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PÄÄKIRJOITUS 18.10.2021

Syksyn uudet tuulet
Syksy on alkanut piiritoimistolla vauhdikkaasti. Uusia työntekijöitä on saapunut, ei
vain yksi tai kaksi, vaan peräti kuusi kappaletta. Me uudet olemme hypänneet liikkuvaan
junaan, keskelle toiminta- ja taloussuunnitelmien tekoa. Koska kaikki on meille uutta ja
outoa, on neuvoja tarvittu paljon! Kaikista kysymyksistämme huolimatta, meidät on otettu
vastaan lämpimästi ja kannustavasti. Paljon
on uutta ja ihmeteltävää, mutta kokeneemmat työntekijät ja vapaaehtoiset ovat olleet
suurena apuna vastaamassa ja auttamassa.
On ollut hyvä huomata, että suurin osa asioista ovat alkaneet jo sujua varsin hyvin, mutta varmasti tässä vuoden aikana eteen tulee
paljon uusia tilanteita. Siksipä pyydän teiltä kanssakulkijoilta paljon kärsivällisyyttä ja
ymmärrystä.

ajatuksia ja luomaan yhteistä henkeä työnteolle. Kaikki me teemme yhdessä töitä ja siksi
myös yhteishenkeen on tärkeää panostaa niin
työtekijöiden kuin myös kaikkien vapaaehtoisten kesken. Uskon, että yhdessä saamme
luotua juuri ne oikeat tavat toteuttaa yhteistä tehtäväämme siten, että mahdollisimman
moni voisi osallistua ja sitoutua toimintaan.

Miia Seppänen
Toiminnanjohtaja

Suurin iloin aihe on ollut kuitenkin uusien ihmisten kohtaamiset. Vähä vähältä rajoitukset helpottavat ja pääsemme järjestämään
tapahtumia, joissa voimme todella kohdata toisiamme. Monissa kohdin on ollut huomattavissa sitä, kuinka niin moni ihminen on
kärsinyt rajoituksista. Yksinäisyys on saanut
paljon eri muotoja tässä ajassa. Vieläkin on
paljon niitä, jotka eivät uskalla osallistua tapahtumiin ja toimintaan. Korona ei ole vielä
ohi! Korona- ajasta on kuitenkin opittu ja tätä
opittua kannattaa edelleenkin jossain määrin
pitää yllä. Etäyhteydet ovat tulleet jäädäkseen ja niitä ei kokonaan kannata hylätä. Ne
ovat edelleen hyvä tapa järjestää kokouksia
ja koulutuksia. Vaikka aito kohtaaminen on
tärkeää ja varmasti jatkossa se ensisijainen
tapa, kannattaa myös etäyhteydet pitää mielessä. Etäyhteydet säästävät aikaa, rahaa ja
luontoa. Se myös helpottaa niitä ihmisiä, joilla ei ole omaa autoa tai muuta mahdollisuutta kulkemiseen.
Ilon aihe on myös se, että piiritoimiston väki
on päässyt palaamaan myös toimistolle. Varsinkin meille uusille on todella tärkeää kohdata työkavereita, mutta samalla koko työyhteisö pääsee näkemään toisiaan, jakamaan
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Vuoden pimein aika on nyt käsillä. Onneksi monella muulla tapaa elämä alkaa
näyttää nyt valoisammalta kuin pitkään
aikaan. Tätä olemme kaikki odottaneet!
Syksyä ja Suomen Punaisen Ristin suurimman keräyksen Nälkäpäivän suunnittelua
leimasi vielä syvä epävarmuus. Moni osasto
ja potentiaalinen vapaaehtoinen alkoi suunnitella Nälkäpäivää todenteolla lomien jälkeen elokuussa. Silloin elimme vielä suuressa epävarmuudessa: alkavatko koulut, miten
käy harrastusten, millainen syksy mahtaa olla
edessä?
Onneksi pääsimme toteuttamaan lipaskeräyksen syyskuun lopussa. Yhdessä tekemisen riemu näkyi, ja auttamisen halu oli suuri
niin lipaskerääjien kuin lahjoittajienkin keskuudessa. Lipaskeräyksen aikana osastoilta
kysyttiin vaikuttiko korona jotenkin keräykseen: suurin osa ei osannut sanoa vaikuttiko,
mutta noin neljäosa vastasi koronan vaikuttaneen. Normaalioloissa ei siis keräystä toteutettu tänäkään vuonna. Suurkiitos kaikille vapaaehtoisille, jotka tekivät Nälkäpäivästä
totta poikkeusoloissa jo toista kertaa!

taa juuri itselleen parhaiten sopivalla tavalla.
Avun ketju -heijastin tuo valoa ja turvallisuutta pimeimpään vuodenaikaan. Heijastin
on Avainlipputuote – mainio ja merkityksellinen lahja itselle tai pukinkonttiin. Heijastin
on myynnissä loppuvuoden ajan esimerkiksi S-ryhmän ruokakauppojen ja Tokmannien
kassoilla.
Kiitos kaikille Nälkäpäivän toteuttajille ympäri
Suomea. Valoisaa loppuvuotta meille kaikille!

Nälkäpäivän suunnittelussa otettiin huomioon
sekin vaihtoehto, että lipaskeräystä ei päästäisi toteuttamaan lainkaan. Avun ketju -heijastin syntyi tarpeesta mahdollistaa auttaminen mahdollisimman monelle vaivattomasti:
ohi kulkiessa lähikaupassa asioidessa ja sellaisen tuotteen myötä, joka olisi tarpeellinen
kaikille. Heijastimen tuotot ohjataan Nälkäpäivän keräystuottojen tavoin Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Korona-ajan
jälkeenkin on tärkeää, että meillä kaikilla on
monta tapaa auttaa, ja että jokainen voi aut-

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

youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME
Instagramissa

instagram.com/punainenristi/

Hilkka Korte
Nälkäpäivä-kampanjan
koordinaattori

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

SOITA JA LAHJOITA

0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)
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KIITOS NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!

Valtava kiitos kaikille Nälkäpäivään
osallistuneille!
Suvi-Tuuli Kankaanpää

Korona oli edelleen läsnä lipaskeräysviikonloppuna, mutta ei läheskään niin voimakkaana kuin viime vuonna. Esimerkiksi koulut
eivät lähteneet mukaan keräykseen niin vahvasti kuin edellisinä vuosina, mutta tapahtumia voitiin järjestää useilla paikkakunnilla.
Keräystulokset ympäri Suomen ovat lähtökohtaisesti parempia kuin viime vuonna, mutta koronaa edeltävien keräysten tuloksiin jää
vielä matkaa.
Syyskuun loppuun mennessä Nälkäpäivän tulosarvio on 800 000 euroa. Tarkka tulos varmistuu myöhemmin.
Mobiililahjoittaminen jatkaa tasaista kasvuaan. Nälkäpäiväksi lanseerattu Avun ketju
-heijastin tuonee myös lisää varoja katastrofirahastoon. Lisäksi perinteiset lipaskeräystapahtumat ja myyjäiset tuovat hienon potin
katastrofirahastoon.
Nälkäpäivä-keräyksen teemoiksi nousivat
Haitin ja Afganistanin kriisit. Haitin kenttäsairaala onkin mitä mainioin esimerkki siitä,
kuinka katastrofirahasto toimii!
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 19.11.-24.11.2021

Hyvä Joulumieli -keräys
alkaa marraskuussa
– kärkenä on tänä vuonna
lapsen kokemukset
ulkopuolisuudesta

Varainhankinnan
ajankohtaiset Punaisen
Ristin kaupasta

Kristiina Hemminki

Korona toi mukanaan kaikenlaista ikävää, mutta
joitain positiivisia vaikutuksiakin poikkeusoloilla
on ollut. Verkkokaupassa huomasimme selkeän
myynnin kasvun joulukorteissa viime jouluna,
kun kuluttajat intoutuivat lähettämään taas perinteisiä kortteja läheisilleen. Nyt osastojenkin
kannattaa tarttua tilaisuuteen ja hyödyntää joulukorttivalikoimaamme varainhankinnassaan.
Joulukorteista osastot saavat suuremman alennuksen kuin monista muista tuoteryhmistä, joten niiden avulla on helppo hankkia varoja osaston toimintaan.

