontti—myymälä ja palvelupiste
Tyrnäväntie 14, 90400 Oulu
p. 040 1390 731
ma-pe 		
9-18
la 		
9-16

Punaisen Ristin kauppa
punaisenristinkauppa.fi
Puhelinmyynti 020 701 2211
Valtakunnallisten sivujen toimitus
Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä,
Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 581 0346
sari.hakkinen@punainenristi.fi
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto,
Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin kuva-arkisto
Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija
Marja Keränen, aineistot@punainenristi.fi

Veripalvelu
Isokatu 32 C, 90100 Oulu
p. 029 300 1110
ke ja to		
10-18
pe
10-17
Punainen Risti Ensiapu
Vanhatullinkatu 4, 90100 Oulu
p. 040 535 5954

Oulun piirin toimitus ja sivujen taitto:
Kristiina Kangas, 040 748 4305, kristiina.kangas@punainenristi.fi

Toiminnanjohtajan sijainen
Ari Haaranen
040 727 6691

Valmiuspäällikkö
Päivi Jurvakainen
040 486 2885

Järjestösihteeri
Maarit Kärkkäinen
040 483 4332

Projektivastaava
NOY - Nuoret osaksi yhteisöämme
Päivi Vatka
040 5022 565

Paino: Grano Oy Oulu 2019

Terveydenhuollonsuunnittelija
Anne Kynkäänniemi
040 154 5439

Projektityöntekijä
NOY - Nuoret osaksi yhteisöämme
Annika Luukkonen
040 5022 299

Sosiaalitoiminnansuunnittelija
Mirja Kaartinen
040 2159 300

Konttipäällikkö
Vuokko Ryytty
0400 418 718

Suunnittelija
Ruokaa & Kohtaamisia -hanke 2018-2020
Tiina Parkkinen
040 163 7622

Ruukin vastaanottokeskus, johtaja
Sirpa Kallio
040 592 8432

Suunnittelija
Omaishoitajien tukitoiminta
Suvi Kervinen
040 147 9350

Punainen Risti Ensiapu Oy, aluepäällikkö
Sari Anttila
040 546 0341

Järjestötyönsuunnittelija
Teemu Alapeteri
040 158 7198

Punainen Risti Ensiapu Oy, ETK
Jukka Tuuri
040 672 6985

Monikulttuurisuustoiminnankehittäjä
Marika Parkkila
040 156 0060

Punainen Risti Ensiapu Oy, hallintosihteeri
Riku Halttu
020 701 2613, 040 535 5954

Järjestökehittäjä
Kristiina Kangas
040 748 4305

Taloushallinto (Helsinki)
Krista Ramsi
040 544 5676
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Ari Haaranen

PÄÄKIRJOITUS 22.10.2019

Talvi saapuu, Kiitosgaala kutsuu vapaaehtoisia
Olemme jälleen siinä vaiheessa vuotta, että
talvi on saapumassa. Syksyn pimeät vaihtuvat
lumenvalkoisiin maisemiin. Uusi vuosi uusine
haasteineen on vielä pienen matkan päässä,
mutta kuluva vuosi alkaa olla paketoitu.

Punaisen Ristin valmiutta ovat myös ystävätoiminta, terveyspisteet, vastaanottokeskus, monikulttuurisuustoiminta sekä erilaiset uudet ja
jatkuvat hankkeet. Kaikkien ei ole välttämätöntä olla hälytysvalmiudessa, jokaiselle löytyy
oma rooli. Osasto tarvitsee myös toimivan hallituksen. Yhdessä nämä kaikki toiminnot muodostavat sen valmiuden, mihin viranomaiset
voivat tukeutua tarvitessaan.

Kuluneena vuotena Punainen Risti on taas
osoittanut tarpeellisuutensa ja vahvuutensa
monissa katastrofeissa, sekä ulkomailla että
kotimaassa. Ulkomaisia avustuskohteita ovat
olleet esimerkiksi hurrikaani Dorian jälkeinen
avustaminen Bahamalla ja pakolaisten auttaminen Syyriassa.

Viranomaiset ovat toistuvasti todenneet, että
ilman vapaaehtoisten apua he eivät selviäisi
tehtävistään. Kiitokset kaikille vapaaehtoisille
siitä, että olette taas tänäkin vuonna antaneet
aikaanne tähän tärkeään toimintaan. Vapaaehtoisten Kiitosgaalassa Torniossa 29.-30.11.
haluamme yhdessä Lapin piirin kanssa muistaa
vapaaehtoisia tästä arvokkaasta työstä. Tervetuloa mukaan virkistäytymään, tapaamaan
muita ja kuuntelemaan ajankohtaisia asioita.

Yhtä lailla tärkeää on Punaisen Ristin kotimaan
apu. Esimerkiksi tulipalojen uhreiksi joutuneiden perheiden auttaminen on yksi tärkeimmistä ja konkreettisimmista osastojen auttamistoimenpiteistä. Oulun piirin alueella autamme
vuosittain kymmeniä ihmisiä juuri silloin kun
hätä on suurin. Punainen Risti oli mukana myös
lokakuisen Asunnottomien yön tapahtumien
järjestelyissä. Ilman kattavaa osastoverkkoa
vapaaehtoisineen tällainen auttaminen ei olisi mahdollista.

Ari Haaranen
toiminnanjohtajan sijainen

Yhtenä merkittävänä valmiuden ja varautumisen muotona on Punaisen Ristin koordinoima
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminta. Vapepassa on yli 50 järjestöä, jotka ovat mukana
auttamassa jokainen omalla erityisalueellaan.
Oulun piirin alueella Vapepassa toimii parisataa hälytysryhmää ja pari tuhatta vapaaehtoista. Nämä vapaaehtoiset ovat sitä joukkoa,
jotka ovat jatkuvassa valmiudessa lähtemään
etsintöihin tai muihin auttamistilanteisiin, kellon ajasta tai säästä riippumatta.
Vuosittain viranomaiset hälyttävät Vapepan
avuksi alueellamme kymmeniä kertoja ja vapaaehtoisille kertyy satoja tunteja pyyteetöntä
työtä. ’Lähimmäisen apuna, viranomaisen tukena’ on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun motto. Lisääntyvässä määrin piirin alueellamme on
yleistynyt ensiapu- ja valmiusryhmätoiminta,
missä osastojen ea-ryhmät ja Vapepan valmiustoiminta ovat onnistuneesti yhdistäneet toimintaansa.
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Valmiina auttamaan
Suomen Punaisen Ristin perustehtävä on auttaa, kun ihminen on avun
tarpeessa. Meillä on erityinen tehtävä avustaa viranomaisia kriiseissä ja
onnettomuustilanteissa. Jotta apuumme voi luottaa kaikkialla Suomessa,
meidän on testattava valmiuttamme säännöllisesti. Kerran yleiskokouskaudessa järjestämme valmiusharjoituksen, joka tarjoaa
meille testaamisen lisäksi mahdollisuuden
myös oppia ja parantaa valmiuttamme.

miina auttamaan kaikkialla Suomessa. Vaikka
kriiseistä tulevat herkästi mieleen katastrofit
maailmalla, tapahtuu esimerkiksi vesikriisejä ja
tulipaloja jatkuvasti myös täällä Suomessa.
Aktiivinen näkyminen ja keräyslippaiden täyttäminen Nälkäpäivänä ovat erittäin merkityksellistä varautumista tuleviin kriiseihin. Katastrofirahasto luo valmiuksia auttaa nopeasti silloin,
kun avun tarve tulee. Mutta lisäksi Punaisen
Ristin vapaaehtoisten näkyminen ihmisten keskuudessa luo turvallisuuden tunnetta ja luottamusta siihen, että auttava ihminen on aina hädän tullen lähellä.

Tuorein testi järjestettiin aivan hetki sitten, lauantaina 26.10. Pisara 2019 oli valtakunnallinen valmiusharjoitus, jonka aiheena oli toiminta vesikriisissä. Puhdas vesi on meille kaikille
elintärkeää, myös täällä Suomessa. Punaisen
Ristin vapaaehtoiset ja työntekijät harjoittelivat yhdessä muun muassa kotitalouksien avun
tarpeen kartoittamista, vedenjakelun ja evakuointien järjestämistä sekä häiriötilanteessa
johtamista. Valtaosa osastoistamme osallistui
yhteiseen ponnistukseen ja moni toteutti harjoituksen yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.

Lämmin kiitos mukanaolostasi
Nälkäpäivässä kuin Pisarassakin!

Kuukautta ennen Pisaraa oli ilo nähdä, miten
runsaslukuisena punaisten liivien joukkona vapaaehtoiset näkyivät niin katukuvassa kuin
kauppakeskuksissa. Nälkäpäivä-keräyksen aikana osoitimme, miten olemme läsnä ja val-

TYKKÄÄ Facebookissa

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA

Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa

niin

Marja Lehtimäki

Järjestöjohtaja
Suomen Punainen Risti

OTA YHTEYTTÄ

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!

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

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN

youtube.com/suomenpunainenristi

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

JAA KUVIAMME Instagramissa

SOITA JA LAHJOITA

instagram.com/punainenristi/

0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)
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HYVÄ JOULUMIELI

Hyvä Joulumieli –keräys käynnistyy
Katja Lösönen

Hyvä Joulumieli –keräys on osastoille konkreettinen tapa auttaa kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä. Marraskuun lopulla käynnistyvällä keräyksellä hankitaan vaikeassa
tilanteessa eläville lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla he voivat ostaa ruokaa
joulupöytään. Samalla keräyksen järjestäjät Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto nostavat esiin lapsiperheköyhyyttä ja siihen liittyviä ongelmia. Vuosien
varrella keräyksellä on tuettu jo lähes 288
500 perhettä.
Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy avajaisilla Helsingin päärautatieasemalla torstaina 21.11. Ylen aamu-tv tekee avajaisista suoran lähetyksen. Keräystavoite tänä vuonna on
1 960 000 euroa, jolla voidaan jakaa yhteensä 28 000 lahjakorttia. Lahjakortin arvo on 70
euroa.
Keräyksen järjestävät Mannerheimin Lasten
suojeluliitto ja Punainen Risti yhdessä Ylen aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja Yle Radio Vegan
kanssa. Keräyksen kaupallisina yhteistyökumppaneina ovat K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl.
Kortit hyvissä ajoin perheille
Kortit on tilattu sähköisellä lomakkeella lokakuussa ja ne toimitetaan Punaisen Ristin keskustoimistolta tilauslomakkeessa ilmoitettuihin
osoitteisiin viikoilla 45–46.

