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Ystävätoimintaa jo 60 vuotta
– yhä ystävää tarvitaan
keydestä. Ystävänpäivänä johtoajatuksemme
onkin ”Nähdään – toisemme”. Huomaaminen
ja pienet, tavalliset teot tekevät yksinäisen
läsnäolevaksi ja näkyväksi.

Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminta
täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Toiminta sai alkunsa, kun sotien jälkeen alettiin kiinnittää huomiota ikääntyneisiin,
joiden oloissa oli parannettavaa. Ensimmäiset ystävätoiminnan vapaaehtoiset
vierailivat sairaaloissa ilahduttamassa
pitkäaikaishoidossa olevia potilaita. Kun
ihmiset myöhemmin muuttivat joukolla
maalta kaupunkeihin, huomattiin, ettei
elintason nousu suojannut ihmisiä sosiaalisilta ongelmilta – esimerkiksi yksinäisyydeltä.

Tämän vuoden ystävänpäiväkampanjassa
tavoittelemme erityisesti uusia vapaaehtoisia
ystävien ketjuun. Tehokkain tapa saada uusi ihminen innostumaan vapaaehtoisuudesta
on pyytää häntä mukaan henkilökohtaisesti. Potentiaalia löytyy, sillä viimevuotisen kyselyn mukaan yli puolet vastaajista haluaisi
osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos joku
pyytäisi mukaan. Nähdään siis myös tulevat
ystävät!

Ystävätoimintaa on aina laajennettu sinne, missä on tunnistettu yksinäisyyttä. Niinpä viime vuosina ikääntyneiden rinnalle ovat
nousseet muun muassa omaishoitajat, maahan muuttaneet ja yksinäiset nuoret. Vuonna 2017 ystävätoiminnassamme oli mukana
8200 vapaaehtoista, jotka kohtasivat 31 000
ystävää kaipaavaa.

Kiitos jokaiselle ystävätoiminnan
vapaaehtoiselle arvokkaasta työstä
yksinäisyyden vähentämiseksi.
Mari Vehkalahti

Ystävätoiminnan perustehtävät ovat säilyneet samoina vuosikymmenestä toiseen:
tavoitteena on kohdata toinen ihminen, auttaa yksinäistä ja torjua yksinäisyyttä. Työtä riittää, sillä joka viides suomalainen kokee
ajoittain olevansa yksinäinen.

Maaret Alaranta
Sosiaalisen
hyvinvoinnin
koordinaattori

Punaisen Ristin ystävätoiminnan juhlavuonna
puhumme toisen ihmisen huomaamisen tär-

TYKKÄÄ Facebookissa

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA

Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa

OTA YHTEYTTÄ

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!

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

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN

youtube.com/suomenpunainenristi

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

JAA KUVIAMME Instagramissa

SOITA JA LAHJOITA

instagram.com/punainenristi/

0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 020 701 2223, sari.hakkinen@punainenristi.fi
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,
aineistot@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus:Juha Nevalainen
Sirkka Kellokumpu		
Taitto:Sirkka Kellokumpu
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PÄÄKIRJOITUS 20.1.2019

Hyvää alkanutta vuotta 2019
Alkanut vuosi pitää sisällään taas monenlaista aktiivista toimintaa.

yksinäisyyden kokemuksista ja vaikutuksista, osoittaa että Punaisen Ristin kautta voi
saada uusia ihmisiä elämäänsä ja että uusiin ihmisiin tutustuminen on mahdollista.

Kiitos teille kaikille viime vuodesta. Viime
vuonna juhlimme piirin 80 vuotista olemassaoloa eri tapahtumissa. Vuosi oli mielenkiintoisia kohtaamisia ja muisteloita vuosien takaa. Tapaamisista jäi mieleen etenkin
se monimuotoinen tekeminen, jolla autettiin
Lapin alueen ihmisiä silloin kun avun tarve
on ollut suurimmillaan. Kuin myös uusien
toimintojen aloittaminen silloin kun on huomattu, että juuri sille asialle on inhimillinen
tarve.

Yksinäisyyden vähentämisen lisäksi myös
muun sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen ja turvallisuuden lisääminen lähiyhteisöissä on edelleen yksi piirin toiminnan
painopisteitä vuodelle 2019. Kauppojen
ylijäämäruoan jakelu oheistoimintoineen
sekä Lapissa uutena toimintamuotona Euruokajakelun toteuttaminen jatkavat konkreettisen avun antamista Punaisen Ristin
periaatteiden mukaisesti. Kotona asuvien
ikääntyneiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi
kehitetään kohtaamispaikkoja kolmen kunnan alueella tämän vuoden aikana Kohdataan kylillä ja keskuksissa hankkeessa ja
Pärjätään yhdessä hankkeessa eri järjestöjen ja kyläyhdistysten kanssa tuotettuja toimintamalleja levitetään koko piirin alueelle.

Mitä jos Punaista Ristiä ei olisi Lapissa?
Riittääkö meillä toimijoita? Olemme saaneet
uudet jäsentilastot. Piirimme jäsenmäärä
on edelleen laskenut. Tuo suunta on ollut
nähtävissä jo jonkin aikaa. Vain muutamaa
osastoa lukuun ottamatta jäsenmäärä on
pienentynyt. Tuolle jäsenmäärän laskulle
haluamme tehdä suunnanmuutoksen. Jotta
se tapahtuu, siihen tarvitaan jokaisen meidän panosta.

Vuoden 2019 kampanjoihin kukin osasto voi
osallistua omien voimavarojensa mukaisesti. Nälkäpäivä on kuitenkin Punaisen Ristin
suurin kampanja, johon tarvitaan kaikkien
osastojen panosta. Nälkäpäivä-keräys toteutetaan 26. – 28.9. 2019. Nälkäpäivänä katastrofirahastoon kerätyistä varoista
Lapin alueellakin annetaan merkittävällä
osuudella kotimaan apua esimerkiksi tulipalossa kotinsa menettäneille ihmisille ja
perheille.