Hyvä Joulumieli -keräyksellä hankitaan
vähävaraisille lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla voi ostaa syömistä joulupöytään. Keräystavoite tänä vuonna on 2
500 000 euroa, jolla voidaan jakaa 36 000
lahjakorttia.

Myyjäiset ja joulutorit tuovat ihmiset
yhteen
Rajoitusten helpottaessa on jälleen mahdollista osallistua joulumyyjäisiin ja joulutoritapahtumiin parin vuoden tauon jälkeen. Ihmisillä on
kaipuu tapahtumiin ja toisten ihmisten seuraan,
joten joulutapahtumat ovat hyvä tilaisuus varainhankintaan. Verkkokaupastamme löydät hyvän valikoiman myyntituotteita edullisilla osastohinnoilla. Olemme lisänneet tiettyihin hyvän
menekin tuotteisiin paljousalennuksia, eli mitä
enemmän ostat, sitä halvemmalla saat. Tällaisia
tuotteita ovat esim. osa heijastimista sekä adressit. Osastolle jää isompi kate, jos ostat kerralla enemmän.

Tänä vuonna lahjakortin arvo on 70 euroa. Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti yhdessä
Ylen Puoli seitsemän -ohjelman, Yle Radio Suomen ja Radio Vegan kanssa.
Keräyksen kaupallisina partnereina ovat K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl. Keräys alkaa torstaina 19.11.2021 ja jatkuu jouluaattoon asti.
Kortit ajoissa perheille

Tuotevinkki!

Kortit tilataan sähköisellä lomakkeella lokakuussa
ja ne toimitetaan MLL:n keskustoimistolta
tilauslomakkeessa ilmoitettuihin osoitteisiin
viikoilla 45–46.

Olemme alentaneet Punaisen Ristin matkalaukkujen hintaa. Saat laadukkaan matkalaukun nyt
huomattavan edullisesti, hinta vain 50 €! Laukkuun pakkaat vaikka pienikokoisen joulumyyjäispisteen tuotteineen. Tartu tarjoukseen, alehinta
voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää!

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit yhteistyökumppaneiden eli kunnan sosiaalitoimen, maahanmuuttopalveluiden, neuvoloiden,
seurakuntien diakoniatyön tai muun yhteistyökumppanin kautta. Jos osasto tilasi kortit itselleen on tärkeää, että kortit toimitetaan hyvissä
ajoin kumppaneille, jotta kortti ei jää matkan tai
muiden joulukiireiden vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on voimassa 7.–31.12.2021.

Onko
sinulla
kysyttävää
tuotteistamme tai ehdotuksia valikoimaamme liittyen?
Ota yhteyttä: myynti@redcross.fi tai puhelimitse
020 701 2211 arkisin klo 8.30-15.00.
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JOULUMIELTÄ KAHVILOISTA JA SOMESTA

Joulukahvilat tuovat iloa
monelle yksinäiselle
Päivi Niemi

Kasvokkaiselle kohtaamiselle on varmasti erityistä tilausta tänä jouluna. Joulukahviloita voi
turvallisin mielin järjestää, kunhan huomioi koronaan liittyvät viranomaisohjeet ja Punaisen
Ristin vapaaehtoisten Turvallisuus- ja hygieniaohjeet.
Vinkkejä järjestämiseen ja ilmoituspohjat: RedNet > Tieto ja taito > Ystävätoiminta > Tapahtumamallit. Koronaohjeet: RedNet > Tieto ja
taito > Korona 2020. Lisätietoja: Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 / maaret.alaranta@punainenristi.fi

Punaisen Ristin joulukahvilat tuovat
jälleen tänä jouluna iloa monelle yksinäiselle. Lämpimät kohtaamiset luovat hyvää joulumieltä myös kahviloita
pyörittäville vapaaehtoisille.

Hyvää joulua! Mitä kuuluu?
– Joulupuhelu-somehaaste
tulee jälleen

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestämät
joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle toivottu valonpilkahdus loputtoman pitkiltä tuntuvien joulun juhlapyhien keskellä.

Jouluna laitetaan jälleen hyvä kiertämään soittamalla tutulle yksinäiselle ja kannustetaan myös
muita mukaan #Joulupuhelu-haasteeseen.
Viime vuonna kiitosta kerännyt Punaisen Ristin
sosiaalisen median haaste soittaa joulupuhelu
järjestetään jälleen tänä vuonna.

Joulukahvilat tarjoavat jouluna seuraa kaipaaville mukavan tilaisuuden viettää aikaa muiden
ihmisten seurassa. Vapaaehtoisille lämpimät
kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa luovat
todellista joulumieltä.

Moni viettää tänäkin vuonna joulua yksin ja voisi ilahtua muistamisesta. Joulumieli löytää tiensä myös puhelinlinjoja pitkin.

Mukava tapa olla yhdessä jouluna

#Joulupuhelu-haasteessa kannustetaan soittamaan yksinäiselle tutulle, sukulaiselle tai kenelle tahansa, joka saattaisi ilahtua puhelusta.
Kysymällä kuulumiset voi tuoda valtavasti lohtua yksinäisen päivään ja saada itsekin hyvän
mielen.

Joulukahvilat ovat olleet sekä järjestäjille että
vierailijoille mukava tapa viettää yhdessä aikaa.
Kahviloissa on aiempina vuosina ollut järjestäjien mukaan lämmin ja leppoisa tunnelma.

Helppo tapa kannustaa osaston jäseniä mukaan on jakaa Punaisen Ristin sosiaalisen median #Joulupuhelu-julkaisuja ja haastaa kaikkia mukaan lievittämään yksinäisyyttä jouluna.
Osaston vapaaehtoiset voivat tempauksena esimerkiksi soittaa paikkakunnan iäkkäille jäsenille.

Ystävätoiminnan yhteistyökumppanina toimii
tänäkin vuonna Tavarataloketju Tokmanni, joka
tarjoaa taloudellista tukea joulukahviloiden toteuttamiseen.
Saadakseen avustusta osaston tulee ilmoittaa
kahvilasta ennakkoon ja raportoida siitä tapahtuman jälkeen. Tuki maksetaan kuluja vastaan
ja se voi olla enintään 200 euroa.

Haasteesta voi kertoa myös osaston tapahtumissa ja viesteissä.

Ilmoituspohjia kahvilan mainostamiselle löytyy
RedNetistä.

Somemateriaaleja #joulupuhelu-haasteesta voi
ladata Punaisen Ristin aineistopankista.