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen ja materiaalia viestintään löytyy RedNetin Hyvä Joulumieli -sivuilta sekä Punaisen Ristin aineistopankista.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit yhteistyökumppaneiden eli kunnan sosiaalitoimen,
maahanmuuttopalveluiden, neuvoloiden, seurakuntien diakoniatyön tai muun yhteistyökumppanin kautta. Jos osasto on tilannut kortit itselleen, on tärkeää, että kortit toimitetaan
hyvissä ajoin kumppaneille, jotta kortti ei jää
matkan tai muiden joulukiireiden vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on voimassa 7.–26.12.2019.

Mielessä pidettävää
• Nettisivut: www.hyvajoulumieli.fi
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys
• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli
• RedNetin Hyvä Joulumieli -sivut
• L i s ä t i eto j a
p i i ri to i m i sto st a
joulumieli@punainenristi.fi

ja

Korttien jako-ohjeet löytyvät RedNetin Hyvä
Joulumieli –sivuilta. Ne kannattaa käydä tarkasti läpi.

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla
näkyvyyttä paikkakunnilla
Osastojen ja yhdistysten kannattaa järjestää
paikkakunnallaan yhteinen Hyvä Joulumieli –
tapahtuma, sillä tapahtuma tuo näkyvyyttä ja
lipaskeräys varoja lahjakortteihin. Tapahtuman
voi järjestää avajaispäivänä torstaina 21.11. tai
myöhemmin keräysaikana – silloin, kun ihmisiä on liikkeellä. Myös oman alueen toimittajat
kannattaa kutsua paikalle.

Lisätietoja:

Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
Varainhankinnan koordinaattori
Regina Laurén, p. 040 719 3158
Viestinnän asiantuntija
Sari Häkkinen, p. 040 581 0346

5

JOULU LÄHESTYY

Joulukalenteri tuo joulun odotuksen
Suosituimmat Vaikuttavat lahjamme ovat:

Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen osa joulun
odotusta. Tänä jouluna kalentereissa on Raija Riihimäen
ja Martta Wendelinin kuvitus.
Kalentereita on lähetetty noin
130 000 kotiin. Kalenterin suositushinta on 12 euroa, ja sen voi ostaa myös verkkokaupasta punaisenristinkauppa.fi tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti@punainenristi.
fi.

Äitiyspakkaus katastrofin
keskelle 17 €
Äitiyspakkaus kannustaa äitiä synnyttämään terveysklinikalla. Pakkaus sisältää huovan vauvalle, vaatteita, sideharsovaippoja ja saippuan.
Tällä lahjalla annat lapselle turvallisemman alun elämään.
Puhdasta vettä lapselle
vuodeksi 15 €
Vesi on elämän edellytys. Tällä lahjalla autat puhdistamaan 2500 litraa
vettä.

Seinäkalenterit vuodelle
2020
Kalenterit ovat kuvittaneet
Martta Wendelin ja Virpi Pekkala.

Ystävä yksinäiselle 25 €
Tällä lahjalla Suomessa asuva yksinäinen saa vapaaehtoisesta ystävästä juttuseuraa tai kaverin vaikkapa elokuviin tai kauppareissulle.

Ilahduta joulukortilla
Punaisen Ristin
Vaikuttava lahja
-lahjakortti
Ostamalla Vaikuttava
lahja -lahjakortin annat
konkreettista apua vaikeassa tilanteessa olevalle. Antamalla lahjakortin joululahjaksi viestit samalla välittämisestä ja halusta auttaa.

Tutustu muihin Vaikuttaviin lahjoihin ja osta:
punaisenristinkauppa.fi > Vaikuttavat lahjat
Lisätietoja: Punaisen Ristin keskustoimisto,
p. 040 823 8141

uppoutuvat pitkään keskusteluun ja poistuvat virkistyneinä. Puheensorinasta ja naurunremakasta saa itsellekin energiaa pitkäksi aikaa.

Jouluna ei tarvitse olla yksin
Punaisen Ristin joulukahvilat tuovat iloa ja
lämpöä niille, jotka kaipaavat jouluna muiden seuraa. Tunnelmasta nauttivat myös
kahviloita pyörittävät vapaaehtoiset.

Joulukahvila pystyyn
Joulukahvilan järjestäminen on helppoa. Joulukahvilan voi laittaa pystyyn esimerkiksi osaston
omiin tiloihin tai vaikka yhteistyökumppanin,
muun järjestön, seurakunnan tai paikallisen yrityksen tiloihin. Kahvila voi olla auki joulu- tai
tapaninpäivänä tai uutena vuotena.

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestämät joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle toivottu valonpilkahdus pitkiltä tuntuvien juhlapyhien keskellä. Vapaaehtoisille joulutunnelman luovat lämpimät
kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa.

Vapaaehtoiset kehuvat
joulukahviloiden tunnelmaa

Tarjoiltavaksi kannattaa varata kahvia, mehua
ja glögiä (vapaaehtoinen maksu), lahjoituksena pyydettyjä tai talkoilla leivottuja pipareita,
torttuja tai muuta pientä purtavaa. Joululaulut,
pelit, lehdet tai muu vastaava ajanviete on mukava tapa olla yhdessä.

Esimerkiksi Tampereen aattokahvilassa on aiempina
vuosina ollut järjestäjien mukaan leppoisa meininki.
Kahvilat ovat olleet sekä järjestäjille että vieraille mukava tapa olla yhdessä jouluna.
– Parasta kahvilassa on fiilis. Meillä on vapaaehtoisista koostuva loistava yhteistyökykyinen porukka,
ja kahvilassa on helppo mennä juttelemaan ihmisten kanssa, Helka Tikkanen Suomen Punaisen Ristin Tampereen osastosta iloitsee.
Lohjan osaston vapaaehtoinen Pirkko Kuusisto on
samoilla linjoilla. Toiveena on aina, että kenen tahansa on helppo tulla ovesta sisään.
– Parasta tietenkin on, kun toisilleen vieraat ihmiset

Ilmoituspohjat seinä- ja lehtimainontaan löytyvät Punaisen Ristin aineistopankista.
Lisätietoja:
Sosiaalisen
hyvinvoinnin
koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257.
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Yhdessä voimme selättää yksinäisyyden
Ystävänpäivänä meillä on jälleen ainutlaatuinen tilaisuus yhdistää voimamme ja nostaa esiin ratkaisuja vakavaan yhteiskunnalliseen ongelmaan: yksinäisyyteen.

Tapahtumissa esitellään ystävätoimintaa ja
houkutellaan mukaan uusia ystäviä
Viime vuosina suosittuja ovat olleet Nähdäänkahvilat. Lisäksi viime vuonna muutamat osastot järjestivät onnistuneita Tutustu tuntemattomaan -tapahtumia isommissa kaupungeissa.
Tapahtuman järjestäminen kannattaa aina!
Keskustoimisto tukee tapahtumia enintään 150
eurolla.

Ystävänpäivän Nähdään-kampanjan myötä
keskustelemme yksinäisyyden kokemuksista ja
vaikutuksista, kannustamme ihmisiä näkemään
ihmiset ympärillään sekä kutsumme ihmisiä
mukaan Punaisen Ristin toimintaan.

Uudet heti mukaan toimintaan
Vuonna 2019 saimme kampanjan myötä jopa
2200 uutta yksinäisyyden lievittämisestä ja Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostunutta jättämään meille yhteystietonsa. Siksi tiedon ja
kurssien tarjoaminen on erityisen tärkeää heti
ystävänpäivän jälkeen. Kursseja voi markkinoida ystävänpäivätapahtumissa. Muistakaa
tehdä kursseista tapahtumat myös Omaan.

Loppukiri viestintään
Tutuksi tullut Nähdään-kampanja saa tänä
vuonna uutta ilmettä tuoreista kampanjamateriaaleista. Materiaaleja voi tilata Punaisen
Ristin verkkokaupasta, ja niitä kannattaa hyödyntää monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa.
Paikallismedia haluaa oikeita tarinoita oikeista
ihmisistä, ja ne kiinnostavat myös suurta yleisöä. Löytyisikö paikkakunnaltanne vielä joku
avoin ja innokas ystävätoiminnan vapaaehtoinen ystävineen paikallismedian haastateltavaksi?

Lue lisää: RedNet > Tieto ja taito > Ystävänpäivä.
Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
Viestinnän asiantuntija
Tuuli Daavittila, p. 040 589 3414

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voivat
osallistua kaikki, myös osastot, joilla ei ole ystävätoimintaa. Some-viestinnässä auttavat keskustoimiston tuottamat valmiit materiaalit.

Jyväskylän osasto

Tutustu tuntemattomaan!
Viime ystävänpäivänä järjestetty uudenlainen Tutustu tuntemattomaan -tapahtuma
oli Jyväskylässä menestys. Vapaaehtoiset
kutsuivat ihmisiä kahville, keskustelut vaihtelivat säästä syvälliseen.
Jyväskylän osaston toiminnanohjaaja Päivi Polvi kertoo, että järjestelyt olivat yksinkertaiset.
Tarvittiin kourallinen vapaaehtoisia ja tila kahvihetkelle.
– Varasimme Kävelykadun varrella olevasta
kahvilasta tilan itsellemme. Me vapaaehtoiset
kuljimme Kävelykadulla houkuttelemassa ihmisiä kahville. Joskus ohjasin kahvilaan muiden ihmisten pöytään, välillä istuin itse seuraksi. Joka
pöydässä oli yksi vapaaehtoinen, Polvi kertoo.

syydestä ja kerroimme myös ystävätoiminnasta
ja jäsenyydestä.
Tutustu tuntemattomaan -tapahtuma on hyvä
keino kannustaa ihmisiä näkemään ja huomaamaan toiset ihmiset ympärillään. Lyhytkin keskustelu, pieni ele tai vain hymy voivat olla käänteentekeviä yksinäisen ihmisen elämässä.

Polven mukaan ihmiset lähtivät kahville mielellään. Erityisen hienoa oli se, miten hyviä keskusteluja ihmisten kesken syntyi.
– Ihmiset olivat hyvin eri ikäisiä, mutta juttua
riitti ihan laidasta laitaan. Puhuimme yksinäi7

VERKKOSIVUT UUDISTUVAT

Punainenristi.fi -sivuston uudistaminen etenee
Punainenristi.fi -verkkosivusto uudistuu tämän vuoden aikana.

nenristi.fi:n alustaksi on valittu Episerver, joka
on ollut pitkään Punaisen Ristin käytössä muun
muassa Ruotsissa ja Norjassa.

