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Pertti Saarela

PÄÄKIRJOITUS 24.1.2017

Pakkasherra
Pohjoinen ulottuvuus sisältää paitsi avaraa ja
koskematonta luontoa, jylhiä ja karuja maisemia, niin myös pimeää ja kylmää. Talven armottomuus näyttäytyy joka vuosi erityisen kylminä
ajanjaksoina, jolloin yhteiskunnan toimintavarmuutta toden teolla testataan. Oman lisähaasteensa tilanteeseen tuo vielä Suomen pitkät
välimatkat ja harvaan asuttu rakenne kasvukeskusten ulkopuolella. Sama vuosisatainen viisaus ei vieläkään ole menettänyt merkitystään:
talveen on varauduttava.
Aiempina vuosisatoina, ja jopa muutamia vuosikymmeniä sitten, asumusten lämmitys Suomessa on ollut täysin puulämmityksen varassa.
Koska talveen varauduttiin, puuta riitti talven
yli. Nykyään tilanne on sähkön tuotannon suhteen heikompi, koska sähköä ei varsinaisesti
voi varastoida siinä määrin, että varastot kestäisivät talven ylitse. Toki vaihtoehtoisia lämmitysmuotoja on olemassa ja sähköäkin voidaan
tuottaa paikallisesti ja omatoimisesti aggregaatilla, mutta harva nykyasuja omistaa kyseisen
laitteen eikä sen käyttäminen muutoinkaan voi
olla kuin väliaikainen ratkaisu.

Valmiussuunnittelu on kaiken valmiustoiminnan
ydin, oli sitten kyseessä Punaisen Ristin paikallisosasto, kunta tai työyhteisö. Toki suunnittelun tavoitteet vaihtelevat suuresti, mutta joka
tapauksessa tarkoituksena on miettiä ja dokumentoida, kuinka organisaatio toimii muuttuneissa olosuhteissa. Punaisen Ristin paikallisosaston valmiussuunnittelun tarkoituksena on
varmistaa vapaaehtoisten toimijoiden kyky toimia paitsi viranomaisten tukea, niin myös toimia proaktiivisesti hädänalaisten auttamiseksi. Oleellista on, että valmiussuunnitelma ei ole
todellisuudesta irrallinen paperi, johon vaihdetaan vuosittain vain päivittämispäivämäärä,
vaan ajan tasalla oleva konkreettinen suunnitelma, joka voidaan ottaa käytäntöön tilanteen
niin vaatiessa.

Karu fakta on kuitenkin se, että nyky-yhteiskunta toimii pääsääntöisesti sähkön voimalla.
Kaikki keskeiset yhteiskunnan toimintakykyyn
liittyvät ratkaisut toimivat sähköllä. Ilman virtaa
tietokoneet ja puhelimet eivät toimi. Työpaikat,
koulut ja päiväkodit pimenevät ilman sähköä.
Kodin arki muuttuu vähintäänkin vaikeaksi ilman sähkölaitteita ja monet kodit muuttuvat
pakkasilla asumiskelvottomiksi, mikäli ainoa
lämmitysmuoto on juuri sähkö.

Toki pelkkä kirjallinen suunnitelmakaan ei vielä ole riittävää. Sen lisäksi suunnitelmien toimivuutta tulee aika ajoin testata käytännön tasolla. Siinä apuna toimivat valmiusharjoitukset,
joita järjestetään eri tahojen toimesta vuosittain – viime syksynä Punaisen Ristin toimesta
järjestettiin Äkkilähtö –harjoitus.

Talven vaikutus suomalaisten arkeen ja siihen
liittyvä energiatuotannon haavoittuvuus on toki
tiedostettu laajalti ja sen varalle on luotu monenlaisia suunnitelmia. Suomen Punaisessa Ristissä sama teema on sisältynyt jo kahteen edelliseen valtakunnalliseen valmiusharjoitukseen.
Jossain vaiheessa kylmenevä koti on jätettävä
ja siirryttävä jonnekin pakkaselta turvaan. Tämä
evakuointi ja siihen liittyvät tukiprosessit sopivat Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan pirtaan enemmän kuin hyvin. Tietenkään mikään
ei onnistu – tai ainakin harvemmin – täysin
suunnittelematta.

Punaiseen Ristiin ja sen toimintakykyyn luotetaan. Tehtävänämme on varmistaa se, että pyrimme vastaamaan siihen riittävän hyvällä valmistautumisella, jotta tositilanteessa voimme
tehdä sitä, mitä meiltä odotetaan – auttaa.
Pertti Saarela
Toiminnanjohtaja
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AJANKOHTAISTA

Annetaan Suomelle lahjaksi tuhansia uusia auttajia
Suomen Punainen Risti täyttää 140 vuotta
samana vuonna, jolloin itsenäinen Suomi
täyttää 100 vuotta. Tällainen vuosi tarjoaa meille kaikille mahdollisuuden pohtia,
millaisia auttajia olemme näiden vuosien
aikana olleet ja miten auttaminen on matkan varrella muuttunut.