– Nyt on hyvä hetki kutsua vapaaehtoiset mukaan järjestelemään tämän vuoden joulukahvilaa. Moni heistäkin kaipaa tekemistä pitkiin
pyhiin ja kohtaamisia korona-ajan jälkeen, kannustaa sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta.

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth,
p. 040 610 9447
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YSTÄVÄNPÄIVÄ – EI JÄTETÄ KETÄÄN YKSIN

Ystävänpäivänä 2022 tuodaan
esille keinoja taistella
yksinäisyyttä vastaan

neet meille yhteystietonsa.
Onkin tärkeää, että toiminnasta kiinnostuneille tarjotaan heti ystävänpäivän jälkeen lisätietoa ja kursseja.

Ystävänpäivänä meillä on jälleen tilaisuus
yhdistää voimamme ja nostaa esiin ratkaisuja vakavaan yhteiskunnalliseen ongelmaan: yksinäisyyteen.

Ystävänpäivätapahtumat ovat oiva paikka markkinoida kursseja.
Koronan myötä ystävätoiminnassa on pidetty
paljon etäkursseja, joille voi osallistua mistäpäin tahansa.

Ystävänpäivän kampanjassa herätellään keskustelua yksinäisyyden seurauksista niin yksilölle kuin yhteiskunnalle, kannustetaan ihmisiä
muistamaan toisia sekä kutsutaan kaikkia mukaan Punaisen Ristin ystävätoimintaan.

Muistakaa tehdä kursseista tapahtumat myös
Omaan!
Lue lisää: RedNet > Tieto ja taito > Ystävänpäivä. Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta, p. 040 358
3257. Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth,
p. 040 610 9447

Ystävänpäiväkampanja syntyy yhdessä
tehden
Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voivat
osallistua kaikki eli myös ne osastot, joilla ei ole
varsinaista ystävätoimintaa. Someviestinnässä
auttavat keskustoimiston tuottamat valmiit materiaalit.

Tule mukaan tekemään
yhdessä uusi ja parempi
Rednet.

Verkkoystävän voi saada tai toimia itse verkkoystävänä paikasta riippumatta, joten toiminnasta kannattaa kertoa aivan kaikkialla.

Nykyinen Rednet on päässyt jo yli kymmenen
vuoden ikään, mikä digimaailmassa on jo aikamoinen saavutus. Tutun Rednetin tekniikka on
jo kauan ollut vanhentumassa; ja siksi sille ollaan rakentamassa seuraajaa Rednet2-projektin muodossa. Projektin aikana uusitaan webbipalvelun keskeisimmät ja tärkeimmät toiminnot
sekä työkalut. Tarkoituksena on rakentaa nykyaikainen kotipesä kaikelle vapaaehtoisviestinnälle riippumatta siitä, onko kyse osastosta,
piiristä tai keskustoimiston toiminnosta. Uuden
Rednetin on tarkoitus olla entistä toimivampi,
käytettävämpi ja paikallisempi. Uudistuksen
myötä palvelussa paranevat niin mobiliteetti,
saavutettavuus kuin tietoturvallisuuskin.

Kampanjamateriaaleja voi tilata Punaisen Ristin
verkkokaupasta, ja niitä kannattaa hyödyntää
monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa.
Paikallismedia kaipaa erityisesti tarinoita ihmisistä, ja ne kiinnostavat myös suurta yleisöä.
Löytyisikö paikkakunnaltanne avoin ja innokas
ystävätoiminnan vapaaehtoinen ystävineen paikallismedian haastateltavaksi?
Tapahtumat
houkuttelevat
ystävätoimintaan

mukaan

Viime vuosina suosittuja ovat olleet Ystävänpäiväkahvilat ja Tutustu tuntemattomaan
tapahtumat.

Uutta Rednettiä rakennettaessa on ensisijaisen
tärkeää, että käyttäjien ääni kuuluu alusta pitäen palvelukokonaisuutta mietittäessä. Voit osallistua Rednetin uudelleenrakennukseen monella
tapaa. Jos sähköpostilaatikkoosi tipahtaa kysely, niin vastaa siihen empimättä, sillä jokainen vastaus tuo meille tietoa siitä millainen uuden palvelun pitäisi olla. Voit vastata kyselyyn
myös menemällä Rednettiin projektisivuille Sivuilla voit liittyä Rednetin postituslistalle, ilmoittautua työpajoihin ja lukea keskeiset uutiset ja
dokumentit. Näin tiedät missä mennään ja miten olla mukana, sillä kaikki näkemykset, kokemukset ja ajatukset ovat arvokkaita. Rednetin
projektisivut löytyvät luonnollisesti Rednetistä:
rednet.punainenristi.fi/Rednet2.

Poikkeusaikojen jälkeen ihmisillä on suuri tarve
kohdata muita kasvokkain ja siksi tapahtumien
järjestäminen on nyt entistä tärkeämpää. Ideoita tapahtumiin löydät RedNetistä.
Keskustoimisto tukee osastojen tapahtumia 150
eurolla.
Uudet toiminnasta kiinnostuneet kutsutaan
heti mukaan
Ystävänpäivän aikaan tuhannet ihmiset ovat olleet kiinnostuneita yksinäisyyden lievittämisestä ja Punaisen Ristin toiminnasta ja ovat jättä-
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VAPAAEHTOISEKSI NUORTEN TURVATALOON

Vapaaehtoisuus - Vastalääkettä hektiselle arjelle

Työelämä on monelle kuormittavaa. Jatkuva kiire, keskeytykset, työn sirpaleisuus
ja yksin puurtaminen aiheuttavat stressiä.
Töitä tehdään intensiivisesti koneen äärellä ja päivän aikana tapahtuvat kohtaamiset voivat jäädä pintapuolisiksi.

peallakin aikataululla. Vapaaehtoinen luo siis
rauhaa kriisityöhön, kun työntekijän ei tarvitse hämmentää kiehuvaa soppakattilaa samalla
kun kohtaa nuoren.
Haluaisitko lisätä omaa hyvinvointiasi, tarttua
kauhan varteen ja viettää nuorten kanssa rauhallisen koti-illan kerran kuussa? Espoon, Helsingin, Turun ja Tampereen turvataloilla kaivataan majoitusvapaaehtoisia juuri nyt.
Joonas Brandt

Kohtaamiset ovat kuitenkin olennainen osa palautumista ja hyvinvointia. Sosiaalisuus on meidän ihmisten elinehto ja mieli kaipaa sitä palautuakseen kuormituksesta. Toisten kanssa
vietetty merkityksellinen ja läsnäoleva hetki saa
stressin helpottamaan. Harva tulee ajatelleeksi,
että vapaaehtoistoiminta onkin mitä parhainta
vastalääkettä hektiselle arjelle. Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen majoitusvapaaehtoisen
tärkein tehtävä on olla läsnä.
Mindfulness-vapaaehtoisuus
Majoitusvapaaehtoiset viettävät turvatalolla illan ja yön nuorten sekä vuorossa olevan kriisija perhetyöntekijän kanssa. Illan aikana tehdään asioita, joista rento koti-ilta muodostuu:
kokataan, pestään pyykkiä, katsotaan televisiota ja jutellaan päivän kuulumisista. Tällä kaikella vapaaehtoinen luo turvallista ilmapiiriä, jossa
nuori voi rentoutua ja levätä, kuvaa eräs turvatalon vapaaehtoisista.