Punainenristi.fi uudistettiin edellisen kerran vuonna 2010, ja moni asia on verkkopalvelusuunnittelussa muuttunut sen jälkeen. Projektissa panostetaan uuden, ajanmukaisen ilmeen lisäksi siihen,
että sivujen sisältö ja rakenne palvelevat entistä
paremmin sivujen käyttäjiä.

Uuden verkkopalvelun konseptia on suunniteltu alkuvuoden ajan yhdessä kumppanimme Digian kanssa. Tällä hetkellä työskennellään muun muassa tarvittavien integraatioiden
eli eri järjestelmien välisten yhteyksien parissa.
Myös uusien sisältöjen suunnittelu ja tuotanto
on käynnistetty syksyn aikana.

Valtaosa sivuston vierailijoista löytää sivuillemme hakukoneen kautta ja siksi sivujen pääsisältö tuotetaan hakukoneoptimoidusti eli siten,
että hakukoneet löytävät sivut hakutuloksissa.
Samalla panostetaan siihen, että sivut toimivat
mobiililaitteilla.

Punainenristi.fi:n uudistaminen ei vielä toistaiseksi vaikuta RedNetiin ja
osastojen
ja
piirien
verkkosivuihin.
Projektin etenemisestä kerrotaan lisää loppuvuoden aikana Rednetissä sekä Tässä ja Nytissä.

Koska Punaisella Ristillä on paljon viestittävää,
uusilla sivuilla tehostetaan myös sisällön tuottamisen käytäntöjä. Tavoitteena on, että uuden
sisällön tuottaminen ja vanhan päivittäminen
olisi mahdollisimman vaivatonta. Uuden punai-

Lisätietoja:
Verkkotuottaja
Sari Keskinen, p. 040 540 3804

Talven turvallisuuskampanjat

tuslistat, Pysy pystyssä -kampanjamateriaali) Punaisen Ristin verkkokaupasta:
punaisenristinkauppa.fi.

Ethän kikkaile,
pysy pystyssä!
Punainen Risti on vahvasti mukana talven
valtakunnallisissa turvallisuuskampanjoissa. Tapaturmapäivä 13.12. muistuttaa arjen riskien vähentämisestä ja Pysy pystyssä
-kampanja talvijalankulun turvallisuudesta.
Vuosina 2018-2019 Tapaturmapäivä-kampanjan teemana ovat eri vuodenaikoihin liittyvät
tapaturmariskit. Kampanja on kohdistettu erityisesti miehille, joille tapaturmia sattuu tilastojen valossa ylivoimaisesti eniten.
Pysy pystyssä -kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta. Varsinainen kampanja-aika
on tammikuussa.

•

Kampanjamateriaali on ladattavissa sivulta
tapaturmapäivä.fi ja pysypystyssä.fi

•

Viestikää tapaturmien ehkäisemisestä
Tapaturmapäivänä hashtageilla
#ethänkikkaile sekä #tapaturmapäivä
ja Pysy pystyssä -kampanjan aikana
hashtagilla #pysypystyssä

•

Pitäkää tapaturmainfo tai osastoilta tapaturmien ehkäisystä. Ohjeet löytyvät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/node/56561

•

Järjestäkää tapahtuma kaatumistapaturmien ehkäisemiseksi. Ohjeet kaatumisriskin kartoittamiseen löydät RedNetistä:
rednet.punainenristi.fi/node/55140

Tapaturmapäivän ja Pysy pystyssä -kampanjan suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa
tapaturmien ehkäisyverkosto. Punainen Risti
koordinoi verkostoa ja vastaa toteutuksesta
yhteistyössä muiden verkoston toimijoiden
kanssa.

Osastosi voi osallistua turvallisuus
kampanjoihin esimerkiksi näin:
• Jakakaa tarkistuslistoja, joiden avulla jokainen voi nopeasti kartoittaa oman kotinsa turvallisuusriskit. Tilaa osastollesi tapaturmien ehkäisymateriaalia (Turvallisesti
kotona -juliste, Turvallisia Vuosia -opas,
lasten ja iäkkään turvallisuuden tarkis-

Lisätietoja:
Terveyden edistämisen suunnittelija
Saara Aakko, p. 040 480 6973
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VAASAN YLEISKOKOUS 2020

Kohti yleiskokousta –
nähdään Vaasassa 6.–7.6.2020!

Suomen Punaisen Ristin yleiskokouksessa
kokoonnumme yhdessä keskustelemaan
ja päättämään Punaisen Ristin tulevaisuuden suunnasta ja järjestön korkeimmista
luottamushenkilöistä. Seuraava yleiskokous järjestetään Vaasassa 6.–7.6.2020.

Kutsu yleiskokoukseen
Suomen Punainen Risti järjestää seuraavan yleiskokouksen 6.-7.6.2020 Botniahallissa Vaasassa.
Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mukaan hallituksen on ilmoitettava varsinaisen yleiskokouksen ajankohta ja paikka viimeistään neljä kuukautta ennen kokousta.

Vaasan yleiskokouksessa päätetään yhdessä
seuraavasta toimintalinjauksesta vuosille 20212023 sekä valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja ja luottamushenkilöt hallitukseen ja valtuustoon.

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.

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen alkaa ensi
vuoden alussa. Osaston hallitus valitsee kokoukseen äänivaltaiset edustajansa, joiden määrä perustuu jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrään 31.12.2019. Yleiskokousviikonloppu kokoaa
yhteen vähintään 1200 Suomen Punaisen Ristin
aktiivia, niin vapaaehtoista kuin työntekijää.

Yleiskokoukseen valmistauduttaessa on
otettava huomioon seuraavat asetuksen
määräämät asiat:
• Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet
tulee jättää hallitukselle viimeistään
kaksi kuukautta ennen kokousta eli
10.4.2020 mennessä.
• Ehdokkaiden esittämisaika vaalitoimikunnalle päättyy 24.4.2020.
• Hallitus lähettää käsiteltävät asiat sisältävän kokouskutsun viimeistään
kuukautta ennen kokousta.
• Kaikki käsiteltävät asiat postitetaan
osastoille ja piireille 6.5.2020.

Ohjelmaa kaikille
Yleiskokous on innostava ja hyödyllinen kokoontuminen myös niille jäsenille, jotka eivät
ole osastonsa äänivaltaisia edustajia. Viikonloppuun rakennetaan kiinnostavaa ohjelmaa
kaikille roolista riippumatta. Lauantai-ilta huipentuu yhteiseen iltajuhlaan. Paikkana on Vaasan Botnia-halli.
Kokousjärjestelyt ovat nyt alkaneet ja Suomen
Punaisen Ristin Pohjanmaan ruotsinkielisellä
piirillä, sen 37:llä osastolla ja 3850:llä jäsenellä on ilo isännöidä ensi vuoden yleiskokousta.
– Tervetuloa Vaasaan! toivottaa toiminnanjohtaja Ricky Berglund.

Toivomme jokaisen osaston osallistuvan aktiivisesti yleiskokouksen valmisteluun ja valitsevan edustajansa yleiskokoukseen. Tervetuloa vaikuttamaan!

Lisätietoja:
rednet.punainenristi.fi/node/55992

Suomen Punainen Risti, Hallitus
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KOULUTUS

Olisitko sinä hyvä kouluvierailija?
Yhteistyöllä koulujen kanssa meillä on hieno mahdollisuus tavoittaa kokonaisia ikäluokkia. Kouluvierailijana pääset tutustumaan lapsiin ja nuoriin ja tekemään Punaista
Ristiä tutuksi kouluissa ja oppilaitoksissa.

mään tavallisia, toiset huomioivia tekoja koulussa ja kotona.
Jos kouluvierailijakoulutus kiinnostaa, kannattaa olla
yhteydessä piiritoimistoon!

Koulumateriaalit osastojen käyttöön
Haluamme olla opettajien tukena tärkeässä kasvatustyössä ja tarjota laadukkaita ja ilmaisia oppimateriaaleja opetuksen tueksi. Punaisen Ristin kouluille ja oppilaitoksille suunnatut materiaalit sisältävät
tietoa elämästä eri puolilla maailmaa: globaaleista
haasteista, sodan säännöistä, yksinäisyydestä, rasismista, ensiavusta, päihteistä, sekä erilaisista tavoista auttaa. Monia oppimateriaaleja voi hyvin
hyödyntää myös osaston tapahtumissa ja koulutuspäivissä.

Punaisen Ristin kouluyhteistyö on vaikuttamistyötä parhaimmillaan: inhimillisyyden sanoman viemistä nuorille ja samalla osaston toiminnan tunnetuksi tekemistä paikkakunnalla. Jotta lapset ja nuoret
voisivat kiinnostua toiminnastamme ja tulla siihen
mukaan jossakin elämänsä vaiheessa, heidän tulee
tietää, mitä Punainen Risti edustaa. Siksi yhteistyö
koulujen kanssa on aina satsaus myös osaston
tulevaisuuteen.

Oppimateriaalit osastojen käyttöön
Olemme arvostettu toimija opettajien keskuudessa ja toivottu vieras koulussa. Vapaaehtoiset kouluvierailijat rikastuttavat koulun arkea Punaisen Ristin
teemoilla.

Vinkkaa oppimateriaaleista yhteistyökouluille ja tutuille opettajille! Löydät materiaalit helposti osoitteesta
www.punainenristi.fi/koulusivut

Punaisella Ristillä on kouluvierailupaketteja
kolmesta eri teemasta:

Tutustu lisää koulu- ja oppilaitosyhteistyön sekä
kouluvierailujen materiaaleihin RedNetissä:
rednet.punainenristi.fi/koulu

•

•

•

SPR – Auttajat! -tunnilla tutustutaan Punaisen
Ristin työhön Suomessa ja maailmalla ja puhutaan vapaaehtoistoiminnan merkityksestä.
Asennetalkoot! -tunnilla haastetaan oppilaat
pohtimaan ennakkoluuloja sekä rasismin syitä
ja ilmenemismuotoja.
#KivaKunHuomaat -tunnilla herätellään nuoria
ajattelemaan toisten huomioimista ja nähdyksi
tulemisen merkitystä. Nuoret haastetaan teke-

Vinkki:
Tutustu
uuteen
humanitaarisen
oikeuden
oppimateriaaliin
verkossa:
sodassakinonsaannot.fi.
Jos omassa osastossasi ei ole humanitaarisen oikeuden kouluttajaa, mutta haluaisitte järjestää aiheesta
koulutuksen tai kouluvierailun, ota yhteyttä piiriin tai
keskustoimiston oikeudelliseen neuvonantajaan Jani
Leinoon, p. 040 737 4039.