Teemme valintoja ja otamme kantaa. Jouko Kempas eräässä kolumnissaan kirjoittaa,
että ”vaihtoehtoja pitää olla. Muuten menee
elämä turhan vaikeaksi. En osaa sanoa on
huono vaihtoehto. Joko tai on parempi, joskus sekä ettäkin. ” Tammikuussa on alkanut
uusi jäsenhankintakampanja. Muistetaan,
että Punaisen Ristin jäsenyys on myös vaihtoehto, hyvä sellainen. Se on kannanotto
järjestömme toiminnan puolesta. Jäsenyydellä annat äänen inhimillisyydelle. Vaikutat siihen, minkälaisessa maailmassa haluat
elää. Edelleenkin, maksamalla jäsenmaksun tuet toimintaamme, jo se riittää. Mutta
myös olemalla mukana vapaaehtoisena itseä kiinnostavissa toimintaryhmissä pääset
tuottamaan hyvää myös toisille.

Valtakunnallinen valmiusharjoitus Pisara
26.10.2019 on hyvä paikka testata osaston
valmiutta toimia häiriötilanteessa. Jokainen
osasto voi miettiä millä tavalla voisi osallistua harjoitukseen. Harjoituksen teemana on
puhdas vesi. Osallistumistavat voivat olla
erilaiset ja juuri oman osaston resurssien
mukaiset.
Yllä muutama nosto vuoden tapahtumista.
Tehdään yhdessä tästä hyvä vuosi!

Kuluva vuosi on Ystävätoiminnan juhlavuosi.
Ystävätoiminta täyttää 60 v. Juhla pidetään
25.5. Jyväskylän Paviljongilla, jonne Lapin
piiristä lähdetään yhteiskuljetuksella. Ystävätoiminta on tärkeä toimintamuotomme.
Yksinäisyys on kasvava yhteiskunnallinen
ongelma, johon vapaaehtoiset ystävämme
vastaavat toiminnallaan.

Toiminnanjohtaja Juha Nevalainen

Ystävänpäivää vietetään 14.2. ja tapahtumia on tulossa Lappiin entiseen tapaan. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia sekä kertoa ja keskustella
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Nähdään jälleen ystävänpäivänä
Thomas Broumand

Ystävänpäivää vietetään helmikuussa perinteisissä merkeissä. Hyvin läpi
mennyt Nähdään-kampanja kantaa
edelleen. Kampanjan tavoitteena on
keskustella yksinäisyyden kokemuksista ja vaikutuksista, kutsua mukaan
uusia vapaaehtoisia sekä kertoa toiminnastamme ystävää kaipaaville.

taakin järjestää ystäväkurssi heti ystävänpäivän jälkeen. Kurssia voi markkinoida
ystävänpäivätapahtumassa.
Nähdään-tapahtuman järjestämisessä
voi hyödyntää valmiita materiaaleja ja
ideoita:
• Nähdään-kampanjamateriaalit: julisteet,
roll upit, muistilaput, esitteet
• Viestintämateriaalit: videot, kuvat, tiedotepohjat, somemateriaalit
• Nähdään-tapahtumamallit ja -ideat

Tukea osastojen Nähdään-tapahtumille
Ystävänpäivänä osastot järjestävät tapahtumia, joissa esitellään ystävätoimintaa ja
houkutellaan mukaan uusia ystäviä. Erityisen suosittuja ovat viime vuosina olleet Nähdään-kahvilat, joita kannattaa järjestää
edelleen. Keskustoimisto tukee osaston tapahtumaa enintään 150 eurolla.

Varmistetaan mukaanpääsy
Uusi sähköinen ystävävälitys on jo hyvin
käytössä. Sen avulla uudet ystävät pääsevät
heti mukaan toimintaan. On hyvä, jos kurssilla on paikalla ystävävälittäjä, joka auttaa
profiilin luomisessa Oma Punainen Risti -järjestelmään. Samalla voi sopia vapaaehtoisen
haastattelun. Tämän jälkeen sähköinen järjestelmä ehdottaa vapaaehtoiselle sopivaa
ystävää.

Kampanjaan voivat hyvin osallistua myös
osastot, joilla ei ole ystävätoimintaa. Yksinäisyyden vähentämisen viestiä voi välittää
esimerkiksi somessa keskustoimiston tuottaman valmiin materiaalin avulla.

Lue lisää:
RedNet / Ystäväpäivä ja ystävänpäivän
sähköinen kampanjakirje

Valtakunnallisesta näkyvyydestä
pontta paikkakunnan ystävänpäivään
Valtakunnallinen kampanja tuo laajasti näkyvyyttä ystävätoiminnalle. Viime vuonna
saimme 1200 uutta ystävätoiminnasta kiinnostunutta henkilöä jättämään meille yhteystietonsa.

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,
p. 020 701 2201

Uusille innostuneille on tärkeää päästä heti
mukaan toimintaan ja siksi osaston kannat-
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JÄRJESTÖJEN YHTEISKAMPANJA KÄYNNISTYY

Yhdessä inhimillisemmän Suomen puolesta
Julia Tavast

Suomen Punaisen Ristin, Amnesty
Internationalin Suomen osaston ja Kirkon Ulkomaanavun yhteinen Vain ihmisiä -kampanja kutsuu kaikki mukaan
muutokseen kohti moniäänisempää ja
inhimillisempää Suomea, joka kunnioittaa jokaisen ihmisarvoa ja -oikeuksia sekä kotimaassa että globaalisti.
Keväällä 2019 Suomen Punainen Risti, Amnesty Internationalin Suomen osasto ja Kirkon Ulkomaanapu yhdistävät voimansa ja
kutsuvat kaikki mukaan muutokseen inhimillisemmän Suomen puolesta.
Julia Tavast

Vain ihmisiä -kampanjassa kutsutaan eri
taustoista tulevia ihmisiä kohtaamaan toisiaan tasavertaisina ja arvokkaina yksilöinä,
joilla kaikilla on muistoja, tunteita ja tulevaisuus. Kaikille avoimen kampanjan kautta
kohdataan sekä kasvotusten että verkossa,
jaetaan tarinoita ja käydään kunnioittavia
keskusteluja.