Kurssimateriaalit ja ohjeet on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja piirisi tukee kurssien järjestämisessä. Onnistumme tämän lahjan antamisessa,
kun jokainen meistä on mukana. Mitä enemmän
kursseja vuoden aikana järjestämme, sitä hienomman lahjan Suomi meiltä saa!
Helsingin yleiskokouksessa kesäkuussa katse
suunnataan tulevaisuuteen. Kevään järjestökäsittelyssä ja kokouksen aikana kirkastamme yhdessä käsityksemme siitä, miten olemme rohkea ja luotettava auttaja myös tulevien kolmen
vuoden aikana.

Vaikka osastorakenteemme on järjestöä nuorempi, useimpien osastojen historiakin on vuosikymmenten mittainen. Punaisen Ristin viikko on
luonteva tilaisuus kutsua paikallisia kumppaneita, vapaaehtoisia ja jäseniä koolle juhlistamaan
140 auttamisen vuotta. Historian pieniä tarinoita
kerrotaan vuoden mittaan myös Punaisen Ristin
verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Ilpo Kiiskinen
Viestintäjohtaja

Juhlavuoden yhteiseksi tavoitteeksi on asetettu,
että jokainen osasto järjestää itse tai yhdessä
muiden osastojen kanssa juhlavuoden erityisiä
auttajakursseja. Lahjamme 100-vuotiaalle Suomelle on kouluttaa tuhansia uusia auttajia. Auttajakurssi on valittu juhlavuoden toimintamuodoksi, koska se kertoo järjestöstämme jotain
ainutlaatuista. Laaja ja osaava osastojen verkosto kattaa koko Suomen ja olemme aina lähellä avun tarvitsijoita. Auttajakurssin yhteydessä
osastoilla on erinomainen mahdollisuus esitellä
omaa toimintaansa ja mikä tärkeintä, kutsua uudet auttajat mukaan vapaaehtoisiksi.

TYKKÄÄ Facebookissa

OTA YHTEYTTÄ

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa

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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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2017

Nähdään toisemme ystävänpäivänä
ja sen jälkeenkin
Ystävänpäivä täyttää tänä vuonna Suomessa 30 vuotta. Ystävänpäivänä haluamme puhua meille tärkeistä asioista, kuten
inhimillisyydestä ja heikomman puolelle
asettumisesta. Toimimme sen eteen, ettei
kukaan jää ystävänpäivänä yksin, vaan tulee huomatuksi ja nähdyksi. Kuka tahansa
voi helpottaa yksinäisen oloa hänet huomaamalla.

nenristi, #lopetetaanyksinäisyys. Näin saamme
näkyvyyttä tärkeälle asialle: Me haluamme vähentää yksinäisyyttä.
Ystävänpäivänä kiitämme myös kaikkia vapaaehtoisiamme, jotka antavat aikaansa tapahtumien järjestelyyn ja yksinäisyyden lievittämiseen. Lämmin kiitos jokaiselle!
Ystävänpäivän tärkein sanoma on
”Nähdään!”
• Yksinäinen voi tuntea itsensä
näkymättömäksi.
• Yksinäisyyden lopettaminen alkaa sen
näkemisestä ja huomaamisesta.
• Näkeminen on huomaamista ja
huomioimista.
• Myötätunnon ydin: Minä näen sinut.
• Jokainen voi vaikuttaa asiaan!

Ota loppukiri tapahtuman järjestämiseen
Vielä ehditte toteuttaa LähiTapiolan tuella Iloa
ystävyydestä -tapahtuman, jossa voitte käyttää uusia ystävätoiminnan materiaaleja. Esitteiden lisäksi käytössänne on ajatuksia herättäviä
liimalappuja (Ystävyys on… ja Yksinäisyys tuntuu…). Tapahtumiin osallistuvia voi pyytää täydentämään lauseita ja koota laput esimerkiksi
seinälle kaikkien nähtäväksi. Näin voimme kannustaa ihmisiä miettimään suhtautumistaan yksinäisyyteen ja tekemään arjessaan tekoja yksinäisyyden vähentämiseksi. Tärkeää myös on,
että pyydätte tapahtumiin osallistuvia vapaaehtoisiksi ystävätoimintaan ja järjestätte ystäväkursseja heti ystävänpäivän jälkeen.