Valtakunnalliset kouluttajapäivät
18.-19.1.

Viestinnän kouluttajan tehtävä sopii hyvin vapaaehtoiselle
•
jolla on valmiiksi jonkin linjan kouluttajapätevyys
•
jolla on viestinnän alan työkokemusta TAI viestinnän alan koulutus TAI runsaasti kokemusta
monipuolisesta ja nykyaikaisesta vapaaehtoisviestinnästä
•
joka on innostunut vahvistamaan oman osastonsa lisäksi myös naapuriosastojen viestintää
ja rohkaisemaan osastoja uusien viestintätapojen käyttöön.
Ensimmäinen
täydennyskoulutus
viestintä
kouluttajiksi haluaville järjestetään tammikuun kouluttajapäivillä. Mukaan voi ilmoittautua oman piiritoimiston kautta. Piiri ehdottaa osallistujat ja
keskustoimisto tekee lopulliset valinnat.

Punaisen Ristin valtakunnalliset kouluttajapäivät pidetään 18.-19. tammikuuta Vaaralan urheiluopistossa. Ohjelmaan kuuluvat mm:
•
koulutuslinjakohtaiset täydennyskoulutukset
•
valmennus uusien koulutusmoduulien vetämiseen
•
yhteisiä kouluttajataitoja edistävät teemat.
Ilmoittautuminen käynnistyy lokakuun loppupuolella
ja loppuu loppiaisen jälkeen.

Sinustako viestinnän vapaaehtoiskouluttaja?
Punainen Risti alkaa kouluttaa vapaaehtoisia viestinnän kouluttajia vahvistamaan osastojen viestintää.
Kouluttajan tehtävänä on kouluttaa muille vapaaehtoisille vapaaehtoisviestinnän moduuleja, joita on
valmiina kaksi: osastoviestinnän perusteet (3 t) ja
sosiaalinen media (2 t). Jatkossa moduuleja tuotetaan lisää.

Tervetuloa mukaan vahvistamaan Punaisen Ristin
viestintää ja näkyvyyttä!
Lisätietoja omasta piiritoimistosta tai viestinnän
asiantuntija Noora Kerolta: p. 040 581 1063
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JÄSENYYSKAMPANJA

Jäsenhankinta on tuonut osastoihin
uusia tekijöitä

Vuodesta 2018 lähtien uusien jäsenten
hankkimiseksi on tehty paljon töitä ympäri maata. Osastojen jäsenhankinta ansaitsee ison kiitoksen, koska uudet jäsenet ja
vapaaehtoiset vahvistavat Punaisen Ristin
valmiutta koko maassa. Vaikka oma osastosi ei vielä olisi aktiivisesti mukana, mikään
ei estä aloittamasta nyt!

Päätös hankkia uusia jäseniä vuoden 2020
toimintasuunnitelmaan
Osaston toimintasuunnitelmaan kannattaa kirjata selkeä päätös uusien jäsenten hankkimisesta ja jäsenmäärän kasvattamisesta. Konkreettiset toimenpiteet päivämäärineen ovat
paras keino varmistua siitä, että ensi vuonna
onnistutaan. Kirjatkaa toimintakalenteriin kyläja kaupunginosatapahtumien päivämäärät ja
vastuuhenkilöt.

Viime vuodesta alkaen tehty työ jäsenhankinnan puolesta on osoittautumassa kannattavaksi. Yli puolet osastoista on ottanut käyttöön
Oma Punaisen Ristin, jäsenyysmateriaaleja on
uusittu ja erilaisia koulutuksia järjestetty. Sen
tuloksena uusia jäseniä on hankittu jo enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.

Uusien jäsenten ja vapaaehtoisten määrä kulkevat käsi kädessä. Mitä enemmän vapaaehtoisia,
sitä enemmän jäseniä, ja mitä enemmän jäseniä, sitä enemmän vapaaehtoisia.
Enemmän ihmisiä, enemmän apua
Moni osasto on huomannut, että uudet toimijat tuovat myös uutta innostusta ja ajatuksia
osaston toimintaan. Oma Punaisen Ristin avulla moni osasto on tavoittanut ihmisiä, joita ei
muuten osaston toiminta tai viestintä olisi tavoittanut.

Syyskuun puoleen väliin mennessä osastot olivat hankkineet yli 2 900 uutta jäsentä. Peräti 71
osastoa on jo nyt kasvattanut jäsenmääräänsä.
Yli 30 osastoa oli hankkinut yhtä paljon jäseniä
kuin vanhoja oli jäänyt pois.
Aktiivinen jäsenhankinta onnistuu, kun vapaaehtoiset muistavat aktiivisesti tarjota jäsenesitettä ja jäseneksi liittymistä Oma Punaisen Ristin kautta. Uusista jäsenistä merkittävä osa on
tullut myös tositarkoituksella: he ovat tulleet
mukaan myös vapaaehtoistoimintaan. Tästä on
hyvä jatkaa loppuvuosi ja rekrytoida osastoon
myös uusia vapaaehtoisia tulevan vuoden toimintaa silmällä pitäen.

Valtakunnallisesti on huomattu selvästi, että
myös perinteinen kasvotusten tapahtuva rekrytointi kantaa hedelmää. Se onnistuu helposti
uudistetun jäsenflyerin avulla.
Tilaa
Punaisen
Ristin
verkkokaupasta osastolle ilmaisia jäsenflyereita loppuvuoden tapahtumiin ja koulutuksiin:
www.punaisenristinkauppa.fi.
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OMA PUNAINEN RISTI

Oma Punaisessa Ristissä jo nyt noin
6 500 vapaaehtoista
Uudet ja jo mukana olevat vapaaehtoiset rekisteröityvät Oma Punaiseen Ristiin todella
aktiivisesti. Järjestelmästä löytyy osastolle arvokasta tietoa muun muassa vapaaehtoisten kiinnostuksen kohteista ja saatavuudesta eri tehtäviin.

Uuteen vapaaehtoiseen kannattaa
olla heti yhteydessä
Uuteen vapaaehtoiseen kannattaa olla yhteydessä nopeasti. Viestin tai puhelun voi aloittaa
kiitoksella: kiitos, että olet ilmoittautunut Oma
Punaiseen Ristiin ja että haluat auttaa.

Kesän 2019 aikana ei ollut yhtä ainoaa päivää, jolloin joku ei olisi luonut profiilia Omaan.
Kiitos jokaiselle vapaaehtoiselle tästä! Vauhti
syyskauden käynnistyessä on ollut hurja. Tällä
hetkellä saamme joka kuukausi 400–500 uutta
ihmistä Oma Punaiseen Ristiin.

Sitten on aika kuunnella tulijan toiveita. Vaikka sinä tai osastosi jäsenmestari olettekin katsoneet, mitä uusi henkilö on Omasta kiinnostuksen kohteikseen ja osaamisiinsa valinnut,
kannattaa silti kysyä, mistä uusi mahdollinen
toimija on kiinnostunut. On hyvä antaa ihmisen
itse kertoa toivomuksistaan omin sanoin ja antaa hänen esittää omia kysymyksiään.

Aluksi vapaaehtoisprofiileja loivat osastojen
vastuuvapaaehtoiset, kuten todennäköisesti
myös sinä. Eikä huolta, vaikka vielä et olisi ehtinyt luoda itsellesi profiilia – se on nopeaa ja
ehdit mainiosti mukaan.

Kiinnostavan tehtävän löytäminen on tärkeää
Mikä on uuden tulijan seuraava konkreettinen
askel? Onko se kurssi, vierailu toimintaryhmässä vai tapaaminen sinun tai osaston jäsen
mestarin kanssa? Tapauskohtaisesti jokin näistä tai jotain muuta.

Arvokasta tietoa kiinnostuksen
kohteista ja osaamisesta
Vapaaehtoiset ovat vastanneet todella aktiivisesti Oma Punaisen Ristin kysymyksiin. Lähes
kaikki ovat kertoneet, mikä heitä erityisesti
kiinnostaa tai mitkä asiat kuvaavat parhaiten
heidän osaamistaan.

Tärkeintä on, että jatkosta sovitaan selvästi.
Mitä nopeammin ensimmäiset vapaaehtoisen
polun askeleet otetaan, sitä todennäköisempää
on, että osastosi uusi vapaaehtoinen saa mukavan alun harrastukselleen ja auttamistyölleen.

Tiedämme myös, minä ajankohtina vapaaehtoiset ehtivät parhaiten osallistumaan toimintaan
– arkena, viikonloppuna, aamulla, päivällä vai iltaisin. Sekin tieto löytyy Omasta. Tiesitkö, että
43 prosenttia profiilin luoneista, lähes 3 000 vapaaehtoista, pääsee vapaaehtoishommiin parhaiten arkena päiväsaikaan?

Vapaaehtoisten Omaan ilmoittamat
kiinnostuksen kohteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Luo Oma vapaaehtoisprofiilisi tai kirjaudu
Omaan katsomaan, millaisista tehtävistä oman
osastosi vapaaehtoiset ovat kiinnostuneet: vapaaehtoiset.punainenristi.fi
Lisätietoja: Projektipäällikkö
Tapani Tulkki, p. 0400 933 966

2
1

8

6
Toimiminen lasten ja nuorten parissa
4
Toimiminen ikäihmisten parissa
9
11
3
Maahanmuuttajan tukeminen
5
10
Opastaminen ja opettaminen
Toiminnan organisoiminen
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
7
Lahjoitusten kerääminen
Porukassa toimiminen
Kansainvälisyys
Hälytyksiin osallistuminen
2189 2715 1727 1939 1653 2082 941 2554 1846 1645 1844
Ensiavun antaminen
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PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ

Punainen Risti on mukana Vastuullisen lahjoittamisen
marraskuu -kampanjassa
Marraskuun 2019 aikana asianajajat laativat veloituksetta testamentteja, joissa ainakin yhtenä edunsaajana on jokin kampanjassa mukana olevista järjestöistä,
esimerkiksi Suomen Punainen Risti.

keään hyvään kohteeseen. Koko omaisuuttaan
ei tarvitse testamentata järjestölle, ja asiakirjalla voidaan määrätä omaisuuden jaosta yksityiskohtaisestikin. Testamenttilahjoitukset ovat
verovapaita yleishyödyllisille yhteisöille.