Nuorten turvatalojen
majoitusvapaaehtoisuus:
• Vapaaehtoinen on turvatalon kriisi- ja
perhetyöntekijän aisapari, jonka tehtävänä olla läsnä nuorille turvallisena
aikuisena, vastata päivällisen ja iltapalan järjestelyistä, vastailla tarvittaessa talon puhelimeen ja toimia työntekijän apuna tilanteen mukaan.

Kiire ja hötkyily jäävät turvatalon ovelle. ”Tavallisesta kotielämästäni olennaisesti toisenlainen ympäristö”, kertoo toinen vapaaehtoinen
palautteessaan, kun kysytään mikä toiminnassa motivoi. Ja tämä on varmasti monille vapaaehtoisille tärkeä seikka: turvatalon illassa oman
arkielämän saa hyvällä omatunnolla jättää syrjään ja keskittyä hetkeen. Majoitusvapaaehtoisuutta voisi kutsua siis todelliseksi mindfulnessharjoitteluksi.

• Vapaaehtoinen saapuu klo 17, ja viettää illan sekä yön turvatalolla. Vuoro
päättyy sovitusti vapaaehtoisen omien
aikataulujen mukaan.
• Turvatalolla on vapaaehtoiselle oma
huone, johon talon toiminnan rauhoituttua voi käydä nukkumaan.

Merkityksellinen tehtävä
Turvatalovapaaehtoisuus tuo elämään läsnäolon
lisäksi merkitystä. Turvatalojen vapaaehtoisilta
kerätyssä palautteessa vapaaehtoistoiminnan
parhaaksi puoleksi kuvataan konkreettista auttamisen mahdollisuutta. Lisäksi vapaaehtoiset
kertovat saavansa mielihyvää vapaaehtoisuudesta, koska tietävät olevansa tarpeellinen osa
turvataloyhteisöä.

• Vapaaehtoinen toimii vuorossaan noin
kerran kuukaudessa.
• Vapaaehtoinen saa kattavan perehdytyksen paikallisen turvatalon majoitustoiminnan arkeen. Työntekijältä
saa myös tarvittaessa neuvoja, ohjausta ja tukea jokaisessa vapaaehtoisvuorossa.

Vapaaehtoisella on oma tärkeä tehtävänsä turvatalon kriisiavun mahdollistajana. Nuoret voivat tulla turvataloille ilman ajanvarausta ja
lähes mihin vuorokauden aikaan tahansa. Kriisi- ja perhetyöntekijän on tarkoitus kyetä ottamaan nuori tai hänen läheisensä vastaan no-

• Nuorten turvataloilla on tarjolla monenlaista vapaaehtoistoimintaa ja verkkovapaaehtoisena voi tukea nuoria mistäpäin Suomea tahansa. Lisätietoja
täältä: punainenristi.fi/vapaaehtoiseksi/nuortenturvatalot/
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OSASTOT JA PIIRIT MUKANA SOTE-UUDISTUKSESSA. ALUEVAALIT 23.1.2022.

Tehdäänkö osastossanne
katutyötä tai suunnitellaanko
jalkautuvaa työtä?

Aluevaalit 23.1.2022.
Olemmeko valmiina
vaikuttamaan?

Jos osastossanne tehdään jo katutyö tai
sitä on suunniteltu jossain muodossa, niin
käykää täyttämässä kysely toiminnasta:
www.lyyti.fi/questions/c8baed3098

Sote-uudistuksen lainsäädäntö hyväksyttiin kesäkuussa eduskunnassa ja nyt uudistus etenee toimeenpanoon. Uudistuksen etenemistä
voi seurata virallisilta sivuilta soteuudistus.
fi/etusivu. Vielä tärkeämpää on seurata, miten
omalla hyvinvointialueella uudistukseen valmistaudutaan soteuudistus.fi/mika-on-hyvinvointialue. Aluevaalit järjestetään 23.1.2022.

Toivomme mahdollisimman monen osaston vastaavan, jotta saamme kokonaiskuvan katutyön
tilanteesta.

Hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevat väliaikaiset valmistelutoimielimet, joiden työ käynnistyi syksyllä 2021. Hyvinvointialue on vastuussa sille lailla säädetyistä tehtävistä, joita ovat
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Korona on lisännyt nuorten pahoinvointia ja partiointi on noussut monessa osastossa esiin. Toimintaa voitaisiin toteuttaa osastossa eri toimintamuotojen yhteistyönä vastaten
alueelliseen tarpeeseen. Lisätietoja voi kysyä
kati.laitila@redcross.fi

Sekä uudet hyvinvointialueet että kunnat ovat
jatkossa vastuussa hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisestä. Vielä ei ole varmaa, miten järjestöjen resurssit tulevat asettumaan uudessa
organisaatiossa. Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuluu Punaisen Ristin keskeisimpiin vapaaehtoistoiminnan tavoitteisiin.
Siksi on tärkeää seurata oman kunnan ja alueen suunnittelua ja tehdä omaa toimintaa näkyväksi. Samalla säännöllinen yhteistyö toisten järjestöjen kanssa tulee yhä tärkeämmäksi.
RedNetistä löytyy sote-uudistus sivujen alta materiaalipohjia, joita voi käyttää oman toiminnan
kuvaamisen tueksi.

Punaisen Ristin kaupasta voi osastotunnuksilla tilata katutyön selkämerkkejä:
punaisenristinkauppa.fi

Aineistoja päihdeteeman
käsittelemiseen
Suomen Punaisen Ristin oppimateriaalialustalla Cloubissa on julkaistu Päihteet ja minä -aineisto. Materiaali tarjoaa tietoja ja harjoituksia
päihdeteeman käsittelyyn yläasteikäisten ja sitä
vanhempien kanssa. Se sisältää tieto-, toiminta- ja keskusteluosioita tarjoten kattavan, monipuolisen ja toiminnallisen kokonaisuuden oppitunneille. Myös vapaaehtoiset voivat käyttää
aineistoa oppilaitosyhteistyössä.

Verkostoituminen toisten järjestöjen kanssa

Olkaa aktiivisesti yhteydessä oman alueenne
muihin järjestöihin. Kannattaa kysellä toisten
näkemyksiä sote-uudistuksesta. Jokaisella alueella on myös erityisiä, Järjestöjen sote-muutostukihankkeen työntekijöitä, jotka järjestävät
verkostotapaamisia alueen järjestötoimijoille.
Kannattaa olla aktiivinen ja selvittää, millaisia
verkostoja omassa kunnassa tai alueella on.

Cloubin osoite on sproppimateriaalit.fi
Ehkäisevän päihdetyön viikko 8.-14.11.2021
Kampanjan verkkosivuilla on tarjolla tukea ja
apua omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyviin huoliin ja ajatuksiin. Sivuilla on
myös aineistoja asian puheeksi ottamiseen.
www.ept-verkosto.fi/ept-viikko/

Mitä piireissä ja osastoissa voisi tehdä?

• Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään nettisivuilta.
• Toisten järjestöjen kanssa kannattaa keskustella ja verkostoitua.
• Tarjottavat palvelut on hyvä kertoa selkeästi.
• Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitelmiin.
• Alueilla voi järjestää toisten järjestöjen
kanssa yhdessä esimerkiksi kuntakierros.
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AUTTAJAT AULANGOLLA

Auttajat Aulangolla 1.-3.4.2022
Seuraavan valtakunnallisen vapaaehtoisten koulutustapahtuman Auttajat Aulangolla ilmoittautuminen on nyt auki! Voit ilmoittautua tapahtumaan 30.11.2021 asti
osoitteessa rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla, josta löydät myös lisätietoa
tapahtumasta.
Ohjelma
Auttajat Aulangolla on avoin kaikille Suomen
Punaisen Ristin vapaaehtoisille eli mukaan voivat tulla sekä osastojen konkarit että satunnaisesti toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset. Ohjelma on antoisa meille jokaiselle ja se koostuu
kolmesta eri teemasta:
• Varautuminen muuttuvaan maailmaan
• Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

Kiitos-illallinen

• Hyvinvoiva vapaaehtoinen

Sinä olet meille tärkeä ja haluamme kiittää Sinua tekemästäsi vapaaehtoistyöstä! Tarjoamme
tapahtumaan Aulangolla osallistuville herkullisen Kiitos-illallisen Scandic Aulangon ravintolassa lauantaina 2.4.2022.

Yksi tapahtuman pääpuhujista on sunnuntain
päätösohjelmassa esiintyvä tunnettu yhteiskunnallinen keskustelija Jani Toivola, joka puhuu meille erilaisuuden kohtaamisesta ja moninaisuuden hyödyntämisestä toiminnassamme.
Ohjelman lomaan jää myös vapaa-aikaa, jonka voi hyödyntää esimerkiksi pulahtamalla hotellin kylpylään tai retkeilemällä Aulangon näkötornille.

Illallinen on jatkoa aiemmin kolmen vuoden välein pidetyille vapaaehtoisten Kiitos-gaaloille. Illallisen aikana voit nauttia tapahtuman tunnelmasta vanhojen ja uusien vapaaehtoisystäviesi
kanssa ja sen jälkeen jatkaa iltaa hotellin yökerhossa, joka on varattu käyttöömme.

Vastuullisuus
Vastuullisena tapahtumana Auttajat Aulangolla
toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja ilmastoystävällisesti. Tunnistamme tapahtuman
ympäristövaikutukset suunnittelu- ja toteutusvaiheessa ja teemme töitä vaikutusten pienentämiseksi.

Alle 29-vuotiaiden vapaaehtoisten stipendi
Tuemme nuorten vapaaehtoisten osallistumista
Auttajat Aulangolla -tapahtumaan. Kaikki vuonna 1993 tai sen jälkeen syntyneet vapaaehtoiset voivat hakea ilmoittautumisen yhteydessä
stipendiä, jolla on mahdollista kattaa 80% tapahtuman osallistumismaksusta.

Edistämme vastuullisuutta mm. tarjoamalla
tapahtumassa ravitsevaa ja monipuolista kasvispainotteista ruokaa ja toimittamalla tapahtumamateriaalit osallistujille ensisijaisesti sähköisinä.

Stipendit jaetaan Folke Bernadotte muistosäätiön apurahoituksesta, joten mahdollistamme tapahtuman osallistujille myös kansainvälisiä kokemuksia.

Kannustamme myös osallistujia vastuullisiin
valintoihin mm. saapumalla tapahtumapaikalle yhteiskuljetuksilla tai julkisilla kulkuvälineillä.
Järjestämme tapahtumapaikan ja Hämeenlinnan keskustan sekä rautatieaseman välillä tapahtuman osallistujille maksuttoman bussikuljetuksen jokaisena tapahtumapäivänä ennen ja
jälkeen ohjelman.

Auttajat Aulangolla on kaikkea tätä ja vielä paljon enemmän! Tapahtumatiedot löytyvät
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta
rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla. Tule sinäkin mukaan!
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KUULUMISIA KILTAPÄIVILTÄ

Osaamisen ja yhteishengen ylläpitoa
Lämpökeskuksella räjähtää, loukkaantuneita on useita. Tuulisella rannalla apua
tarvitsee perhe, jonka kanssa yhteisen
kielen löytyminen ja luottamuksen syntyminen ottaa aikaa. Golfkentällä pallo osuu
katsojaa, ja myös pelaajan sydänoireet
työllistävät ensiapupäivystäjiä.

ilmassa. Ensiapuryhmätoiminta on ollut Punaisen Ristin auttamisen ytimessä koko järjestön
olemassaolon ajan, yli 150 vuotta.
– Ryhmänjohtajat toimivat usein vastuunkantajina päivystyksissä ja auttamisoperaatioissa.
Kiltapäivillä on suuri merkitys ryhmänjohtajien
korvaamattoman tärkeän työn jatkumisen varmistamisessa, Hintsa totesi.

Tätä kaikkea ja paljon muuta sattui ja tapahtui harjoituspäivän aikana, kun Punaisen Ristin
ryhmänjohtajakoulutetut kokoontuivat vuosittaisille koulutuspäivilleen Kiltapäiville, Lappajärvelle. Harjoituspäivän annin lisäksi pitkään
viikonloppuun mahtui luentoja, joissa käsiteltiin Punaisen Ristin ajankohtaisten kuulumisten
lisäksi muun muassa yhteistyötä viranomaisten kanssa ja auttajan jaksamista. Elvyttämistä päästiin luonnollisesti harjoittelemaan, tällä
kertaa pienen kilpailun merkeissä. Selvisi, että
ryhmänjohtajat ovat melkoisia elvytyskoneita.

Ylisukupolvisuus onkin yksi kiltapäivien tärkeimmistä arvoista. Mukana Killan toiminnassa on yhä
muutamia perustajajäseniä ja uusimmat nyt Kiltapäivillä olleista ovat osallistuneet viimeisimmälle järjestetylle Punaisen Ristin ryhmänjohtajakurssille. Kun mukana on eri ikäisiä ihmisiä,
osaaminen siirtyy tehokkaasti ikäpolvelta toiselle. Tosin vanhimpien toiveena on, että yhä useampi uusi, ryhmänjohtajakoulutuksen saanut
lähtisi aktiivisesti mukaan Killan toimintaan, perustuuhan se täysin jäsentensä omaehtoiseen
haluun pitää osaamistaan yllä.

Kiltapäivien järjestelyistä vastasivat tällä kertaa Nynäs Killan Länsi-Suomen piirin kiltalaiset.
Punaisen Ristin ryhmänjohtajakoulutuksen käyneet vapaaehtoiset perustivat Nynäs Killan vuonna 1973. Vuosittain eri puolilla Suomea järjestettävillä koulutuspäiville kokoontuu yleensä noin
sata ryhmänjohtajaa Ivalosta Hankoon. Yksi Killan tärkeimmistä tehtävistä onkin verkostoitua
eri puolilla Suomea asuvin kiltalaisten kesken ja
pitää yllä yhteishenkeä sekä vaihtaa ajatuksia
ryhmän johtamisesta sekä siihen liittyvistä asioista. Lauantaisessa iltajuhlassa myös palkittiin
ansioituneita kiltalaisia.
Päivät avannut Länsi-Suomen piirin toiminnanjohtaja Tero Hintsa painotti puheessaan ensiapuryhmien sekä ensihuollon ja henkisen tuen
ryhmien merkitystä nopeasti muuttuvassa maa-

Seuraavan kerran Kiltapäiviä vietetään ensi
vuoden elokuussa Leppävirralla, ja vuonna 2023
kokoonnutaan Killan 50-vuotisjuhlien merkeissä
jossain päin Lappia.