Lue lisää ystävänpäivän kampanjakirjeestä ja
RedNetistä
Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123

Jaa ajatuksia sosiaalisessa mediassa
Jakaa ajatuksianne yksinäisyydestä sosiaalisessa mediassa. Ystävänpäivänä voi käyttää
hashtageja #nähdään, #ystävänpäivä, #punai-

Kampanjakoordinaattori
Sari Byman, p. 020 701 2201

Haluatko verkkoystävän?
Ystävätoiminta ottaa uutta suuntaa vanhaa
unohtamatta. Verkkoystävätoiminta tavoittaa
ihmiset siellä, missä ei ole perinteistä ystävätoimintaa. Se tarjoaa myös mahdollisuuden heille,
joille kanssakäyminen verkossa on luontevinta.
Toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuoden
2017 alkupuolella ja vapaaehtoisia tarvitaan
erilaisiin tehtäviin. Ilmoittaudu mukaan, jos olet
18–35-vuotias henkilö ja kiinnostunut vapaaehtoistyöstä verkossa!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
(sähköpostiin):
Sosiaalitoiminnan suunnittelija
Matti Hetemäki, p. 020 701 2166,
matti.hetemaki@punainenristi.fi
Miten sinä täydentäisit liimalappuihin aloitettuja lauseita?
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JUHLAVUOSI PUNAISESSA RISTISSÄ

Juhlavuoden yhteisten kampanjoiden
aikataulut ja materiaalit
Ystävänpäivä 14.2.2017

Julkaise päätöksesi esimerkiksi sosiaalisessa
mediassa tunnuksella #minäpäätän, #jagbestämmer, #idecide

Kaikki Ystävänpäivän aineistot on uudistettu.
Kampanjakirje on postitettu keskustoimistolta
marraskuussa 2016 osastojen puheenjohtajille,
tiedottajille, ystävätoiminnan yhteyshenkilöille ja piireihin. Sähköpostitse sen ovat saaneet
jäsenmestarit, keräysjohtajat, sihteerit, kouluyhteistyön yhteyshenkilöt, monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilöt, sosiaalipalvelujen
kouluttajat ja promot sekä piirien sosiaalisuunnittelijat.

Verkkosivut: eirasismille.fi
Kampanjaviikon avaus 20.3.2017 Helsingin Narinkkatorilla
RedNet: rednet.punainenristi.fi/node/3917

Punaisen Ristin viikko 8.–14.5.2017

Ydinviesti: Vain yhdessä lopetamme yksinäisyyden. Nähdään – toisemme.

Juhlistamme 140-vuotiasta Suomen Punaista Ristiä. Esittelemme historian avulla, miten
olemme vastanneet 100-vuotiaan Suomen tarpeisiin. Hankimme uusia auttajia ja lisäämme
tunnettavuuttamme.

Uudet aineistot täytyy tilata verkkokaupasta 5.
helmikuuta mennessä. Kirjaudu järjestönäkymään verkkokaupan osastotunnuksilla.

Ydinviesti: Punainen Risti on luotettava auttaja. Osaavat auttajat luovat ympärilleen turvaa.

RedNet: rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva

Tuki keskustoimistosta: Helppokäyttöinen
valokuvanäyttely historiastamme ja sitä tukeva vihkonen. Materiaalit ja ohjeet auttajakurssin pitämiseen.
RedNet: rednet.punainenristi.fi/viikko

Nälkäpäivä 14.–16.9.2017
Autamme katastrofin uhreja kotimaassa ja ulkomailla. Nälkäpäivänä järjestämme lipaskeräyksiä ympäri maata. Kerromme auttamistyöstämme
kiinnostavien tarinoiden kautta.
Ydinviesti: Vapaaehtoisemme ovat paikalla
kaikkialla maailmassa. Kun lahjoitat, he voivat
auttaa joka päivä.

Rasisminvastainen viikko
20.–26.3.2017

Verkkosivut: nalkapaiva.fi

Ihmisiä rohkaistaan kertomaan, miten hyvien
päätösten, positiivisten mielikuvien, tarinoiden
ja kohtaamisten kautta luodaan syrjimätöntä ilmapiiriä kaikille. Kampanjaan osallistuu suuri joukko urheiluseuroja, viranomaisia ja muita
yhteisöjä.