Vastuullisen lahjoittamisen marraskuu -kampanja alkoi 28.10 ja kestää koko marraskuun
ajan. Mukana on yli 60 asianajajaa ja asianajotoimistoa ympäri Suomen sekä 45 suomalaista
järjestöä. Kampanjan tarkoituksena on mm. lisätä kansalaisten tietoisuutta siitä, että omaisuuden testamenttaaminen myös muille kuin
lähisukulaisille on mahdollista.

Oulun piiri järjestää infotilaisuuden ke 27.11.
Oulussa. Tilaisuudessa asianajaja Kalle Pyrhönenja kertoo testamentin tekemiseen liittyvistä asioista ja Punaisen Ristin edustaja kertoo
perustietoutta järjestöstämme. Molemmat vastaavat yleisön esittämiin kysymyksiin aiheesta.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/4329

Yhä useampi suomalainen haluaa muistaa järjestöjä testamentissaan. Henkilö voi ohjata testamentissaan osan omaisuudestaan itselle tär-

TAI toiminnanjohtaja Ari Haarala, ari.haarala@
redcross.fi, puh. 040 727 6691

Oma Oulun piirissä
Omaan on saatu nyt hyvin käyttäjiä ja nyt tärkeintä olisi saada luotua systemaattisesti
osaston tapahtumat, kokoukset ja harjoitukset sinne. Myös henkilöt, jotka eivät ole vielä
luoneet profiilia Omaan, näkevät tapahtumat,
kunhan täppä on ”julkinen”-kohdassa.
Kirjautuneita vapaaehtoisia on tällä hetkellä
piirimme alueella 912, tilanne 4.11.2019. Tämä
tarkoittaa vajaata sataa uutta kirjautunutta sitten elokuun lopun:
828, tilanne 22.8.2019;
681, tilanne 9.4.2019;
486, tilanne 25.1.2019.

www.punainenristi.fi/oma

Jäsenhankinnan päivän tilanne (4.11.2019):
Tänä vuonna Oulun piiri on saanut 189 uutta jäsentä.
Viimeisen 30 päivän aikana olemme saaneet 10 uutta jäsentä.
Tavoitteesta tämä on 45,1%.
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RUOKAA JA KOHTAAMISIA

Harjoittelijana Punaisella Ristillä
Tiina Parkkinen

taitoja. Tutustuin Oulussa sekä Kemissä järjestettäviin Punaisen Ristin ruokajakeluihin. Hanke
järjesti toimintaa myös ruokajakelujen ulkopuolella, kuten erilaisia retkiä ja tapahtumia, missä
olin mukana.
Hankkeen lisäksi tutustuin myös muihin Punaisen Ristin toimialoihin. Harjoittelupaikkana Punainen Risti on hyvin monipuolinen, ja omasta
mielenkiinnosta riippuen opiskelijana on mahdollisuus päästä mukaan monenlaiseen toimintaan. Itse olin muun muassa ohjaajana nuorten
leirillä/koulutusviikonlopussa (SyysSPuRtti), kävin tutustumassa vastaanottokeskukseen Ruukissa ja olin mukana erilaisissa tapahtumissa,
kuten Asunnottomien yössä.

Tiia sekä Ruokaa ja kohtaamisia -hankkeen vapaaehtoinen, Jussi, jakamassa hygieniapusseja Asunnottomien yön tapahtumassa Oulussa.

Suoritin sosionomiopintoihini kuuluvan
työharjoittelun Punaisen Ristin Oulun piirillä, Ruokaa & Kohtaamisia -hankkeessa.
Harjoitteluni kesti yhdeksän viikkoa, ja pääsin sen aikana tutustumaan monipuolisesti
järjestön toimintaan.
Olin jo aiemmin päättänyt, että haluan suorittaa harjoitteluni jossakin järjestössä tai hankkeessa, sillä ne olivat minulle työkenttänä
tuntemattomimpia. Olen toiminut muutaman
vuoden vapaaehtoisena Punaisen Ristin ystävätoiminnassa, ja sitä kautta kuulin ensimmäisen kerran Ruokaa & Kohtaamisia -hankkeesta.
Hankkeessa kohdataan ruoka-avun saajia ja
edistetään heidän osallisuuden kokemuksiaan sekä ohjataan heitä tarvittaessa muiden
palvelujen piiriin. Pääsin hankkeessa keskustelemaan ruoka-avun saajien kanssa ja kehittämään sosionomille tärkeitä kohtaamisen
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Harjoittelun myötä ymmärsin vasta täysin, miten laaja järjestö Punainen Risti on, ja mitä kaikkea se tekee niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Sosionomin harjoittelupaikaksi Punainen Risti
sopii mielestäni erittäin hyvin, sillä harjoittelussa pääsi kohtamaan paljon erilaisia ihmisiä erilaisista lähtökohdista.
Samalla ymmärrys järjestöjen ja hankkeiden
tärkeydestä sosiaali- ja terveysalan kentällä
kasvoi. Tämän harjoittelun myötä voin hyvinkin
kuvitella työskenteleväni joskus tulevaisuudessa jossakin järjestössä, jos sellainen mahdollisuus tulee vastaan. Kiitos vielä kaikille Oulun
piirin työntekijöille ja erityisesti ohjaajalleni Tiinalle!

				Tiia Kuopusjärvi

Lämmin kiitos Tiialle!
Onnea ja menestystä
tulevaan!
Terveisin piiritoimiston väki

YSTÄVÄTOIMINTA

Sosiaalitoiminnan suunnittelijan terveiset
loppuvuoteen
Hei!
Olen Kaartisen Mirja ja aloittanut sosiaalitoiminnan suunnittelijana Oulun piirissä nyt syksyllä. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja
erikoistunut järjestösektorilla työskentelyyn.
Toimialueenani on erityisesti ystävätoiminta ja
EU-ruoka-apu.

Uskon itse vapaaehtoisuuden mukanaan tuomaan hyvään - siihen, että auttamalla muita
saa myös itse. Mahtava tehdä kanssanne töitä!
Ollaan yhteydessä!
					Mirja

Kummiosastoikseni siirtyvät Arin entiset osastot: Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Ouluntulli, Muhos, Liminka, Kempele sekä Hailuoto. Osan
kanssa olemmekin jo tavanneet, kiitos jo näistä
kohtaamisista! Otan mielelläni kutsuja vastaan
syyskokouksiinne ja muihin tapahtumiinne.
Erilaiset luottamustoimet ja vapaaehtoistehtävät ovat opettaneet minulle monenlaista, niin
itsestäni kuin ympäröivästä yhteiskunnastakin.
Voimaannun luonnosta, kulttuurista ja joogasta. Pesäpallokentänkin laidalla tulee vietettyä
aikaa erityisesti kesäisin, koska 10-vuotiaat tyttäreni pelaavat pesäpalloa.
Olen erityisen kiinnostunut toimintatapojen
kehittämisestä ja erilaisin tavoin toimimisesta.

NUORISO - JA JÄRJESTÖTOIMINTA

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan lokakuun kokouksesta
Valtakunnallinen nuorisotoimikunta (Vanuto) kokousti 19.-20.2019 ja seuraavanlaisia
terveisiä haluttiin viestiä piireille. Merkitsethän tärkeät päivät kalenteriin!
•

rukka kasaan kokousta varten! Lisätietoa
tapahtumasta tulossa lähiaikoina. Järjestön yleiskokouksessa ehdolle asettuvien
nuorien olisi hyvä olla tiedossa jo nuorten
yleiskokoukseen mennessä, jotta saamme
nuoret ehdokkaat kaikkien tietoon ajoissa!

Nuorisolinjaus on tulossa seuraavalle kommenttikierrokselle marraskuussa. Kommenttien deadline ilmoitetaan kommentointipyynnön yhteydessä.

•

Hämeen piiri järjestää ensi kesänä nuorten
leirin. Jos haluat mukaan tekijätiimiin, ota
yhteyttä: Riitta Nieminen (riitta94@hotmail.
com)

•

Nuorten yleiskokous 2020 lähestyy! (13.15.3.2020) Ilmoittautuminen alkaa joulukuussa, joten nyt on hyvä aika kerätä po-

•
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Yleiskokouksen etkot on nuorten oma tapahtuma ennen virallista kokousta! Nuorten etkot järjestetään yleiskokousviikonloppuna, perjantai-iltana. Tapahtumassa
perehdytään mm. kokouskäytäntöihin, tutustutaan luottamushenkilövaaleissa ehdolla oleviin nuoriin ja vietetään kiva ilta
yhdessä. Mikäli haluat mukaan suunnittelemaan nuorten etkoja, ole yhteydessä Vanuton Tyttiin 17.11. mennessä (elsikki@
hotmail.com).

JÄRJESTÖTOIMINTA

Nälkäpäivä 2019
Anne Kynkäänniemi

Rahojen tilittämisessä tehtiin yhteistyötä Sryhmän paikallisosuuskauppojen kanssa. Mukana olivat Arina, Koillismaan osuuskauppa,
Osuuskauppa Maakunta ja Peeässä. Valitettavasti KPO ei ollut tänä vuonna mukana. Osastoista on tullut hyvää palautetta Nälkäpäivän
yhteistyöstä Sryhmän kanssa. Pyrimme jatkamaan sitä myös tulevina vuosina.

Yli-Iin Nälkäpäivän tulos syntyy pullien ja hernekeiton myynnistä!

Osasto vastasivat tänä vuonna paremmin Ohto-hälytysjärjestelmän kautta tehtyihin kyselyihin, mutta kehittämisen varaa on edelleen.
Valmiusjärjestönä meidän on kyettävä nopeasti vastaamaan avun tarpeeseen kukin omalla vastuualueellaan. Ohto on SPR:n keskeisin
hälytyskanava, joten kaikilla osaston aktiiveilla
on ehdottomasti oltava tunnukset siihen. Ohto-viesteihin tulee aina myös vastata, vaikka ei
pääsisikään osallistumaan.