Kohtaamiskortteja voi hyödyntää osaston tapahtumissa
Jokainen voi osallistua kampanjaan ja sen
kohtaamishaasteeseen itsenäisesti. Kohtaamiskorttien avulla osaston on myös
mahdollista toteuttaa vaikka kokonainen
kohtaamistapahtuma tai hyödyntää kortteja
esimerkiksi osana ystävänpäivää, rasisminvastaista viikkoa tai muuta tapahtumaa.

Osallistu kohtaamishaasteeseen
Vain ihmisiä -kampanjassa kaikki Punaisen
Ristin osastot ja tukijat kutsutaan mukaan
osallistumaan kohtaamishaasteeseen, jossa
osallistujat jakavat keskenään kokemuksia
ja tarinoita. Kohtaamishaastetta helpottamaan tuotetaan kunnioittavaa kohtaamista ja tarinoiden jakamista ohjeistavat kortit.
Kampanjan viestejä voi myös jakaa eteenpäin omille verkostoilleen niin verkossa kuin
kasvotustenkin.

Mukaan kampanjaan kannattaa kutsua
oman osaston väen lisäksi muita tuttuja ja
tuntemattomia aina ystävistä ja naapureista
harrastusryhmiin ja paikallisiin päättäjiin.
Kampanjan osallistujien toivotaan vievän
muiden kunnioittamisen viestiä eteenpäin
sekä arkeen että yhteiskunnalliseen keskusteluun, joka käy erityisen kiivaana eduskuntavaalien alla keväällä 2019. Yhdessä
aloitamme muutoksen kohti inhimillisempää,
kaikkia kunnioittavaa Suomea.

Kampanja alku sijoittuu eduskuntavaalien
alle keväällä 2019. Lisätietoa ja kampanjan
materiaalit, kuten kohtaamiskortit ja sosiaalisen median jako-ohjeet julkaistaan viimeistään helmikuun alussa. Alkuvuodesta
2019 toteutamme myös yhdessä Amnestyn
ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa muutamilla
paikkakunnilla ympäri Suomen vierailevan
Vain ihmisiä -kiertueen.

Lisätietoja:
Kampanjapäällikkö Mirva Helenius,
mirva.helenius@punainenristi.fi

5

RASISMINVASTAINEN VIIKKO 18.-24.3.

Rasisminvastainen viikko 18.-24.3.
Maria Santo

Toteutusideoita rasisminvastaiselle viikolle:

Suomen Punainen Risti koordinoi valtakunnallista rasisminvastaista kampanjaa Suomessa.

•

Rasisminvastainen tempaus kadulla tai
ostoskeskuksessa. Jaetaan lämpöistä
mehua, rintanappeja ja tarroja ja kerätään ennakkoluulot roskikseen.

•

Leffailta nuorten kanssa teemaviikon
aiheista.

•

Vierailu vanhusten tai vammaisten palvelutaloon. Yhteinen ulkoiluhetki, tarinointia ja muistelua, lehden lukemista
ääneen.

•

Vierailu päiväkodissa. Piirustus- tai
askartelutuokio viikon teemoista, yhteinen pulkkaretki.

•

Vierailu koulussa. Visailu tai Kahootpeli, aamunavaus, tietoa Punaisen Ristin
rasisminvastaisesta toiminnasta.

Vuoden 2019 kampanja kohdistuu erityisesti
yhteisöihin, kasvattajiin, työpaikkoihin, kuntiin ja päättäjiin.

Jokaisella on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet olla osana suomalaista yhteiskuntaa
yksilönä ja erilaisissa yhteisöissä. Siksi haastamme mukaan kampanjaan yksittäisten
ihmisten lisäksi järjestöjä, viranomaisia, kouluja, oppilaitoksia, urheiluseuroja ja muita
yhteisöjä. Näytämme osastoina muille mallia
siitä, miten toimitaan syrjimättä ketään.

Rasisminvastaisen viikon materiaalit löytyvät
sähköisessä muodossa RedNetistä. Lisäksi materiaaleja voi tilata maksutta Punaisen
Ristin verkkokaupasta viikosta 5 lähtien.
Lisätietoja:
Rasisminvastaisen työn asiantuntija
Janette Grönfors, p. 020 701 2156.

Syrjimättömät valinnat ja toimenpiteet parantavat kaikkien elämän laatua.
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KOKO OSASTO MUKAAN PISARA 2019 -VALMIUSHARJOITUKSEEN

Valmiusharjoitus Pisara 2019 testaa osaston
valmiutta vesikriisin sattuessa
Jussi Vierimaa

Valtakunnallinen valmiusharjoitus
Pisara 2019 järjestetään kaikkialla
Suomessa lauantaina 26.10.2019. Mukaan tarvitaan kaikkia osaston toimintaryhmiä, sillä jokaista vapaaehtoista
tarvittaisiin myös tositilanteessa.
Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen
valmiusharjoitus järjestetään kerran yleiskokouskaudessa. Vuoden 2019 harjoituksen
teemaksi on valittu puhtaan veden puute,
koska puhdas vesi on meille jokaiselle välttämätöntä. Harjoittelemalla toimintaa vesikriisissä harjoittelemme tilannetta, jossa suuri
määrä ihmisiä tarvitsee apuamme nopeasti. Samalla pääsemme testaamaan Punaisen
Ristin osastojen valmiutta reagoida ja auttaa
vesikriisin sattuessa.
Kun vesikriisi sattuu, voi olla, ettei hanasta tule lainkaan vettä tai se on saastunutta.
Saastuneesta vedestä johtuen terveysasemat ja sairaalat ruuhkautuvat ja suuri ihmisjoukko tarvitsee apua nopeasti. Kannattaa
jo etukäteen miettiä, miten puhtaan veden
puute vaikuttaisi meidän jokaisen omaan arkeen. Miten tilanteessa pitäisi toimia ja miten Punainen Risti voi auttaa?
Ohjeet ja valmiit harjoitusmallit helpottavat valmistautumista
Keskustoimisto ja piirit koostavat osastojen käyttöön valmiita harjoitusmalleja, joita
osasto voi soveltaa omaan toimintaympäristöönsä sopivaksi. Myös harjoituksen tavoitteiden asettamiseen, niiden seuraamiseen ja
arviointiin tehdään ohjeet.
Harjoitus on Suomen Punaisen Ristin yhteinen valmiusharjoitus, mutta mukaan kutsutaan myös yhteistyökumppaneita. Osastojen
lisäksi harjoitukseen osallistuvat myös keskustoimisto, piirit, Kalkun logistiikkakeskus,
Nuorten turvatalot sekä Kontit.