Osastojen Hyväpäivä avustukset 2021-2023
Kaipaako osastosi taloudellista tukea toiminnan kehittämiseen ja uuden toiminnan käynnistämiseen? Hakekaa Hyväpäivä-avustusta!

• terveyden edistämisen toimintaan
(terveyspisteet) ja
• ystävätoimintaan.
Avustuksiin on erilliset hakukriteerit ja -ohjeet,
jotka löytyvät RedNetin osastotoimistosta osoitteesta rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva.
Kertaluonteista avustusta myönnetään vuosittain samalle toiminnalle enintään 300 euroa.
Avustusten haku on jatkuva ja se tulee tehdä
sähköisellä lomakkeella ennakkoon.

Avustuksia myönnetään vuosina 2021-2023
kertaluonteisina
• ensiapuryhmätoimintaan,
• monikulttuurisuustoimintaan,
• nuorisotoimintaan,

12

MAAILMAN AIDS-PÄIVÄ

Maailman aids-päivää
vietetään 1.12.

Maailman aids-päivän toimikuntaan kuuluvat
Suomen Punainen Risti, Hivpoint, Positiiviset ry,
Pro-tukipiste ja Väestöliitto.
Petra Lemmetty, terveyden edistämisen suunnittelija, petra.lemmetty@redcross.fi

Rasisminvastainen viikko
jälleen maaliskuussa
Rasisminvastaista viikkoa vietetään ensi
vuonna 21.-27. maaliskuuta. Kampanjan
teema tarkentuu syksyn kuluessa.

Maailman Terveysjärjestö WHO julisti
vuonna 1988 Maailman aids-päivän 1. joulukuuta vietettäväksi kansainväliseksi terveyden edistämisen teemapäiväksi. Päivän
tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta
hivistä ja aidsista sekä kampanjoida hivtartuntojen ennaltaehkäisyn ja hiv-positiivisten oikeuksien puolesta.

Voit tutustua kampanjaan RedNetissä: rednet.
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko.
Viime vuonna julkaistut Rasisminvastaiset toimintaohjeet ovat verkkosivuillamme:
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko

Suomen Punainen Risti osallistuu Maailman
aids-päivän viettoon valtakunnallisesti ja vaikuttavasti. Vapaaehtoiset järjestävät kynttilätapahtumia ja glögitarjoiluja sekä tarjoavat tietoa, tukea ja keskustelumahdollisuuden päivän
teemaan liittyen ympäri Suomen. Kampanja on
näkyvillä sosiaalisen median eri kanavilla. Tänä
vuonna päästään myös päivittämään hiviin liittyviä tietoja uuden Maailman aids-päivän toimikunnan laatiman materiaalipaketin avulla.

Kampanja-aineistoja voi ladata aineistopankista
helmi-maaliskuussa 2022. Lisätietoja kampanjasta voi kysyä piirien monikulttuurisuustoiminnan kehittäjiltä.

Maahanmuuttajan
kotoutumiskaari visualisoitu

Maailman aids-päivän toimikunta haastaa päivittämään tiedot hivistä
Hiv sairautena on mullistunut hyvän lääkehoidon
ansiosta, mutta toisinaan tiedot ja asenteet kaipaavat yhä päivitystä.
Asiantuntijoiden laatimaa monipuolista ja helppokäyttöistä materiaalipakettia voi hyödyntää
eri toiminnoissa, seksuaaliterveystyön koulu- ja
nuorisotilavierailuilla sekä omien tietojen päivittämisessä. Materiaalipaketti sisältää toiminnallisia harjoituksia ja tietovisoja, faktatietoa hivistä, somejakokuvia sekä julisteita tulostettavaksi
käyttöön. Harjoitukset soveltuvat sekä lähi- että
etätoimintaan.

Maahan muuttaminen ja Suomeen kotoutuminen voi tuntua vuoristoradalta: siihen
kuuluu nousuja ja laskuja. Punaisen Ristin kotoutumiskaari kuvaa prosessia, joka
on jokaisella erilainen. Nousuihin ja laskuihin vaikuttavat oman elämän tapahtumat,
mutta myös ulkopuoliset asiat ja tahot.

Tänä vuonna Maailman aids-päivän toimikunta kannustaa erityisesti nuorten parissa toimivia työntekijöitä ja vapaaehtoisia päivittämään
nuorten tiedot hivistä nuorisotiloilla ja kouluissa, materiaalipakettia hyödyntäen.

Mieti, missä tilanteessa sinä voisit tukea maahan muuttanutta kotoutumisessa. Tutustu Somaliasta Suomeen tulleen perheen kotoutumiskaareen ja katso Punaisen Ristin tuottama uusi
video: youtu.be/eICieNHfp_M

Lisätietoja aiheesta löytyy verkosta! Rednetistä,
Punaisen Ristin oppimateriaalipalvelusta ja Maailman aids-päivän sivuilta.

Lisätietoja kotoutumiskaaresta:
rednet.punainenristi.fi/kotoutumiskaari
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PIIRIN PYÖRÄHDYKSIÄ

Uusia työntekijöitä
piirissä

Syyskuussa sosiaalitoiminnan suunnittelijan
sijaisena piirillä aloitti Tiia Närhi. Koulutukseltaan Tiia on sosionomi ja on aikaisemmin
työskennellyt mm. oululaisessa mielenterveysjärjestössä ja tehnyt myös itse paljon
vapaaehtoistyötä. Tiian päävastuualueelle kuuluu monimuotoisen ystävätoiminnan
suunnittelu osastojen kanssa. Tiia toivookin,
että häneen ollaan yhteydessä kaikessa ystävätoimintaan liittyvissä jutuissa, liittyi se
sitten omiin kuulumisiin ja jaksamiseen tai
sitten toiminnan suunnitteluun ja ideointiin
tai koulutustarpeisiin. ”Kylään saa mielellään kutsua ja ollaan yhteyksissä! ”, lähettää Tiia terveisiä osastoille.

Piiritoimistolla on viime kesän ja kuluvan syksyn aikana aloittanut monta
uutta työntekijää. Elokuusta lokakuuhun piiristoimistossa on aloittanut joka
kuukausi yksi tai useampi uusi työntekijä.
Elokuussa Nuoret osaksi yhteisöämme
(NOY) -hankkeessa projektityöntekijänä
aloittanut Aino Peltokoski saattaa olla osalle
jo tuttu hänen oltuaan alkuvuodesta opintoihinsa kuuluvassa harjoittelussa Punaisen
Ristin Oulun piirin monikulttuurisuustoiminnoissa. Taskussaan Ainolla on jo kulttuuriantropologian tutkinto, jonka lisäksi hän
valmistuu jouluna sosionomiksi. Ainoon voi
törmätä NOY -hankkeen uusissa hienoissa
toimitiloissa piiritoimiston naapurissa osoitteessa Uusikatu 24 G 76. NOY -hankkeessa
Aino on mukana vaihtuvin teemoin järjestettävien ryhmäiltojen järjestelyissä. Lisäksi
hänen toimenkuvaansa kuuluu uusien nuorien tavoittamien ja etsintä sekä yksilöohjaus ja jalkautuminen erilaisiin tilaisuuksiin
ympäri Oulua.