39. Nälkäpäivä on nyt takana päin. Suuret kiitokset kaikille mukana olleille! Tänä
vuonna kaikki Oulun piirin osastot osallistuivat vähintään kylmillä lippailla tai koulukeräyksen kautta. Toki aina on parempi
näkyvyyden ja tuloksenkin kannalta, että
vapaaehtoiset jalkautuvat lippaitten kanssa herättelemään kansalaisia lahjoittamaan
hyvään tarkoitukseen - niin kotimaan kuin
ulkomaiden avustustyöhön.

Ensi vuonna vietetään valtakunnallisen Nälkäpäivä-keräyksen 40-vuotisjuhlaa. Toivommekin, että osastoissa tempaistaisiin Nälkäpäivän suhteen ensi vuonna suuremmalla
panostuksella. Nälkäpäivän historiikkia varten
keskustoimisto on pyytänyt osastoilta valokuvia menneitten vuosien keräyksistä. Jos osaston, aikaisempien vuosien vapaaehtoisten tai
teidän omien arkistojen kätköistä sellaisia löytyy, niin otamme niitä mielellämme vastaan piiritoimistolla.

Keräystunnelmat olivat hyvät kautta piirin. Myös
sää oli suotuisa, vaikka keräys ajoittuikin nyt
ihan syyskuun loppuun. Tulos sen sijaan näyttää tänä vuonna jäävän edellistä vuotta pienemmäksi yli 5000 eurolla. Osa osastoista onnistui
kuitenkin kasvattamaan tulostaan edellisvuodesta. Monen vuoden kokemuksella voi sanoa,
että menestyksen takana on yleensä vastikkeellinen keräys ja aktiiviset keräysvastaavat sekä
runsas määrä kerääjiä. Tänä vuonna havaintoja
oli myös, että myöhäisillan aikana ihmiset olivat anteliaalla päällä. Kerääjiä kannattaa sijoittaa siis kaupoille myös illaksi.
Uusien keräystapojen MobilePayn ja iZettlen
käyttö lisääntyi tänä vuonna. Yhteensä niillä kerättiin yli 1000€. Erityisesti Oulun osaston
alueella toimineet feissarit saivat niiden avulla
runsaasti lahjoituksia. Uudet maksutavat vaativat lipaskeräystä enemmän aktiivisempaa otetta
tarjota niitä mahdollisille lahjoittajille. Tämä on
syytä muistaa tulevaisuudessa kerääjiä opastettaessa.
16

Viereisen sivun taulukosta löydät koosteen
osastokohtaisista Nälkäpäivän tuloksista.

Kalajoen keräystunnelmia!

JÄRJESTÖTOIMINTA

Osasto

Tilanne 22.10.19 Tulos 2018

Osasto

Tilanne 22.10.19 Tulos 2018

Uusia toiminnantarkastajia koulutettiin piiriin
Vuosi sitten järjestettiin ensimmäinen vapaaehtoisten alueellisten toiminnantarkastajien koulutus Oulun piirissä. Osastoista
tulleen kysynnän myötä koulutimme lokakuussa lisää vapaaehtoisia toiminnantarkastajia.

Kouluttaja kehui osallistujia aktiivisiksi ja osallistujilta kehua sai muun muassa tehtävään soveltuvat hyvät työkalut. Kouluttajina toimivat
Liisa Karhu ja Tapani Väisänen Suomen Punaisen Ristin keskustoimistolta. Tervetuloa järjestöön ja uuteen tehtävään uudet toiminnantarkastajat!

Kristiina Kangas

Alueelliset toiminnantarkastajat saavat piiritoimistosta tehtäväänsä koulutuksen, tuen, materiaalit ja ohjeistuksen sekä kulukorvauksen suoritetuista tarkastuksista. Toiminnantarkastajana
toimitaan muussa kuin omassa jäsenosastossa
ja tarkastettavia osastoja on 1-4 kappaletta.
Koulutukseen ilmoittautui kymmenkunta osallistujaa, mutta sairastumiset ja muut verottivat
hieman - osallistumaan pääsi lopulta viisi henkilöä. Koulutus oli avoin kaikille alueellisiksi toiminnantarkastajiksi sopiville (SPR asetus 20§) ja
haluaville. Tehtävään soveltuvat luonnollisesti jo
toiminnantarkastajina toimivat, mutta myös alaa
opiskelevat tai muutoin talousasioista ja hallinnosta kiinnostuneet.
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PAPERITTOMAT

Pia ja Hussein - paperittomien
päiväkeskuksen työntekijät
Eveliina Immonen

Pia ja Hussein työn
touhussa.

On lokakuinen, tihkusateinen, koleahko
ilma Oulussa tiistaina 22.10.2019. Kävelen päiväkeskukseen miettien, mitä tämän
päivän Avoimet ovet -päivätoimintailtapäivä tuo tullessaan. Avaan konttorin oven ja
siellä Eeva ja Pia jo ovatkin. Ulkoilman koleus jää kadulle, sillä täällä ihanat tytöt keittävät kahvia.

Toinen haastateltavani Hussein on lähtöisin
Irakista, pääkaupungista Bagdadista. Hän on
tullut Suomeen silloin, kun monet kaukaiset
lähimmäisemme joutuivat lähtemään pakoon
kotiseuduiltaan syksyllä 2015. Hussein opiskeli kotikaupungissaan yliopistossa taidetta ja
näitä lahjojaan hän on pystynyt hyödyntämään
toimiessaan SPR:ssä. Hänkin on tullut Paperittomat -ohjelmaan osa-aikaisena työntekijänä
mukaan syyskuussa.

Minulta kysytään, tekisinkö jutun Husseinista ja Piasta Tässä ja nyt -lehteen, Oulun SPR:n
piirin järjestötiedotteeseen. Tarkoitukseni olisi kirjoittaa heidän ajatuksiaan ja tuntemuksiaan Paperiton -ohjelmasta. Lupaudun hieman
epäröiden, tuumaten, kun pyydetään, niin otan
pyynnön vastaan. Epäröiden siksi, kun en ole
aiemmin kirjoituksia mihinkään julkaisuun lähettänyt.

Kysyn Pialta ja Husseinilta, miltä tuntuu tässä
ja nyt tällä hetkellä, kun he ovat olleet ohjelmassa töissä reilun kuukauden. He kertovat,
että tekemistä on paljon, asiakkailla on vaikeita tilanteita. Kyseessähän on ns. Paperittomien
auttaminen. Ihmisten, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen ja jotka eivät saa
vastaanottopalveluita. Osa näistä kielteisen
päätöksen saaneista henkilöistä jää Suomeen,
koska heitä ei voi palauttaa kotimaahansa vastoin heidän tahtoaan. Usein he jäävät turvaverkkojen ulkopuolelle.

Pia, sosionomi-diakoni opiskelija oli Oulun SPR:n
osastolla opiskelijaharjoittelussa 4 kk viime helmikuusta lähtien. Sen jälkeen hän oli Paperitonohjelmassa kesän ajan opiskelijaharjoittelussa
sekä syyskuun puolivälistä alkaen osa-aikaisena työntekijänä.
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Pia kertoo, että mikäli henkilö tarvitsee hätämajoitusta, ollaan yhteydessä seurakuntaan.
Paperiton tarvitsee neuvontaa ja ohjausta ja
useimmilla ei ole riittävää kielitaitoa ja pääsy palveluihin on hyvin rajallista. Vastaanottopalveluiden loputtua hän jää ikään kuin tyhjän päälle. Tällöin SPR:n piirit ja osastot ottavat
vastuuta paperittoman auttamisessa. Hussein
mainitsee, että hän haluaa kuunnella ihmistä,
auttaa olemalla läsnä. Tällainen turvallinen tapaamispaikka päiväkeskus tuntuu olevan. Täällä voi levähtää ja olla oma itsensä.

Aistin, että tällainen yhdessä tekeminen ja jutteleminen tuo turvaa ja jollakin tasolla mielekkyyttä paperittoman arkeen. Huomaan, että
haastateltavani Pia ja Hussein tekevät tätä isolla sydämellä. Kysyn heiltä, miksi he kokevat tämän työn tärkeäksi. Työ on haasteellista, paperittomat elävät turvaverkkojen ulkopuolella.
Molemmat kertovat, että heidän auttamistahtoaan ohjaa tietoisuus siitä, että olemme tärkeän
asian äärellä. Ydinajatus on se, että hädänalaista ihmistä kannattaa aina auttaa. Jo Punaisen
Ristin periaate sinällään, ihminen ihmiselle, autetaan ihmistä kaikkialla maailmassa avun tarpeen mukaan. Siinä ei merkitse autettavan asema tai muu status.

Pia ja Hussein ovat ideoineet syksylle eri toimintamuotoja, ohjelmassa on esim. vierailu Ranuan eläinpuistoon, hohtokeilausta, museovierailu, taidepiiri, liikuntaa, pizzailta ja joulujuhla.
Päiväkeskuksessa ideoidaan myös ruokaan liittyvää toimintaa. Tänä iltana saamme me vapaaehtoiset yhdessä osastolle tulleiden asiakkaiden kanssa nauttia maittavan lohiaterian, sen
taituroi kokkimme Hussein.

Iltapäivä vierähtää nopeasti, kiitos teille Pia ja
Hussein, olette ihania ihmisiä, teidän kanssa on
miellyttävää jatkaa vapaaehtoistyön merkeissä.
With love,
Eveliina Immonen

Paperittomat Suomessa
Paperittomana elää Suomessa moninainen joukko ihmisiä. Paperittomuus voi olla paras vaihtoehto monen huonon vaihtoehdon joukosta. Toiset voivat pelätä turvallisuutensa puolesta kotimaassaan ja toiset haluavat elää läheistensä kanssa samassa
maassa. Monet haluaisivat työskennellä Suomessa, mutta ulkomaalaislainsäädännön
tiukat vaatimukset estävät sen. Lähes kaikki paperittomat haluaisivat laillistaa oleskelunsa ja elää tavallista elämää osana suomalaista yhteiskuntaa.
Ihminen on voinut päätyä oleskelemaan Suomessa paperittomasti esimerkiksi:
– kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen
– kielteisen oleskelulupapäätöksen jälkeen
– viisumin tai oleskeluluvan umpeuduttua
– joskus oleskelulupaa ei ole haettu ollenkaan
Paperittoman arkea leimaa jatkuva epävarmuus omasta tulevaisuudesta. Moni
pelkää kiinnijäämistä ja välttelee siksi viranomaisia. Koska paperittomasti Suomessa oleskelevat ihmiset eivät voi kääntyä viranomaisen puoleen, he ovat erittäin alttiita hyväksikäytölle sekä erilaiselle kaltoin kohtelulle. Paperittomat eivät
kuulu yhteiskunnan peruspalveluiden piiriin, joten he ovat täysin riippuvaisia
työnantajistaan tai puolisoistaan sekä omista verkostoistaan.
Lähde: Pakolaisneuvonta, https://www.pakolaisneuvonta.fi/asiantuntijajarjesto/tietoa-pakolais-ja-ulkomaalaisoikeudesta/paperittomat/
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ENSIAPU, HENKINEN TUKI JA TERVEYSPISTEET

Haapajärven ensiapupäivystyskurssi

Haapajärven päivystyskurssin ryhmäkuva - kurssilaiset ja kouluttajat.