Kevään aikana vapaaehtoisille tarjotaan
myös mahdollisuuksia osallistua erilaisiin
koulutuspäiviin ja seminaareihin.
Merkkaa harjoitus jo nyt omaan kalenteriisi.
Tervetuloa mukaan tekemään yhteistä valmiusharjoitusta!

Ilmoittautuminen käyntiin tammikuussa
Osastojen ilmoittautuminen mukaan harjoitukseen alkaa tammikuussa ja harjoituksesta viestitään säännöllisesti uutiskirjeellä.
Ilmoittautumiset kerätään, jotta osastoille
pystytään varaamaan riittävästi materiaaleja
harjoituksen toteuttamiseen ja viestintään.

Lisätietoja:
rednet.punainenristi.fi/valmiusharjoitus2019
valmiusharjoitus2019@punainenristi.fi.
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VAPAAEHTOISKOULUTUS MUUTOKSESSA

Koulutukset uudistuvat
Suomen Punaisen Ristin koulutusjärjestelmän kehittäminen on hyvässä vauhdissa.
Tavoitteenamme on, että
• Koulutustoiminnalle on selkeät raamit ja
standardit.
• Punaisen Ristin antama koulutus tukee
hyvin vapaaehtoisia tehtävissään.
• Toteutusohjeet ovat selkeät ja kaikki
koulutusta toteuttavat tahot sitoutuvat
niihin.
• Koulutustoiminta on selkeä osa auttamisvalmiutta. Koulutusta kehitetään ketterästi ja kokeillaan uutta.
• Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessit on määritelty ja niitä käytetään keskeisten vapaaehtoistehtävien
osalta.

•
•

•
•

Mitä juuri nyt tehdään?
• Päivitetään vapaaehtoistehtävien rooli- ja
tehtäväkuvauksia, erityisesti tehtävissä
tarvittavien taitojen ja osaamisten näkökulmasta.
• Rakennetaan tiiviitä koulutusmalleja ja
-sisältöjä eli moduuleja kaikille vapaaeh-

•

toisille yhteisistä osaamisalueista. Sellaisia ovat esimerkiksi Punaisen Ristin
perustietous, arvot ja periaatteet toiminnassa, vuorovaikutusosaaminen, viestintä, ryhmien ohjaaminen, autettavien ja
avunsaajien kohtaaminen sekä moninaisuuden edistäminen vapaaehtoistoiminnassa.
Ensimmäisiä valmistuneita moduuleja
testattiin tammikuussa 2019 toteutetuilla
kouluttajapäivillä Tampereella.
Kehitetään verkkokoulutusjärjestelmää
ja kartoitetaan erilaisia meille sopivia oppimisalustoja sekä yhteistyön mahdollisuuksia muiden organisaatioiden kanssa.
Muokataan kouluttajien koulutus- ja tukijärjestelmää.
Kehitetään ja testataan digitaalisia osaamismerkkejä yhtenä osana vapaaehtoisten osaamisen tunnistamista ja
tunnustamista.
Kevään 2019 aikana määritellään keskeisiä valtakunnallisia toteutusmalleja ja
minimistandardeja koulutusten toteutukseen ja hallinnointiin.

Lisätietoja: sole.noranta@punainenristi.fi

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.

Utbildarutbildning: Instrumentmodul (på svenska)

26.-(27.).1.

Åbolands distrikt

Rinnepäivystäjien kouluttajakoulutus

25.-27.1.

Pikkusyöte

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa

1.-3.3.

Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus

6.-8.9.

Nynäs

Valmiuskouluttajien sisältöosa

12.-14.4.

Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019

Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”

2.-3.11.

Helsinki

Innehållsmodul för Fhj-gruppens utbildare (på svenska)

8.-10.11.

Nynäs

Sisältöosat

24.-25.11.

Helsinki

12.-13.10.

Nynäs

• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

•
•
•
•

Henkinen tuki
Humanitaarinen oikeus
Järjestötoiminta
Monikulttuurisuus

•
•
•
•

Sosiaalipalvelu
Nuoriso
Päihdetyö
Eläkevalmentajat

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus
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UUSIA IHMISIÄ JÄSENIKSI JA TOIMINTAAN

Ystävätoiminta helpommin saavutettavaksi
Punainen Risti on käynnistänyt ystävätoiminnan Kohdataan kylillä ja keskuksissa -kehittämishankkeen. Hankkeessa
pyritään tavoittamaan erityisesti ikäihmisiä, joille kynnys osallistua perinteiseen ystävätoimintaan on syystä tai
toisesta liian korkea.

•

Hanke on valtakunnallinen, Punaisen Ristin
keskustoimiston koordinoima kolmevuotinen
kehittämishanke. Hanke toteutetaan Lapin,
Turunmaan ja Länsi-Suomen piirien alueella.
Lisäksi mallia testataan ja levitetään myöhemmässä vaiheessa myös muiden piirien
alueelle.