Maarit Kärkkäinen

Lokakuussa piirissä aloitti kaksi uutta työntekijää. Terveydenhuollon suunnittelijana
aloittaneelle Karoliina Kaiposella on taustalla omakohtaista kokemusta Punaisen Ristin
vapaaehtoisuudesta. ”Tämän vuoksi olikin
erityisen ihanaa hakeutua terveydenhuollon suunnittelijaksi Oulun piiriin, kun kokemusta vapaaehtoistoiminnasta ja alueemme eri toiminnoista oli jo valmiiksi. Toivon,
että pystyn hyödyntämään järjestötyössä
laaja-alaisesti niin ammatin kuin vapaaehtoistoiminnan tuomia taitojani”, Karoliina toteaa. Koulutukseltaan Karoliina on sairaan-

Piiritoimiston uudet työntekijät Aino Peltokoski, Tiia Närhi, Karoliina Kaiponen, toiminnanjohtaja Miia
Seppänen, Jenni Hartikainen sekä edellisessä lehdessä esittäytynyt Mira Carlenius.
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AJANKOHTAISTA
nyt Punaisella Ristillä. Jennin vastuualueelle kuuluvat viestinnän asiat sekä nuorisotoiminta. ”Odotan innolla, että tämän alun
opettelun jälkeen päästään kunnolla suunnittelemaan tulevaa yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa ja ennen kaikkea tutustumaan heihin!”, Jenni toteaa.

hoitaja, jonka lisäksi hän valmistuu vuoden
loppuun mennessä hoitotason ensihoitajaksi
(amk) Oulun ammattikorkeakoulusta. Aiemmin hän on työskennellyt Oulun Yliopistollisessa sairaalassa keskusleikkausosastolla
anestesiahoitajana sekä ensihoitajana Oulu-Koillismaan Pelastuslaitoksella. Karoliinan
työnkuvaan terveydenhuollon suunnittelijana kuuluu tukea ja ohjata ensiapu- ja henkisen tuen ryhmiä, terveyspisteiden, seksuaaliterveyden ja päihdetyön toimintaa sekä
kehittää alueemme eri toimintoja.

Antoisaa yhteistyötä odottaen ja hyvää
syksyä toivotellen,
Aino Peltokoski, projektityöntekijä,
p. 040 502 2565
Tiia Närhi, sosiaalitoiminnan suunnittelija,
p. 040 502 2299
Karoliina Kaiponen, terveydenhuollon suunnittelija, p. 040 154 5439
Jenni Hartikainen, järjestökehittäjä,
p. 040 748 4305

Järjestökehittäjän sijaisena aloittanut Jenni
Hartikainen on koulutukseltaan kasvatustieteilijä, joka sai kimmokkeen järjestötyölle jo
opiskeluaikoina toimiessaan nuorisoalan järjestöissä kouluttajana. Viimeiset pari vuotta
Jenni on viettänyt kotona lastensa kanssa,
mutta tätä ennen työskentely koordinaattorina MLL:n Lapin piirillä sisälsi samoja elementtejä, joiden parissa Jenni työskentelee

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Virkistys- ja koulutuspäivät
Oulun piirin monimuotoisen
ystävätoiminnan
vastuuvapaaehtoisille
Tervetuloa yhteisille virkistys- ja
koulutuspäiville Ouluun pe 26.- la
27.11.2021!
Ohjelma:
perjantai 26.11.
• klo 17 Yhteinen päivällinen
• klo 19 Tahto- esitys Oulun kaupunginteatterissa
lauantai 27.11.
• klo 10-17.15 Koulutuspäivä (sis. lounaan
ja kahvitarjoilut)

Koulutus- ja virkistyspäivien tarkoituksena
on tarjota mukavaa yhteistä virkistystä, lisäkoulutusta sekä mahdollisuuden yhteiseen jakamiseen ja vertaistukeen. Koulutus
antaa lisävalmiuksia ryhmien ohjaamiseen,
vuorovaikutustaitoihin sekä omaan hyvinvointiin.
Aika: pe 26.11. – la 27.11.2021

Koulutus sisältää majoituksen 10:lle ensimmäiselle ilmoittautuneelle pitkänmatkan (50
km +) osallistujalle Oulussa Hotelli Apollossa
1 hengen huoneessa (voit myös tiedustella
mahdollisuutta 2 hengen huoneisiin).

Paikka: Sokos Hotelli Arinan Kokoustila, Isokatu 25, 90100 Oulu
Kenelle: vapaaehtoisille, jotka toimivat erilaisissa vastuutehtävissä eri toimintaryhmissä, kohtaavat paljon uusia vapaaehtoisia,
toimivat esim. ystävävälittäjinä tai erilaisten
ystäväryhmien ohjaajina joko monikulttuurisessa toiminnassa, omaishoitajien tukitoiminnassa tai perusystävätoiminnassa.

Sitova ilmoittautuminen viim. 11.11.
Oman Punaisen Ristin kautta. Mukaan mahtuu 16 osallistujaa.
Lisätietoja: Tiia Närhi
p. 040 502 2299, tiia.narhi@redcross.fi
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Tiia Närhi

MONIMUOTOINEN YSTÄVÄTOIMINTA

Ystävätoiminnan kuulumisia
ja terveisiä sosiaalitoiminnan
suunnittelijalta!

up-tapahtumia ja ylipäätänsä omien vapaaehtoistensa kuulumisten kyselyä ja jonkinlaista
yhteen kokoamista. Jos omia vapaaehtoisia
on ollut hankala tavoittaa, ollaan pohdittu
myös uusien ystävätoiminnan peruskurssien
järjestämistä uusien vapaaehtoisten löytämiseksi tai jatkokurssien järjestämistä entisten
innostamiseksi. On pohdittu omia voimavaroja ja ystävävälitykseen liittyviä kysymyksiä.
Myös erilaisia yhteistyön tekemisen muotoja
on pohdittu, esimerkiksi ystävävälityksen yhdistämistä tai osastojen yhteisten tapahtumien järjestämistä.

Vuosi kääntyy kohti loppupuolta, ja lunta tupruttaa taivaan täydeltä ainakin täällä Oulun
korkeudella. Illat pimenevät, ja valonpilkahduksia tähän pimeyteen tuovat ympäri kaupunkia ja taajamia syttyvät valot. Ehkä jo
hivenen on pientä joulun odotusta ilmassa
– ainakin allekirjoittaneella.Syksyn alku on
kulunut itselläni rattoisasti pikkuhiljaa vapaaehtoisiin tutustellessan ja osastojen ja
vapaaehtoisten kuulumisia kysellessä. Muutamille vierailuillekin olen jo päässyt!

Nämä kaikki siis ovat sellaisia asioita, joissa juuri minä sosiaalitoiminnan suunnittelijana voin osastoille olla apuna! Piiri on myös
lähtenyt tarjoamaan jo erilaista virkistystä
ja koulutusta monimuotoiseen ystävätoimintaan. Oulussa järjestämme marraskuun lopussa alueelliset virkistys- ja koulutuspäivät,
Limingassa ja Vihannissa ollaan järjestämässä ystävätoiminnan peruskursseja – ja lisää
on tulossa ensi vuonna!

Korona-aika on hiljentänyt toimintaa osastoissa myös ystävätoiminnan puolella. Nyt
kuitenkin valonpilkahduksia alkaa olla näkyvissä myös ystävätoiminnan puolella rokotekattavuuden parantuessa. Useimmilla alueilla esimerkiksi kasvokkaisetkin kokoontumiset
alkavat olla taas mahdollisia, ja toimintaa on
jälleen mahdollista hiljalleen alkaa taas käynnistelemään alueelliset suositukset huomioiden. Jos oman osaston ystävätoiminta on niin
sanotusti ”nukkunut syvää koronaunta”, on
hyvä muistaa, ettei toimintaa tarvitsekaan
nyt heti ravistella taas isosti käyntiin, vaan
pienin askelin hyvä tulee.