Haapajärvellä pidettiin ensiapupäivystäjien
koulutus 31.8. ja 12.-13.10.2019. Koulutukseen osallistui yhteensä 15 uutta ensiapupäivystäjää ympäri Oulun piiriä.

Ensiapupäivystyskurssiin kuuluu verkko-oppimisjakso, jossa kurssilainen tutustuu muun muassa Punaisen Ristin toimintaperiaatteisiin.

Anne Kynkäänniemi

Kurssi oli antoisa niin kurssilaisille kuin kouluttajillekin. Minä uutena terkkuna pääsin itse
osallistumaan kouluttajana ensimmäistä kertaa
ensiapupäivystyskurssille ja voin todeta, että
on meillä Punaisessa Ristissä hienoja vapaaehtoisia. Kiitos Haapajärven osaston aktiiveille
kurssin aikana tehdystä työstä!
Ensiapupäivystyskurssille voi osallistua, kun
olet osallistunut aktiivisesti ensiapuryhmän toimintaan, olet suorittanut EA1-kurssin, omaat
hyvän fyysisen ja psyykkisen kunnon ja olet
sopinut oman ensiapuryhmän johtajan kanssa
osallistumisesta ensiapupäivystyskurssille.
Ensiapupäivystyskurssilla:
• opetellaan EA2-kurssin asiasisältö,
• harjoitellaan ensiaputaitoja,
• opetellaan, miten ensiapupäivystys Punaisen Ristin protokollan mukaisesti menee
sekä
• käydään kattavasti erilaisia harjoitteita läpi.

Ensiapupäivystyksen tarkoitus.
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Terveyspisteiden toiminta
Olen ilokseni saanut huomata, että piirimme
alueella toimii aktiivisia Terveyspisteitä. Terveyden edistäminen on meidän kaikkien elämässämme läsnä. Meidän tulisi kiinnittää huomiota
elintapoihimme, jotta vältyttäisiin ikäviltä sairauksilta. Niiltä, jotka olisivat jollakin tapaa estettävissä. Emme voi omille geeniperimillemme
mitään, mutta omiin valintoihin voimme vaikuttaa, kuten ravitsemukseen, liikuntaan ja uneen.

Anne Kynkäänniemi

Meillä Punaisessa Ristissä on matalan kynnyksen Terveyspisteitä, joissa ihminen tulee kohdatuksi. Siellä saamme neuvoja siihen, miten
voimme omaa terveyttämme edistää ja mikä
parasta, siellä saamme keskustella toisten ihmisten kanssa. Sosiaalinen kanssakäyminen on
erityisen tärkeää omalle hyvinvoinnillemme.
Menkää ja tutustukaa oman alueenne Terveyspisteeseen! Oulun piirin alueella toimii seuraavissa osastoissa Terveyspisteet: Kajaani, Kuhmo, Oulu, Oulunsalo ja Suomussalmi.

Kuhmon kiertävän Terveyspisteen hoitajien
salkut.

Henkisen tuen koulutukset
tunne ja sen palauttaminen silloin, kun ihminen
on kokenut jotakin järkyttävää. Kriisitilanteen
laajuudesta riippumatta ihminen saattaa tarvita
henkistä ensiapua, johon henkisen tuen kurssit
antavat valmiuden.

Henkisen tuen peruskurssi Haapajärvellä ja jatkokurssi Oulussa täyttyivät nopeasti nyt syksyllä. Kiitos mielenkiinnostanne ja aktiivisuudestanne!
Suureen kysyntään olemme vastanneet siten,
että järjestämme Oulun piiritoimistolla henkisen tuen peruskurssit (8h) tammikuussa,
24.-24.1.2020 ja helmikuussa, 21.-22.2.2020.
Näiden jälkeen on jatkokurssi maaliskuussa,
21.-22.3.2020.

Ilmoittaudu kursseille Oma Punaisessa Ristissä tai jaa tieto kurssista osaston Facebookkiin.
Kaikki kolme kurssia löytyvät jo Omasta!

Näin saamme heti kysyntään vastattua. Tarkoituksena on, että mahdollisimman pian peruskurssin käymisen jälkeen on tarjolla henkisen
tuen jatkokurssi. Kun kurssit suorittaa lyhyellä
aikavälillä, niin tällöin osallistuja saa kursseista
parhaan mahdollisimman hyödyn.
Henkisen tuen kurssit antavat paljon työkaluja siihen, miten saadaan luotua turvallisuuden
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Vapepa taitoja testattiin Suiston Selviytyjät
2019 taitokilpailussa
Sari Huotari

Suiston selviytyjät kisassa oli monenlaisia rasteja - tässä ensiapurastilla.

Sari Huotari

Ensimmäisen kerran Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella järjestetty taitokilpailu Suiston
Selviytyjät kokosi yhdeksän kisajoukkuetta harjoittelemaan ja kisaamaan Vapepa taidoistaan
elokuussa Hietasaaren maisemiin Ouluun. Joukkueita oli mukana niin Lapin kuin Oulun piirin
puolelta.
Kisan toimintarasteista vastasivat muun muassa
Oulun ensiapuryhmä, Oulun Läänin Pelastuskoirayhdistys, Offroad Oulu, Oulun Meripelastajat
ja Reserviläiset sekä Vapepan viesti ja etsintäkouluttajat. Voittajaksi kruunattiin Lapin joukkue
Perso jakura, toiseksi sijoittuivat Oulun poliisit ja
kolmanneksi Trio Kompassi Oulusta.

Palkitut joukkueet Hietalinnan edustalla.

Katso tulevat koulutukset, harjoitukset, seminaarit ja muut osoitteesta www.vapepa.fi
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SPR:n ja Vapepan hälytystietojen päivitys
HÄTI -hälytystiedosto ja OHTO-hälytysjärjestelmä päivitetään jälleen loppuvuonna ja HÄTI 2020
-kirjanen saadaan jakoon helmikuussa 2020.

3) HÄTI-tiedosto päivitetään saatujen tietojen perusteella ja toimitetaan painoon tammikuussa, jolloin kirjanen saadaan jakoon
helmikuussa.

Päivitys etenee näin:
1) Lähetän jokaisen hälytysryhmän yhteyshenkilölle marraskuussa viikolla 45 yhteenvedon
kunkin ryhmän tämän hetken hälytystiedoista
järjestelmässämme ja jatko-ohjeet niiden päivittämiseen.

Lisätietoja hälytysryhmätietojen päivittämisestä saat valmispäällikkö Päivi Jurvakaiselta
p. 040 522 4696.

2) Tarkistakaa ja päivittäkää oman hälytysryhmänne tiedot ja toimikaa viestini ohjeen mukaisesti.

Vapepa-tilastoja alueeltamme

Hätissä/OHTOssa*
Vuoden 2019 luvut eivät ole vielä lopulliset.
Sari Huotari

Hälytykset 2019 (tammi-lokakuu)
- Etsintöjä 26,
- Ensihuollon tehtäviä 6,
- Muu auttamistoiminta 3.
Suiston selviytyjät
-kilpailusta.
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Pisara 2019 -valmiusharjoitus Oulun piirin
osastoissa
Marika Parkkila

Evakuointiteltta pystytettiin Hyrynsalmella, Kainuun alueellisessa johtokeskuksessa, osana harjoitusta.

Oulun piirissä Pisara-valmiusharjoitus toteutettiin viidessä alueellisessa johtokeskuksessa: Oulun, Oulun eteläinen, Kainuun,
Koillismaan ja Jokilaaksojen johtokeskus.
Lisäksi piiritoimistolla oli piirin johtokeskus. Alueellisiin johtokeskuksiin osallistui 17/40 osastoa ja viisi osastoa toteutti osastokohtaisen harjoituksen. Kaikkiaan
36/40 osastoa osallistui Pisara-harjoitukseen, vähintään puhelimitse. Johtokeskuksiin osallistui yhteensä 60 henkilöä.

Kainuun jokessa taustaskenaario oli myrskyn
aiheuttama sähkökatkos, mikä aiheutti vesikatkoksen syrjäkylillä. Tehtävinä olivat mm.
evakuointi. Aiempi kokemus tykkylumen aiheuttamasta häiriötilanteesta näkyi Kainuun
osastojen varautumisessa positiivisesti. Evakuointiteltan pystytyksen osallistui vapaaehtoisia, Kalkun henkilökuntaa ja alueen delegaatti. Evakuointitelttaa esiteltiin kuntalaisille
ja mukana harjoituksissa oli myös pelastuslaitos. Kaikille avoin yleisöluento järjestettiin kotimaanavusta ja katastrofivalmiudesta.

Alueellisissa johtokeskuksissa (joke) osastoilla oli edessään erilaisia tilanteita. Koillismaan
jokessa taustaskenaariona oli hiihtokeskuksen
veden saastuminen. Tehtävinä oli mm. vedenjakelu ja tiedottamisessa avustaminen. Koillissanomien toimittaja oli mukana johtokeskuksessa. Oulun jokessa taustaskenaariona oli
veden saastuminen kaupunkialueella. Tehtävinä olivat mm. puhelinpäivystys. Isommat vapaaaehtoismäärät nostivat aiheellisia kysymyksiä mm. resurssien hallinnasta vapaaehtoisten
koordinoinnissa ja tietosuojasta.