Kampanjakirje ilmestyy ennen kesää.
RedNet: rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva

Ydinviesti: Tasavertaisempi yhteiskunta syntyy jokaisen tekojen kautta. Minä päätän!
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Viisi keskeistä kysymystä juhlavuodesta
Tänä vuonna juhlistamme 140-vuotiasta
Suomen Punaista Ristiä. Hankimme uusia
auttajia ja lisäämme tunnettavuuttamme. Seuraamme järjestön vaiheita juhlavuoden aikana sosiaalisessa mediassa,
verkkosivuillamme ja Avun maailmassa.
Ydinviestimme on, että Punainen Risti on
luotettava auttaja. Osaavat auttajat luovat ympärilleen turvaa.

mintavuottamme. Juhlavuoden kunniaksi on
suunniteltu auttajakurssi. Sen lisäksi osastot
voivat esitellä paikallista toimintaansa ja järjestää valokuvanäyttelyn.
4. Mikä on auttajakurssi?
Osastot saavat ohjeet ja materiaalit tunnin kestävän auttajakurssin järjestämiseen. Kurssilla
opetetaan verenvuodon tyrehdytystä ja hengityksen turvaamista erilaisissa tilanteissa (hengitystien avaaminen, kylkiasento, hengitystietuke). Auttajakurssin materiaalit ohjeineen ovat
käytettävissä helmikuusta alkaen ja kursseja
voi järjestää koska tahansa vuoden aikana.

Seuraava kysymys–vastaus-patteristo tarjoaa
perustietoa juhlavuoden vaikutuksesta toimintaamme.
1. Miten juhlavuosi näkyy Punaisen Ristin
toiminnassa?
Punaisella Ristillä on 100-vuotiaan Suomen
historiassa erityinen rooli. Olemme vastanneet
tarpeisiin, joita muuttuva aika on tuonut ihmisten elämään ja olemme antaneet merkittävän
panoksemme yhteiskunnan käännekohdissa.
Myös tulevaisuuden Suomessa ihmiset ovat yhdessä auttamassa avun tarpeessa olevia. Suomen Punaisen Ristin lahja satavuotiaalle Suomelle on kouluttaa tuhansia auttajia kaikkialla
Suomessa.

5. Miksi haluamme korostaa ensiavun merkitystä juhlavuonna?
Haluamme parantaa ihmisten auttamis- ja ensiaputaitoja sekä auttamishalukkuutta Suomessa. Teemme Suomen Punaisen Ristin kotimaan
työtä tunnetuksi paikallistasolla ja samalla vahvistamme mainettamme vahvana ensiavun asiantuntijana.
Lisätietoja:
Juhlavuosi:
Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen
p. 020 701 2015

2. Mitä uusia materiaaleja juhlavuonna tulee käyttöön?
Suomen Punaisen Ristin 140 toimintavuoden
historiasta tehdään osastojen käyttöön helposti koottava valokuvanäyttely taustavihkoineen.
Materiaalit ovat käytettävissä huhtikuusta alkaen ja näyttely voi olla esillä koska tahansa vuoden aikana. Erityisesti Punaisen Ristin viikko toukokuussa sopii hyvin ajankohdaksi.

Punaisen Ristin viikko:
Kampanjakoordinaattori Sari Byman
p. 020 701 2201
Auttajakurssi:
Koulutussuunnittelija Päivi Piili
p. 020 701 2170

3. Miten juhlavuosi vaikuttaa Punaisen Ristin viikkoon 8.–14.5.?
Punaisen Ristin viikolla on pitkät perinteet, joten se on erinomainen aika juhlistaa 140 toi-

Valokuvanäyttely:
Informaatikko Mari Vehkalahti
p. 020 701 2233
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017

Ilmoittaudu yleiskokoukseen ja varaa majoitus
Joka kolmas vuosi kokoontuva yleiskokous
on Suomen Punaisen Ristin päättävä elin.
Se päättää muun muassa koko järjestöä
koskevasta toimintalinjauksesta seuraavalle kolmelle vuodelle. Lisäksi kokouksen
äänivaltaiset edustajat valitsevat järjestöllemme uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajat sekä hallituksen ja valtuuston.

•

•

Postia tulossa helmikuussa
Pistä kalenteriisi muutama tärkeä päivämäärä
kokoukseen valmistautumisessa:
• Helmikuun alussa: Osastot ja piirit saavat
toimintalinjauksen ja uusien sääntöjen
luonnokset sekä ohjeet ilmoittautumisesta
ja majoituksista. Samassa paketissa
tulevat myös valtakirjojen pohjat ja
tieto äänivaltaisten edustajien määrästä
osastoittain.
• 31.3. mennessä: Osastoilla ja piireillä on
aikaa kommentoida toimintalinjauksen ja
sääntöjen luonnoksia.

28.4. mennessä: Ehdokkaat kokouksessa
valittaviksi luottamushenkilöiksi esitetään
vaalitoimikunnalle. Toimikunnassa ovat
jäseninä piirien äänivaltaiset edustajat.
12.5. mennessä: Osastot ja piirit saavat
virallisen kokouskutsun sekä esityksen toimintalinjaukseksi ja esityksen uusiksi säännöiksi. Samassa postissa tulevat vaalitoimikunnan ehdotus luottamushenkilöiksi ja
kokouksen ohjelmalehtinen.