Kannustankin lämpimästi kaikkia monimuotoisen ystävätoiminnan tekijöitä olemaan minuun rohkeasti yhteydessä todella matalalla kynnyksellä ja vaikka kutsumaan kylään!
Haluat sitten vaihtaa kuulumisia ja rupatella, kysellä ideoita ja apuja toimintaan, esittää koulutustoiveita – mitä vaan! Olen täällä
teitä varten,ollaan yhteydessä!

Monet osastot ovat alkaneet miettimään esimerkiksi ulkoilutoiminnan käynnistämistä,
pienimuotoisia suunnittelu- ja rupatteluiltamia, pikkujoulujuttuja, erilaisia pieniä popJoona Brand

Tiia Närhi
Sosiaalitoiminnan suunnittelija
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Pia Jylänki

OMAISHOIDON TUKITOIMINTA

Kasvokkaisia kohtaamisia
piiritoimistolla
Omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoiset kokoontuivat piiritoimistolle 21.10.2021
kuuntelemaan uutta koulutusta ja tapaamaan piiritoimiston henkilöstöä.
Vapaaehtoisia oli paikalla 11 Oulusta ja Oulunsalosta. Oli hyvin antoisaa nähdä pitkästä aikaa ihmisiä täällä piiritoimistolla pitkän
korona-ajan jälkeen. Kahvi maistui ja saimme hyvää keskustelua aikaan ikäihmisten
kotona pärjäämisestä ja omaishoitotilanteen
tunnistamisesta.
Koulutusta oli pitämässä terveydenhuollon suunnittelija Karoliina Kaiponen ja mukana menossa oli myös toiminnanjohtaja
Miia Seppänen.Saamamme palautteen myötä koulutusta muokataan vielä hieman ja se
esitetään ensi kevään hoito ja huolenpito
kotona-webinaarisarjassa. Kiitos asiantuntijaraadillemme!

Pitkän korona-ajan jälkeen kasvokkaiset kohtaamiset
ovat taas mahdollisia. Koulutusta kuulemassa
Oulun ja Oulunsalon omaishoidon tukitoiminnan
vapaaehtoisa.

Syksyn jäljellä olevat webinaarit
• ti 2.11 klo 14-15 Muistiasiaa
• ti 9.11 klo 14-15 Henkisen hyvinvoinnin
peruspilarit
Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.
in/hoitojahuolenpitokotona
Katri Lehtola
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NUORET OSAKSI YHTEISÖÄMME -HANKE

NOY-hankkeen uudet tuulet
Nuoret osaksi yhteisöämme-hanke (ESR)
alkoi Oulun piirissä syksyllä 2019. Syksyllä
2021 hankehenkilöstö koki totaalisen muodonmuutoksen ja syyskuussa tilanne oli se,
että pisimpään hankkeessa ollut työntekijä oli
aloittanut huhtikuussa. Paljon oli kirittävää ja
uutta opeteltavaa, erityisesti kun hankkeen
muutoshakemus oli mennyt toukokuussa läpi
ja sen myötä hankkeeseen saatiin vuokrattua
oma toimitila elokuussa. Tällä hetkellä hankerahoitus on helmikuun loppuun asti, mutta
nyt teemme uutta muutoshakemusta, jonka
läpi mennessä voisimme jatkaa kesään asti.
Hankkeen tavoitteena on parantaa 16-29
vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallintaa, hyvinvointia ja osallisuutta erilaisten toiminnallisten menetelmien ja
pienryhmätoimintojen avulla. Hankkeen kohderyhmänä ovat ilman työ- ja koulutuspaikkaa olevat nuoret ja nuoret aikuiset sekä opiskelijat, jotka ovat keskeyttämisriskissä tai
syrjäytymisvaarassa esimerkiksi pitkän sairasloman tai yksinäisyyden vuoksi.

Kuvassa ylhäältä alaspäin Mari Mäenpää, Aino
Peltokoski ja Pauliina Rasinkangas.

Instagram: noyhanke
Facebook: NOY – Nuoret osaksi yhteisöämme

Toimitila löytyy aivan piiritoimiston vierestä osoitteesta Uusikatu 24 G 76. Siellä järjestetään maanantaisin työpajoja vaihtuvilla
teemoilla, tiistaisin on kaikille avoimet ovet
ja torstaisin kokoontuu ystäväryhmä. Muita
hankkeen toimintoja ovat jo useasti järjestetty tunnetaitoryhmä sekä käynnistely vaiheessa oleva tukikummitoiminta.

Kiitos hanketta kaksi vuotta luotsanneille projektivastaava Päivi Vatkalle ja projektityöntekijä Annika Luukkoselle!
Terveisin,
Pauliina Rasinkangas, projektivastaava,
040 486 2885
Aino Peltokoski, projektityöntekijä,
040 502 2565
Mari Mäenpää, projektityöntekijä,
040 147 9200

Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä Oulun piirin alueen osastoille on tarjota toimintoja, jotka tarjoavat työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille ja nuorille aikuisille
paikkoja kokea yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyttä. Hankkeen aikana kehitetyt toiminnot tukevat osallistujien sosiaalista hyvinvointia.
Mikäli olet kiinnostunut toimimaan hankkeessa vapaaehtoisena, löytyy vapaaehtoistoiminnan paikkoja pienryhmien ohjaamisesta
(työpajat, ystäväryhmä, tunnetaitoryhmä) ja
tukikummitoiminnasta. Lisätietoja annamme
mielellämme!
Lisätietoja hankkeestamme löydät:
Rednetistä piirin sivuilta ”Toiminta”- otsikon
alta
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TAPAHTUMAKALENTERI 2021

MARRASKUU
2.11.			
Omaishoidon tukitoiminnan webinaari*
3.11.			
Ystävätoiminna peruskurssi, Liminka
8.-14.11.		
Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko*
9.11.			
Omaishoidon tukitoiminnan webinaari*
11.11.			
Ruoka-avun vapaaehtoisten virkistysilta, Oulu
13.11.			
Ensihuollon peruskurssi, Taivalkoski
17.11.			
Ystävätoiminann peruskurssi, Vihanti
17.11.			
Somen käyttö osastoissa -viestintäkoulutus, verkossa*
19.11-24.12.		
Hyvä joulumieli -keräys *
21.-28.11		
Omaishoitajien viikko*
24.11.			
Erityslasten vanhempien tähtitunti, verkossa*
26.-27.11.		
Ystävätoiminnan avainvapaaehtoisten koulutus- ja virkistyspäivä,
			Oulu
26.-28.11.		
Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus, Nynäs *

JOULUKUU
1.12.			
Maailman AIDS -päivä *
2.12.			
Terveyspisteiden ja omaishoidon tukitoiminnan vapaaehtoisten
			pikkujoulut, Oulu
5.12.			
Kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan päivä *
7.12.			
Vapepa-johtajien webinaari *
7.12.			
Monimuotoisten ystävätoiminnan kuukausipalaveri, etänä

Alueelliset kummitapaamiset järjestetään marras-joulukuun aikana. Osastoille lähetetään lisätietoa sähköpostitse.

*-merkityt valtakunnallisia tapahtumia
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