Hankkeen tavoitteena on vähentää ikääntyneiden yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja
sosiaalista hyvinvointia sekä vahvistaa heidän selviytymiskykyään arjessa ja arjen häiriötilanteissa:
•
•
•

kehittämällä vapaaehtoisten tukea ja ystävävälitystä.

Hanke on Ikäinstituutin ja Vallin koordinoiman Elämänote -ohjelman osahanke.
Lisätietoja:
Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke:
rednet.punainenristi.fi/
kohdataankylillajakeskuksissa
Elämänote-ohjelma:
www.ikainstituutti.fi/elamanote/
Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija
Elisa Vesterinen, p. 020 701 2133

kehittämällä vapaaehtoista etsivää ja
löytävää ystävätoimintaa
luomalla vapaaehtoisten organisoimia
kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja
kehittämällä malleja kertaluonteiseen ja
lyhytkestoiseen ystävätoimintaan (esimerkiksi asiointiapuun) sekä verkostotyöhön sekä

Jäseniä ei saada, jäseniä hankitaan
– uusi jäsenhankintakampanja käynnistyy!
Kesällä 2018 teimme laajat kyselyt sekä uusille Punaisen Ristin jäsenille että osastojen jäsenmestareille. Tulosten
mukaan jäsenmestarit kokevat, että jäsenten saaminen edellyttää työtä. Vastaavasti uudet jäsenet kertovat
liittyneensä, kun heitä on pyydetty. Jäseniä ei siis saada, vaan jäseniä hankitaan!

Jäseneksi voi liittyä kännykällä
Jäseneksi liittyminen verkossa siirretään
vuoden alussa Oma Punainen Risti -tietojärjestelmään. Jäseneksi liittyminen helpottuu
ja uusi liittymislomake toimii myös älypuhelimella.
Myös tuttu paperinen jäsenesite uudistetaan
ja se tulee tilattavaksi Punaisen Ristin verkkokauppaan. Jäsenesite kannattaa jakaa ja
tarjoutua keräämään se täytettynä takaisin.
Tällöin haaviin jää enemmän uusia jäseniä
kuin silloin, jos esitteet päätyvät takin
taskuun.

Jäsenyys riittää
Vuoden 2019 alussa käynnistyy valtakunnallinen jäsenhankintakampanja. Sen ydinviestinä on, että jäsenyys on itsessään iso apu.
Vapaaehtoisuus on tärkeää, mutta jo osaston toiminnan tukeminen jäsenmaksun muodossa on arvokas teko.

Uudet jäsenet pysyvät mukana!
Vuonna 2017 Punaiseen Ristiin liittyi yhteensä 3 452 uutta jäsentä. Heistä seuraavana vuonna jäsenmaksun maksoi
2 616 eli yli 75 %. Jäsenhankinta siis
kannattaa: uudet jäsenet pysyvät mukana paljon paremmin kuin uskommekaan!

Mukaan kampanjaan pääset helpoimmin jakamalla jäsenkampanjan julkaisuja omilla
somekanavillasi. Myös osaston uusille vapaaehtoisille jäsenyys kannattaa kaupata heti alusta alkaen. ”Meillä Punaisessa Ristissä
on tapana, että kaikki liittyvät jäseniksi” on
koulutuksissa ja ryhmätoiminnassa hyväksi
havaittu lause.
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VUOSI 2019 ON TÄYNNÄ TAPAHTUMIA

Vuoden 2019 valtakunnalliset
kampanjat

Valtakunnalliset arvonnat
päättyvät

•

Jäsenemme ovat osallistuneet automaattisesti valtakunnallisiin arvontoihin. Lisäksi
arvontakortteja (ICE- ja arvonta/yhteydenottokortti) on voinut käyttää paikallisissa tapahtumissa. Kortit eivät ole enää käytössä
vuonna 2019, eikä valtakunnallisia arvontoja
enää suoriteta. Osastot voivat järjestää omia
arvontojaan, joita varten tullaan tuottamaan
arvontalomakepohja RedNetiin.

•
•

•
•
•
•

Jäsenhankintakampanja tammikuussa.
Jäsenhankintaa kannattaa tehdä myös
pitkin vuotta esim. tapahtumien, kurssien ja kampanjoiden yhteydessä.
Ystävänpäivä 14.2. Keskustelemme
yksinäisyydestä ja kerromme ystävätoiminnasta.
Vain ihmisiä -kampanja inhimillisemmän
ja moniäänisemmän Suomen puolesta
Kirkon Ulkomaanavun ja Amnestyn
kanssa keväällä.
Rasismin vastainen viikko 18. – 24.3.
Punaisen Ristin viikko 6. – 12.5. Teemana
on arjen turvallisuus ja ensiaputaidot.
Nälkäpäivä-keräys 26. – 28.9.
Pisara 2019 -valmiusharjoitus 26.10. Teemana on puhtaan veden puute.

Vuoden 2018 viimeinen arvonta suoritettiin
14.12.2018.

Katastrofirahaston keräyskulut
20 prosenttiin

Kampanjoiden avulla saamme toiminnallemme näkyvyyttä niin valtakunnallisesti kuin
paikallisesti. Näkymällä ympäri maata innostamme ihmisiä mukaan vapaaehtoisiksi,
jäseniksi ja lipaskerääjiksi.

Suomen Punaisen Ristin hallitus on päättänyt nostaa katastrofirahaston keräyskulujen
enimmäismäärän vuoden 2019 alusta lähtien 20 prosenttiin. Aiempi määrä oli 15 prosenttia.

Kampanjoihin voi osallistua eri tavoin. Jo pienillä teoilla saa mukavasti näkyvyyttä omalla paikkakunnalla ja sosiaalisessa mediassa,
millä on merkitystä myös valtakunnallisen
kampanjan onnistumiseen. Tule mukaan!