Vaikuttamista ja viihtymistä
Kokous pidetään Finlandia-talolla, kaupungin
keskeisellä paikalla. Lauantain iltajuhlaa vietetään läheisellä Musiikkitalolla.
Tapahtumat alkavat jo perjantaina 9.6. Nuorisojäsenet ovat tervetulleita Nuorten etkottapahtumaan kello 18–22 Finlandia-talolle.
Etkoilla muun muassa tentataan puheenjohtaja- ja hallitusehdokkaita. Yli 5-vuotiaat voi tuoda hoitoon Reddie-parkkiin. Muista ilmoittaa
lasten hoitotarpeesta samalla, kun ilmoittaudut verkkosivujen kautta kokoukseen.

Kolme vuotta sitten yleiskokous pidettiin Turussa.
Otto-Ville Väätäinen
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Jussi Vierimaa

Lauantaina 10.6. on ilmoittautuminen, avajaiset sekä vaalikeskustelu ja työskentely valiokunnissa. Illalla tavataan Musiikkitalossa, illallisen ja hyvän musiikin tahdissa.
Sunnuntaina 11.6. ohjelmassa on toimintalinjauksen ja sääntöjen hyväksyminen, luottamushenkilöiden vaalit sekä päätöstilaisuus.
Kansalaistorilla tapahtuu koko ajan
tiistaista sunnuntaihin
Joka päivä Kansalaistori on täynnä kaikenikäisiä
kaupunkilaisia ja kaupunkiin tulleita. He opettelevat muun muassa ensiavun alkeita ja lapset tuovat rakkaimman nallensa hoidettavaksi
nallesairaalaan. Toiminnallinen torielämä jatkuu tiistaista sunnuntaihin. Tuloksena on suuri
määrä uusia toimijoita ja uusien taitojen opettelijoita. Nämä ovat Helsingin ja Uudenmaan
piirin tavoitteita tapahtumapäiville Kansalaistorilla, Musiikkitalon ja Kiasman välissä.
Mistä lisätietoja: oma piirisi, Rednet: rednet.
punainenristi.fi/yleiskokous: mm. asiakirjat, ilmoittautuminen, majoitusten varaukset sekäpunainenristi.fi/ajankohtaista/yleiskokous.

Turun yleiskokouksessa järjestetty nallesairaala tulee tutuksi lapsille nyt myös Helsingissä.

Katso myös: finlandiatalo.fi ja
musiikkitalo.fi.

Hotellit, hinnat ja varauskoodit:
Hotelli ja huonehinnat

Varaustunnus internetissä

Varaustunnus puhelimitse

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

BSUO170609

SPR

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

SPR

SPR

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

SPR

SPR

Aamiaisen hinta hostellissa on 7,50 €
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Hiv- ja seksuaaliterveystyön koulutus valtakunnalliseksi
Beni Köhler

Hiv- ja seksuaaliterveystyön ohjelma on saanut
uuden asiantuntijan, lääkäri Mari Luntamon.
Punaisen Ristin pitkäaikainen vapaaehtoinen ja
maailmalla hiv-työtä tehnyt Luntamo tulee kehittämään hiv- ja seksuaaliterveyden edistämisen koulutuskokonaisuutta noin kuukaudeksi.
Koulutuskokonaisuus on suunnattu maahanmuuttajien kanssa toimiville vapaaehtoisille.
Koulutuksen tarve kartoitettiin viime vuoden lopussa ja samalla suunniteltiin koulutusmateriaalit. Niitä pilotoidaan alkuvuoden aikana toimipisteissä, jotka ovat vielä varmistumassa.
Pilotoinnin jälkeen alkaa avainvapaaehtoisten
koulutus ja valtakunnalliseen käyttöön hiv- ja
seksuaaliterveystyön koulutuskokonaisuus on
tulossa ensi kevään aikana. Aihe on esillä kesäkuussa järjestettävässä yleiskokouksessa Helsingissä, jolloin on mahdollisuus tutustua tarkemmin koulutuskokonaisuuteen.
Jatkossa hiv- ja seksuaaliterveystyön vapaaehtoiset voivat pitää koulutuksia esimerkiksi vastaanottokeskuksissa ja kouluissa. Työ on jatkoa
Varsinais-Suomen piirin aloittamalle terveyden
edistämisen koulutuskokonaisuuksien kehittämiselle.
Lisätietoja:
Hiv- ja seksuaaliterveystyön koordinaattori
Sanna Rantanen, p. 020 701 2172

Osastot voivat tukea paperittomia monin tavoin
Talven ja kevään kuluessa Suomessa tulee
olemaan uusi haavoittuvassa asemassa
olevien ihmisten ryhmä. He ovat niin sanottuja paperittomia.

tapaamispaikkoja, joissa voi levähtää. Monet toimintamuodot ovat sellaisinaan käyttökelpoisia,
kuten kielikerhot, lasten puuhakerhot, harrastekerhot ja muu yhteinen tekeminen. Osasto voi
järjestää ruokajakelua tai antaa muuta materiaalista apua.