Jokilaaksojen jokessakin taustaskenaario oli
myrskyn aiheuttama vedenjakelun ja sähkön
katkos. Tehtävinä olivat mm. spontaanien vapaaehtoisten vastaanottaminen ja sitä myöten
pikakoulutusten järjestäminen. Harjoituksen lisähuomiona tuli mm. vapaaehtoisten huollon,
kuten muonituksen ja vaatetuksen merkitys
sekä niiden järjestäminen.
Harjoitus sujui hyvin alkukankeuden jälkeen - ja
jäljitteli sikäli todellisiakin tilanteita! Piiritoimiston päässä opimme uutta mm. OHTO-hälytysviesteistä. Saimme hyvin viestejä ja kuvia alueilta, niitä pääsee katsomaan piirin Facebook- ja
Instragram-sivuilta. Osanotto oli aktiivista huolimatta siitä, että osalle kyseessä oli syyslomaviikko. Suurkiitos siis kaikille osallistuneille
vapaaehtoisille ja osastoille! Olemme taas hieman valmiimpia kohtaamaan erilaisia eteen tulevia tilanteita!

Oulun eteläisen jokessa taustaskenaariona oli
saastunut vesi Tyrnävällä. Tehtävinä olivat mm.
neuvonta ja kotitalouksien tarkastaminen. Jokesta oltiin yhteydessä kuntaan puhelimitse
kuin myös Mannerheimin lastensuojeluyhdistykseen ja Marttoihin lisäresurssien pyytämiseksi. Yhteistyön voima nousi esiin ja verkoston laajuus kunnassa.
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SyysSPuRtti - nuorten koulutusviikonloppu
Kristiina Kangas

festarivapaaehtoistyöhön ja humanitaariseen oikeuteen. Lisäksi tehtiin profiilit Oma Punaiseen
Ristiin ja kommentoitiin nuorisolinjausta. Vapaa-aikaakin oli ja
nuoret pelasivat ryhmissä maahanmuuttaja-aiheisen pakohuonepelin, kävivät saunomassa (ja
joku tarkeni uidakin, hrrr), kävelyllä rannalla tai oleilivat ja pelailivat muuten vain.
Suurin osa yöpyi leirikeskuksessa, mutta pieni joukko meitä yöpyi Iin osastolta ja partiolaisilta
lainatussa isossa teltassa. Viikonloppu oli pääpiirteissään oikein
onnistunut ja jatkoa on toivottu.
Kiitosta sai monipuolisen ohjelman lisäksi kasvisruoka ja ympäristön huomiointi, kuten kierrättäminen. Koulutuksella kerättiinkin
hyviä kokemuksia ilmastoystävällisen koulutuksen järjestämisestä. Tällainen viikonloppu
ei onnistuisi ilman useita käsipareja. Lämmin
kiitos kaikille viikonlopun suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneille! Nyt on hyvä varmistaa, ovatko toiminnasta kiinnostuneet nuoret
löytäneet paikkansa osaston toiminnasta, esimerkiksi ensiapuryhmästä.
				-Kristiina

Eksynyt ja jalkansa loukannut maalihenkilö pääsi
pois maastosta reppuselkäkyydin turvin. Maastossa toteutettu etsintäharjoitus päästiin toteuttamaan upeassa säässä.

Kristiina Kangas

Syyskuun 13.-15. päivä järjestettiin Oulunsalonssa, Koppanan leirikeskuksessa,
nuorten koulutusviikonloppu/leiri. Viikonloppuun osallistui jopa 24 nuorta, pääosin
Oulusta, Oulunsalosta ja Iistä. Kauimmaiset
osallistujat olivat kuitenkin aina Vaasasta ja
Kuopiosta saakka! Piiritoimistolta paikalla
olivat Kristiina ja harjoittelijamme Tiia sekä
kesätyöntekijöistä Ella, Veera ja Lauralotta.
Viikonloppu oli piirin ja osastojen yhteisponnistus. Järjestelyistä päävastuu oli järjestökehittäjällä - koulutusvastuita puolestaan oli jaettu
osa-alueen mukaan. Aleksi Holmala Haukiputaan osastosta koulutti Reddie Kids -teemoja,
toimi maalihenkilönä, kertoi hallitustyöskentelystä ja auttoi muissa järjestelyissä; Suvi Takalahti Oulunsalon oli korvaamaton apu keittiöllä ja vähän muuallakin; Esa Erkkilä ja Eveliina
Hintikka vetivät todentuntuisen etsintäharjoituksen ja Oulun osaston ea-ryhmäläiset Lempi
Aitolan, Sakari Annalan ja Juha Kemin johdolla
toteuttivat todella toiminnallisen ja mieleenpainuvan ea-rastiradan!
Ensiavun ja valmiuden lisäksi viikonlopun aikana perehdyttiin Punaisen Ristin ehkä hieman
vähemmän tunnettuihin toimintamuotoihin:
nuorten ystävätoimintaan, hallitustoimintaan,
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Ensiapuharjoituksen rasti, kirveen kanssa oli tullut vahinko.

NUORET OSAKSI YHTEISÖÄMME -HANKE

Oulun alueella toimiva osasto:
Nuoria mukaan osaston toimintaan?
Onko osastossanne käyty pohdintaa siitä,
että haluaisitte toimintaanne mukaan lisää
nuoria? Tai oletteko miettineet uudenlaisten
toimintojen kehittämistä nuorille tai nuorille aikuisille? Onko osastossanne nuoria vapaaehtoisia, jotka haluaisivat lähteä suunnittelemaan toimintaa nuorille? Oletko itse
sellainen?

lunsalo, Ouluntulli, Yli-Ii ja Ylikiiminki. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR),
Oulun kaupunki ja Sivakka-yhtymä Oy.
Kristiina Kangas

NOY – Nuoret osaksi yhteisöämme -hankkeen
työntekijät tulevat mielellään kuulemaan toiveitanne ja näkemyksiänne nuorten tavoittamisen
tai nuorille suunnatun toiminnan suhteen. Lähdetään yhdessä tutkimaan mahdollisuuksia ja
miettimään, voisimmeko yhdessä toteuttaa jotain toimintaa nuorille.
Hankkeen tavoitteena on parantaa ilman työtai koulutuspaikkaa olevien 16 – 29 -vuotiaiden
nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallintaa,
hyvinvointia ja osallisuutta erilaisten toiminnallisten menetelmien, ryhmätoimintojen ja yksilötyöskentelyn avulla. Hankkeessa luodaan
samalla uutta vapaaehtoisjärjestötoimijan toteuttamaa sosiaalisen kuntoutumisen toimintamallia.
Hankkeen toiminta-alue on Oulu kattaen seuraavat osastot: Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Ou-

Hankkeen työntekijät projektivastaava Päivi Vatka (vas.) ja projektityöntekijä Annika Luukkonen

Erityistä juuri nyt:
ETSIMME NUORIA MUKAAN KEHITTÄJÄRYHMÄÄN!
Ryhmässä osallistuja pääsee:
• Pohtimaan hyvinvointiin liittyviä teemoja toiminnallisesti
• Työstämään oman hyvän elämän elementtejä
• Vaikuttamaan hankkeen toimintaan

Kiinnostuitko? Ota heti yhteyttä Annikaan ja kysy
lisää (p. 040 5022 299/ WhatsApp), ryhmä alkaa
marraskuun alussa.

Lisää hankkeesta: https://rednet.punainenristi.fi/node/57039
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TOIMINTAKALENTERI

MARRASKUU		
2.-8.11.
Ehkäisevän päihdetyön viikko*
			6.11.		Ystävätoiminnan vapaaehtoisten voimavarailta, Oulu
			11.11.		Ystävätoiminnan peruskurssi, Oulu
			16.11.		Etsinnän peruskurssi, Yli-Ii
			16.11.		Henkisen tuen peruskurssi, Haapajärvi
			16.-17.11.
Öljyntorjunnan joukkueenjohtajakoulutus, Oulu
			
16.-17.11.
Humanitaarisen oikeuden peruskurssi, Rovaniemi
			21.11.-24.12. Hyvä Joulumieli -keräys*
			22.11. 		Ystävätoiminnan vapaaehtoisten voimavarailta, Suomussalmi
			23.-24.11.
Valtakunnallinen Vapepa-foorumi, Tampere*
			24.-25.11.
Kouluttajakoulutus, sisältöosa
			24.11.- 01.12. Omaishoitajien viikko*
			29.-30.11.
Vapaaehtoisten kiitosgaala, Tornio
			30.11.		Ensihuollon peruskurssi, Oulu
JOULUKUU		
1.12.		
MAAILMAN AIDS -PÄIVÄ*
			5.12.		VAPAAEHTOISUUDEN PÄIVÄ*
						***
2020
TAMMIKUU		
1.-31.1.
Jäsenhankintakampanja: tammikuu*
			
1.-31.1.
Pysy pystyssä -kampanja, tammikuu*
			18.-19.1.
Valtakunnalliset kouluttajapäivät, Tampere*
			
24.-25.1.
Henkisen tuen peruskurssi, Oulu (piiritoimisto)
			24.-25.1.
Valmiusavaus
			
tarkentuu
Ensiapupäivystäjien osaamisen varmistamiset, alueelliset
					tapahtumat tammikuussa, päivät tarkentuvat myöhemmin
HELMIKUU		
			
			

tarkentuu
14.2.		
21.-22.2.

MAALISKUU		
13.-15.3.
			16.-22.3.
			
21.-22.3.

TalviSPuRtti, nuorten koulutusviikonloppu/leiri
YSTÄVÄNPÄIVÄ, kampanjaviikko 10. – 16.2.2020
Henkisen tuen peruskurssi, Oulu (piiritoimisto)
Nuorten vuosikokous
RASISMINVASTAINEN VIIKKO*
Henkisen tuen jatkokurssi, Oulu (piiritoimisto)

HUHTIKUU		7.4.		Maailman terveyspäivä*
TOUKOKUU		

4.-10.5.

PUNAISEN RISTIN VIIKKO*

KESÄKUU		1.-4.6.		Leiri (tarkentuu)
			5.6.		Nuorten etkot, yleiskokous, Vaasa
			
6.-7.6.		
Suomen Punaisen Ristin yleiskokous, Vaasa*
			8.-11.6.
Leiri (tarkentuu)
HEINÄKUU
ELOKUU		

19.8.		

Maailman humanitaarisen avun päivä*

SYYSKUU		14.9.		Maailman ensiapupäivä*
			24.-26.9.
40. NÄLKÄPÄIVÄ-keräys*
		
							*-merkityt valtakunnallisia tapahtumia
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