Päätöksellä halutaan taata tehokas varainhankinta avustustyöhön sekä mahdollisuus
hyödyntää uusia keräystapoja käteisen rahan vähetessä.
Lahjoittajien varoista kilpaillaan entistä tiukemmin ja yhä useampi järjestö on riippuvainen lahjoituksista. Siksi varainhankintaan
tarvitaan entistä enemmän ammattityötä. Se
on johtanut keräyskulujen nousuun. Toisaalta toimintaan jäävän rahan määrä on myös
noussut merkittävästi.

Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhla
Ystävätoimintamme täyttää tänä vuonna
60 vuotta. Juhlimme merkkivuotta valtakunnallisella juhlalla Jyväskylässä lauantaina 25.5.2019. Juhlalla haluamme kiittää
ystävätoiminnan vapaaehtoisia vuosikymmeniä jatkuneesta arvokkaasta työstä yksinäisyyden vähentämiseksi.

Katastrofirahastoon on viime vuosina pyritty saamaan erityisesti säännöllisiä, kohteisiin sitomattomia lahjoituksia. Tavoitteena
on, että avustustyö ei nojaisi liikaa hätäapukeräyksiin, vaan sitä voitaisiin tehdä suunnitelmallisesti.

Juhlaan ovat tervetulleita erityisesti kaikki ystävätoiminnan vapaaehtoiset. Ilmoittautuminen tapahtuu oman piirin kautta. Piirit
järjestävät juhlaan yhteiskuljetuksia. Juhlan
osallistumismaksu on 25 euroa /henkilö. Toivomme, että osastot kustantavat mahdollisuuksiensa mukaan ystävien osallistumisen.

Punaisen Ristin keräyskulut koostuvat keräysvälineistä, lahjoittajahankinnasta, markkinoinnista, lahjoituskanavien kuluista (kuten
pankkikulut ja teleoperaattorikulut), ohjelmisto- ja IT-kuluista sekä varainhankintaa tekevien työntekijöiden palkkakustannuksista.

Lisätietoja: piirin sosiaalitoiminnan suunnittelija ja sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta, p. 020 701 2123.
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UUDET VAPAAEHTOISET OSASTOON OMAN KAUTTA

Sähköisen ystävävälitysjärjestelmän
käyttöönotto etenee
Suomen Punaisessa Ristin isoimpia toimintamuotoja on ystävätoiminta, jossa
noin 8500 vapaaehtoista kohtaa vuosittain yli 30 000 avun tarvitsijaa. Toiminnan selkärankana ovat vapaaehtoisten
ylläpitämät välityspisteet, joissa osastojen ystävävälittäjät yhdistävät ystävätoiminnan vapaaehtoiset ystävää
kaipaaviin henkilöihin.

ja käyttöönotto etenee uusiin osastoihin. Jos
välityksessänne on kiinnostusta uutta järjestelmää kohtaan, kysy rohkeasti lisätietoja
piirinne ystävätoiminnasta vastaavalta työntekijältä!
Ystävävälittäjien yhteisöä pyritään myös tiivistämään ja tukea lisäämään. Marraskuun
vapaaehtoisristeilyllä sovittiin, että Oma Punainen Ristiin avataan ryhmä, jonne välittäjät voivat käydä liittymässä. Ryhmän avulla
välittäjille voidaan viestiä uudistuksista, tapahtumista, materiaaleista ja muista välittäjiä koskevista asioista. Ryhmään pääsee
liittymään kirjautumalla Oma Punainen Ristiin ja hakemalla jäsenyyttä toimintaryhmään ”Ystävävälittäjien ryhmä”.

Ystävävälittäjiä tukemaan on vuonna 2018
otettu käyttöön sähköinen ystävävälitystyökalu, jolla pyritään helpottamaan välittäjien
työtä ja lisäämään tietoturvaa. Järjestelmä
löytyy Oma Punainen Rististä ja on kaikkien
välitysten saatavilla. Käyttöönoton etenemistä voi seurata nettisivulla spr.fi/yvkartalla.
Sivulla on kartta, josta näkee millä alueilla
uusi välitystyökalu on otettu käyttöön.

Lisätietoa:
Sosiaalitoiminnan suunnittelija
Matti Hetemäki, p. 020 701 2189

Tukea ja tietoa ystävävälittäjille
Vuonna 2019 järjestelmää kehitetään edelleen välittäjiltä tulleen palautteen perusteella

Uudet vapaaehtoiset tulevat suoraan Omaan
Kaikki netin kautta vapaaehtoisiksi
ilmoittautuneet ovat ohjautuneet 15.1.
jälkeen suoraan vapaaehtoisten sähköiseen tietojärjestelmään Oma Punainen
Ristiin. Omassa uudet vapaaehtoiset näkyvät osaston hallintanäkymän kontaktoimattomien listassa.

sista ja tapahtumista, ottaa ilmoittautumisia
vastaan, luoda toimintaryhmiä ja viestiä niissä muiden toimintaryhmän jäsenten kesken.
Apua ja tukea Oman käyttöönottoon saa piireistä sekä RedNetistä Oman tukisivulta rednet.punainenristi.fi/oma.
Myös jo toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia kannattaa osastoissa kannustaa tekemään profiili Omaan – mitä enemmän
Omalla on käyttäjiä osastossa, sitä enemmän Omasta on hyötyä ja iloa. Niiden
osastojen, joissa on ystävävälitys, on suositeltavaa tehdä yhteistyötä välittäjien kanssa
Omasta löytyvän sähköisen välitysjärjestelmän hyödyntämisessä.