Ihmisestä tulee paperiton esimerkiksi silloin, kun
hän on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen
eikä hän enää saa vastaanottopalveluita. Osa
kielteisen päätöksen saaneista henkilöistä, joita
ei voida palauttaa kotimaahansa vastoin heidän
tahtoaan, jää Suomeen. He jäävät usein turvaverkkojen ulkopuolelle.

Paperittomien auttamista ohjaa ydinajatuksemme eli Punainen Risti auttaa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä kaikkialla maailmalla. Toiminnan määrittelee avun tarve, ei autettavan
asema tai status.
Lisätietoja ja toimintavinkkejä saat
oman piirisi monikulttuurisuustoiminnan
kehittäjältä.

Punaisen Ristin piirit ja osastot voivat auttaa paperittomia monin tavoin eikä auttaminen ole rikos. Osastot voivat tarjota tukea ja turvallisia
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Tartutaan kirjoihin ja aloitetaan
Lukukuu

Oppilaat auttavat omalla työllään
Päivätyökeräyksessä

Punaisen Ristin Lukukuu-kampanja on hyvä tilaisuus viritellä yhteistyötä alueenne alakoulujen kanssa. Lukukuu yhdistää lukemisen ja lahjoittamisen. Mitä enemmän oppilaat lukevat,
sitä enemmän he auttavat katastrofi- ja kriisialueiden heikoimpia. Erityisen hyvin Lukukuu
sopii alakouluille, koska se korostaa lukemisen
tärkeyttä uuden oppimisessa. Kampanjan toteuttaneet luokat saavat kiitokseksi Lukukuudiplomit.

Päivätyökeräyksessä eli taksvärkissä oppilaat
keräävät omalla työllään rahaa Nuorten turvataloille Suomessa tai lievittävät lasten hätää
sodan tai katastrofin keskellä eri puolilla maailmaa. Tänä vuonna kohteemme on Syyria.
Päivätyökeräyksen järjestäminen on helppoa.
Oppilas hankkii itselleen työpaikan vaikkapa
paikallisesta yrityksestä tai sopii työskentelevänsä kotona. Opettaja saa Punaiselta Ristiltä
valmiit toimintaohjeet ja maksuttomat materiaalit.

Lukukuun idea on yksinkertainen. Oppilaat lukevat kuukauden aikana vapaa-ajallaan mahdollisimman monta kirjaa. He hankkivat lähipiiristään lukukummeja, jotka maksavat haluamansa
summan jokaisesta luetusta teoksesta. Opettajat voivat itse valita Lukukuun ajankohdan.
Luokka lahjoittaa lukemalla ansaitsemansa rahat Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, mistä ne ohjataan tänä vuonna Syyriaan.

Koulu voi itse päättää keräyksen ajankohdan ja
Punainen Risti ottaa oppilaille vakuutuksen keräyspäivän ajaksi. Päivätyön suositushinta on
12 euroa.
Tilaa Päivätyökeräyksen maksuttomat
materiaalit Punaisen Ristin verkkokaupasta
vähintään kaksi viikkoa ennen kampanjan
aloittamista. Mene osoitteeseen punaisenristinkauppa.fi. Klikkaa etusivun oikeassa
reunassa olevaa vihreää Koulumateriaalitbanneria ja valitse Päivätyökeräys.

Tilaa Lukukuun ilmaiset materiaalit Punaisen Ristin verkkokaupasta vähintään kaksi viikkoa ennen kampanjan aloittamista. Mene osoitteeseen punaisenristinkauppa.fi. Klikkaa etusivun
oikeassa reunassa olevaa vihreää Koulumateriaalit-banneria ja valitse Lukukuu-kampanja.

Lue lisää: punainenristi.fi/paivatyokerays
Lisätietoja:
Varainhankinnan suunnittelija
Eeva Arrajoki, p. 020 701 2274

Lue lisää: punainenristi.fi/lukukuu

AUTAN
LUKEMALLA!