Erityisesti isojen osastojen, joihin tulee paljon uusia vapaaehtoisia netti-ilmoittautumisten kautta, olisikin viimeistään tässä
vaiheessa tärkeää ottaa Oma käyttöönsä,
jotta jo ilmoittautuneet vapaaehtoiset saadaan mukaan toimintaan.
Myös nykyiset vapaaehtoiset mukaan
Oma kehittyy koko ajan ja myös pienempien osastojen kannattaa aloittaa Oman käyttö niin pian kuin mahdollista. Oman kautta
osasto voi muun muassa kertoa koulutuk-

Omaan pääsee kirjautumaan osoitteessa
punainenristi.fi/oma.
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Jäsentilasto 2018
Jäsenmäärän ja toimijoiden määrän nostaminen nousee yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi.
Tuore tilasto osoittaa, että jäsenmäärä on edelleen laskenut. Piirin jäsenmäärä
31.12.2018 oli 2020. Laskua edelliseen vuoteen on -3,9% ja valtakunnallisesti -4,4%.
Olemme saaneet mukaan uusia jäseniä sekä toimijoita ja heistä kuten myös jo pitkään
mukana olleista tulee pitää huolta. Erityisesti kampanjoidemme aikana on hyvä paikka
tehdä nuo tärkeät kysymykset: Tulisitko mukaan toimintaamme ja liittyisitkö jäseneksi?
Jäsenyys on myös kannanotto periaatteidemme puolesta.

Lapin piirin jäsentilasto v. 2016 - 2018
Osasto

Jäsenmäärä
31.12.
2016

Jäsenmäärä
31.12.
2017

Jäsenmäärä
31.12.
2018

80

87

Kittilä

158

148

Kolari

73

69

Muonio

95

94

128

123

38
88
14
108
96
83
140
62
92
120

36

N/A

N/A

85

Pello

119

112

Posio

101

94

29

28

Enontekiö

39

38

102

99

18

16

Kemi

116

114

Kemijärvi

101

89

Inari
Karunki

Keminmaa

Napapiiri
Pelkoseniemi
PelkosenniemiSavukoski

393

387

Salla

68

69

82
105
88
29
392
65

Savukoski

54

N/A

N/A

Simo

42

40

Sodankylä

85

85

Tervola

34

34

Tornio

200

193

Utsjoki

26

23

Ylitornio

81

76

Ranua
Rovaniemi

39
79
33
171
23
73

Nuoriso- Vuosijäsen Ainaisjäsen alle
yli 29 v
/kunnia29 v
jäsenet yli
29 v

Ainais/kunniajäsen alle
29 v

% Nuoria

Muutos % uusi jäsen uusien %(Jäsen(2018
osuus
määrä)
liittynyt) 2018 jäsen31.12.18
määrästä
vrt.
31.12.17

2

32

4

0

5,3

0,0

2

5,3

3

66

19

0

3,4

-11,1

0

0,0

0

13

1

0

0,0

-12,5

0

0,0

10

89

9

0

9,3

-5,3

6

5,6

1

77

15

3

4,2

7,9

4

4,2

2

70

11

0

2,4

-4,6

4

4,8

9

115

16

0

6,4

-5,4

7

5,0

0

56

6

0

0,0

-10,1

1

1,6

4

75

13

0

4,3

-2,1

3

3,3

25

91

4

0

20,8

-2,4

13

10,8

1

69

12

0

1,2

-3,5

1

1,2

2

90

13

0

1,9

-6,3

0

0,0

1

79

8

0

1,1

-6,4

0

0,0

2

22

5

0

6,9

3,6

3

10,3

37

286

68

1

9,7

1,3

39

9,9

2

50

13

0

3,1

-5,8

0

0,0

1

34

4

0

2,6

-2,5

0

0,0

5

63

11

0

6,3

-7,1

2

2,5

2

29

2

0

6,1

-2,9

1

3,0

9

143

19

0

5,3

-11,4

2

1,2

0

20

3

0

0,0

0,0

2

8,7

0

66

7

0

0,0

-3,9

5

6,8

Valtakunnallinen jäsenhankintakampanja ajoittuu
21.1. - 3.2. mutta sitä on ylläpidettävä koko vuosi. Jatkossa pidetään huolta, että piirin jäsenmäärä saadaan pidettyä yli 2000, olisiko se jopa niin,
että yrittäisimme nostaa sitä peräti viimevuotista
korkeammaksi.
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Terveyspalvelutoiminta
Terveydenhuollon suunnittelija Tiia Inget (os. Karppinen) on vuorotteluvapaalla
14.1.2019 – 12.7.2019. Sijaisena toimii Päivi Niininen. Päivin tavoittaa samasta numerosta kuin Tiian, 0400 703 2897 ja sähköpostilla paivi.niininen@punainenristi.fi.
Heippa!
Olen Päivi Niininen, 34-vuotias terveydenhoitaja. Valmistuin ammattiin v. 2012, sitä
ennen suoritin ammattilukiossa lähihoitajan tutkinnon.
Olen aloittanut 7.1.19 Lapin piirin terveydenhuollon suunnittelijana ja toimin tehtävässä kesään saakka. Työpisteeni sijaitsee piiritoimistolla Rovaniemellä. Olen ollut
aktiivinen vapaaehtoinen vajaa 10 vuoden
ajan Rovaniemen osaston ensiapuryhmässä, toiminut osaston terveyden edistämisen
yhteyshenkilönä sekä ollut muutamia kausia
osaston hallituksessa.
Aiemmin olen työskennellyt Rovaniemen
kaupungilla mm. päiväkodeissa ja neuvoloissa. . 					

Ollaan rohkeasti yhteydessä puolin
ja toisin.

Lapin piirin uusi laskutusosoite
Lapin piirille osoitetut paperiset laskut tulee
jatkossa lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Sähköiset laskut:

Suomen Punainen Risti-Lapin piiri ++25++
PL 120
00026 Basware

Verkkolaskuosoite:
00370243078425
välittäjätunnus: BAWCFI22
Lisätietoja piiristä taloussihteeri
Eija Metsäkalliolta.

Tulevia koulutuksia ja tapahtumia
HELMIKUU

MAALISKUU

5.2
Läksyhelppi- koulutus, Rovaniemi
14.2. Ystävänpäivä, tapahtumia osastojen
alueilla
21.2. Ystävätoiminnan peruskurssi,
Rovaniemi
21.2. Ystävätoiminnan peruskurssi Kemi/
Meri-Lapin alue
23.2. Verkkoystäväkoulutus, Rovaniemi
22.2 Tulijan tukena- koulutus, Kemi
24.2. Nuori nuorelle -ystävätoiminnan
kurssi, Rovaniemi
27.2 Monimuotoisuus vapaaehtoistyössäkoulutus, Rovaniemi

2.3.
Asiaa aivoterveydestä ja muistisairauksista, Rovaniemi (klo 9 - 15.30)
vko 12 Rasisminvastainen viikko, tapahtumia ja tempauksia
21.3. Rasisminvastainen päivä
30.3 Tulijan tukena- koulutus, Rovaniemi
Asiaa aivoterveydestä ja muistisairauksista on Punaisen Ristin vapaaehtoisille suunnattu
maksuton koulutuspäivä Ilm. 25.5. mennessä p.
0405080482 .Kouluttajana toimii Mirja Heikkala
Lapin Muistikunto- hankkeesta

ENNAKKOTIETO
27.4. - 28.4. Piirin seminaari ja vuosikokous
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NUORISOTOIMINTA

Piirin 80 -vuotisjuhlan lahjoitukset
nuorten toimintaan
Lapin piiriä muistettiin rahalahjoituksin 3350 €.
Lahjoitukset ohjataan Lapin piirin nuorten toimintaan.
Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille.

Karl-Mauritz Eklund

Nuorten kansainvälinen leiri Rovaniemellä 21. - 25.11.2018

kuultiin Italian ja Viron Punaisen Ristin
kansallisten yhdistysten toiminnasta ja
kerrottiin vieraille Suomen Punaisen Ristin
toiminnasta erilaisten työpajojen avulla,
maisteltiin eri maiden ruokia, tutustuttiin
ja ystävystyttiin, pelailtiin, käytiin katsomassa Joulupukkia Napapiirillä, käytiin
ilahduttamassa vanhainkotien asukkaita
joululauluilla ja joulukorteilla yhdessä Rovaniemen osaston ystävätoiminnan vapaaehtoisten kanssa, pidettiin leiriolympialaiset sekä mietittiin tulevaa toimintaa ja
jatkoa yhteistyölle.

Lapin piirin nuorisotoimikunta sekä LänsiSuomen nuorisovaliokunta järjestivät leirin kuuden ohjaajan voimin. Leiriin saatiin
tukea sekä Lapin että Länsi-Suomen piirin
työntekijöiltä. Leirin ikähaarukka oli 15 -29
vuotta. Leiripaikkana toimi hyvinvoinnin ja
urheilun keskus Santasport Rovaniemellä.
Leirille osallistui yhteensä 28 osallistujaa,
joista 6 virolaista, 8 italialaista ja 14 suomalaista nuorta, joista 2 oli vaihto-oppilaita
Kreikasta ja Georgiasta. Leiri oli siis todellakin kansainvälinen.
Leirin suunnittelu lähti liikkeelle molempien
piirien toimikuntien yhteisestä opintomatkasta Italiaan vuonna 2017. Leirin järjestäminen on siis vaatinut useita suunnittelutunteja ja pitkää sitoutumista toimintaan.
Nyt molempien piirien nuorilla on hyvät
suhteet Italiaan ja Viroon.

Leiriä kiiteltiin mukavana osoituksena maiden rajoja ylittävästä yhteistyöstä. Leirille
tuntui löytyvän halukkaita tulijoita ja varmasti tämän kaltaiselle leirille on kysyntää
jatkossakin. Toivon, että tämä jää perinteeksi Lapin piirin toimintaan.

Leirin ohjelma oli monipuolinen. Leirillä

Sari Hakko ja edit. Satu Sirviö
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Tässä ja Nyt Lapin piirin tiedote
ilmestyy 4 kertaa vuodessa
Jakelu: piirin ja osastojen hallitusten jäsenet, kouluttajat (ei etk), osaston avainvapaaehtoiset sekä piirin luottamushenkilöt.
Osastojen tapahtumat ja uutiset: Osasto voivat lähettää omat piiritiedotejuttunsa
aineistopäivään mennessä osoitteeseen
sprlappi@punainenristi.fi
Piiritiedotteen seuraavat aineistopäivät
ovat 15.3., 9.8. ja 18.10.2019
Suomen Punainen Risti
Lapin piiri
Lähteentie 10
96400 Rovaniemi
puh. 020701 2560
Fax. 016 314 002

Piiritiedotteen ilmestyminen:1/2019 vko 4,
2/2019 vko 14, 3/2019 vko35, 3/2019 vko
45
aineistopäivään mennessä osoitteeseen
sprlappi@punainenristi.fi
Piiritiedote on luettavissa ja ladattavissa
PDF-muodossa piirin nettisivuilla //rednet.
punainenristi.fi/lappi

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

YHTEYSTIEDOT
Toiminnanjohtaja
Juha Nevalainen		

0400 397 910

Vastaanottokeskus
Kemi				0404 806 084
Rovaniemi			
016 365 701

Terveydenhuollon suunnittelija
Päivi Niininen 14.1. - 12.7. 0400 703 287
(Tiia Inget (os.Karppinen) vuorotteluvapaalla

Kontti				0207 012 970
Veripalvelu			

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
Satu Sirviö			
0400 352 770
Valmiuspäällikkö
Annikki von Pandy		

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

0400 391 868

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Katja Junnila		
0401 701 955
Taloussihteeri
Eija Metsäkallio

0800 0 5801

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

0401 388 425

Ensiapukouluttaja
Pia Nousiainen			

Pärjätään yhdessä hankekoordinaattori
Veli-Matti Ahtiainen		
0400 398 217
Kohdataan kylillä ja keskuksissa hanke
hankesuunnittelija
Sirkka Kellokumpu		
0400 703 289
Ruokaa & Kohtaamisia hanke
Oulun ja Lapin piiri, hankesuunnittelija
Tiina Parkkinen 		
0401 637 622
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0405 268 662

Pallastunturi
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Veli-Matti Ahtiainen