Julia Vuori
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Hanke päättyy, Terhokerhot jatkavat
Miisa Kaartinen

Kolmivuotisen Koko Suomi leikkii -hankkeen aikana Punaisen Ristin osastoihin
on perustettu noin 150 Terhokerhoa. Kerhojen perustamista ovat tukeneet leikkilähetit, joita on ollut yhteensä yksitoista. Vuonna 2014 alkanut hanke alkaa nyt
päättyä ja vuoden vaihteessa osastojen
Terhokerhot siirtyivät osaksi piirien normaalia ystävätoimintaa. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että kerhoja tukevat
tästä lähtien leikkilähettien sijaan piirien
omat työntekijät, pääasiassa sosiaalipalvelusuunnittelijat.
Uusia kerhoja voi edelleen perustaa
Paikallisesti kerhotoiminta jatkuu hyväksi havaitulla tavalla ja uusia kerhoja voi perustaa
entiseen tapaan. Vaatimuksena uuden kerhon
toiminnalle on osaston tuki ja se, että kerhon
vastuuhenkilöllä on Punaisen Ristin ystävätoiminnan koulutus.

Terhokerho on tarjonnut kohtaamispaikan isoille ja pienille.

ohjaajille ja muille asian parissa työskenteleville löytyy RedNetissä ystävätoiminnan alta omat
sivut, jossa on kerhomateriaalia, ohjeita ja tietoa koulutuksia.

Nykyiset kerhoissa toimivat ohjaajat voivat jatkaa kerhoissa ilman lisäkoulutuksia. Tulevaisuudessa Terhokerho-ohjaajan valmiuksia saa
ystävätoiminnan peruskoulutuksesta ja ryhmänohjaajakoulutuksesta. Lisäksi ohjaajat
saavat käyttöönsä opaskirjan ja internetkoulutuksen, joka alkaa keväällä 2017. Terhokerho-

Lisätietoja:
Sosiaalitoiminnan suunnittelija
Matti Hetemäki, p. 020 701 2166

Ilmoittautuminen KOMIA!-leirille
on alkanut
Ensiavun suurleiri KOMIA! kutsuu kaikkia ensiavusta kiinnostuneita Kauhavalle 3.–6.8.2017.
Entistä lentosotakoulua ympäröivät mahtavat
maastot tarjoavat huikeita elämyksiä: teemapajoja, suurharjoituksia, juhlia ja rentoa yhdessä oloa.
Olet lämpimästi tervetullet, olitpa sitten kokenut ensiapupäivystäjä, ensiauttaja, lapsi, nuori tai ensiavusta kiinnostunut aikuinen. Leirille
mahtuu 600 nopeinta ilmoittautujaa.
Ilmoittautuminen:
rednet.punainenristi.fi/komia
Lisätietoja:
Terveydenhuollon suunnittelija
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126
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Riikka Kesonen

HUMANITAARINEN OIKEUS
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köpostilla niille, jotka eivät ole antaneet lupaa
puhelinkontaktiin) kaikille viimeisen puolen vuoden aikana osastonne jäseniksi liittyneille. Kertokaa uusille vapaaehtoisille osaston toiminnasta, kutsukaa heitä mukaan toimintaan sekä
osaston kokouksiin.
7. Lähestykää alle 18-vuotiaita nuorisojäseniä
kirjeellä. Muokattavan kirjepohjan voitte pyytää
sähköpostilla piiritoimistosta.

Jäsenhuoltoviikko haastaa osastot vapaaehtoisten rekrytoimiseen!
Tämän vuoden ensimmäinen ”Verkot vesille- mukaan toimintaan” –kampanja toteutetaan viikolla 6 eli 6.-12.2.2017. Viime
vuonna Oulun piirin paikallisosastoihin ilmoittautui Punaisen Ristin nettisivujen
kautta 246 vapaaehtoista! Toimintamme
kiinnostaa ihmisiä ja tämä vuoksi onkin
äärettömän tärkeää, että otamme kaikki
uudet vapaaehtoiset ja jäsenet avoimesti
mukaan toimintaan!

Lisätietoa ja listat uusista jäsenistä saatte piiritoimistosta Päivi Jurvakaiselta paivi.jurvakainen@punainenristi.fi tai p. 040 522 4696.

Eniten vapaaehtoisia ilmoittautui lipaskerääjäksi
(90), toiseksi eniten ihmisiä kiinnosti toimia ystävänä (72) ja kolmanneksi kiinnostavin toimintamuoto oli monikulttuurisuus (37).
”Verkot vesille – mukaan toimintaan” – kampanjan ajatuksena on, että osastot toteuttaisivat
säännöllisesti jäsenhuoltoa ja uusien vapaaehtoisten hankintaa. Suomen Punaisen Ristin juhlavuonna meillä on monia mahdollisuuksia kutsua vapaaehtoisa tutustumaan toimintaamme:
ystävänpäivä helmikuussa, rasisminvastainen
viikko maaliskuussa ja Punaisen Ristin viikko toukokuussa unohtamatta 140 juhlavuoden auttajakursseja!
Punainen Risti on ennen kaikkea vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö ja ilman vapaaehtoisia
emme voi toteuttaa tavoitteita ja tehtäviämme.
Toivotetaan siis jokainen uusi tulija tervetulleeksi
osaston toimintaan!
Tänä vuonna emme laita jäsen- ja vapaaehtoislistoja automaattisesti, vaan osastot jotka kampanjan toteuttavat pyytävät listat piiritoimistosta Päiviltä.

”Kympin osaston vuosi” -lomake on taas päivitetty.
Siitä näet juhlavuoden kampanjat sekä sääntömääräisten asioiden aikataulut. Lomake löytyy kokonaisuudessaan RedNetin Oulun piirin sivuilta.

Ohje ”Verkot vesille – mukaan toimintaan”
–kampanjan toteuttamiseksi

Oulun piirin alueelta yhteiskuljetus
yleiskokoukseen Helsinkiin

1. Kootkaa osaston hallitus ja toimintaryhmät
yhteen ideoimaan soittokierrosta
2. Tehkää yhteenvetolista osaston toimintaryhmistä ja ryhmien vetäjien yhteystiedoista
3. Kootkaa lista tulevista tapahtumista ja koulutuksista, osaston kevätkokousta unohtamatta
4. Sopikaa puhelinkorvauskäytännöistä osaston
hallituksessa
5. Sopikaa soittajajoukko ”Verkot vesille -mukaan toimintaan” -illan toteuttajiksi
6. Laskekaa verkot vesille viikolla 6, osastolle
parhaiten sopivana iltana soittamalla (tai säh-

Järjestämme yhteiskuljetuksen kesäkuun Yleiskokoukseen Oulun piirin alueelta. Lähtö tapahtuu perjantaiaamuna ja keräämme lähtijöitä reitin varrelta kyytiin aikaisempien vuosien tapaan.
Vaihtoehtoisesti matkan Helsinkiin voi taittaa
perjantain ja lauantain välisellä yöjunalla. Lisätietoa Yleiskokouksesta löydät tämän lehden sivuilta 8 ja 9. Ilmoittelemme tarkemman matka-aikataulun ilmoittautumisen käynnistyttyä.
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Onko sinulla tai osastollasi valokuvia Punaisen Ristin toiminnasta ja toimijoista menneiltä vuosilta?

Tervetuloa juhlavuoden järjestöseminaariin ja vuosikokoukseen
Rokualle!

Lähetä valokuvat piiritoimistolle vuosikokousta
varten työstettäväksi. Liitä kuvan taustapuolelle
kuvateksti tilanteesta tai tapahtumasta ja ajankohdasta, josta kuva on otettu sekä kuvan omistaja yhteystietoineen, mikäli haluat kuvan palautuvan sinulle takaisin. Kuvia voi lähettää myös
sähköisesti viestintävastaava Riikka Kesoselle,
riikka.kesonen@punainenristi.fi. Kuvia käytetään
myös sosiaalisessa mediassa.

Oulun piirin vuosikokous- ja järjestöseminaariviikonloppu järjestetään 22.23.4.2017 Rokualla. Lauantain järjestöseminaarin teemana on 140 auttamisen
vuotta! Lauantain illallisjuhlassa muistamme vuoden 2016 vapaaehtoistoimijoita ja
illallisjuhlan pukuteemana ovat toiminnan
vuosikymmenet. Sunnuntain vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat,
valitaan luottamushenkilöt piirihallitukseen sekä kiitetään vapaaehtoisia huomionosoituksilla.

Tämän lisäksi voit toimittaa meille osastosi varaston kätköistä löytyviä Punaisen Ristin materiaaliaarteita, joista kokoamme näyttelyn vuosikokoukseen.

Sääntöjen mukaan kukin osasto saa piirin vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan kutakin alkavaa 100 jäsentä kohden. Osastojen jäsenmäärät katsotaan 31.12.2016 jäsentilanteen
mukaan.

Valokuvat ja muu materiaali tulee toimittaa
viimeistään maaliskuun loppuun mennessä
osoitteeseen:
Punainen Risti Oulun piiri/Riikka Kesonen
Uusikatu 22
90100 Oulu.

Tarkempi viikonlopun ohjelma ja ilmoittautumislinkki tulee helmikuussa Rednettiin.

Tervetuloa juhlimaan 140 auttamisen vuotta!
Lisätietoja Riikka Kesoselta, p. 040 748 4305

Ensiapuryhmän showryhmä ”Rahat Bois” oli suosittu ja tunnettu esiintyjä SPR:n eri tilaisuuksissa jopa valtakunnallisella tasolla 1980-luvulla,
Meneillään on temppu nimeltä ”Dubbel Cottel” eli ”kaksoiskottikärry”. Seisomassa Paavo Niskanen ja Jukka Rantanen, lattialla Pekka Mattila
ja hänen yläpuolellaan Juhani Sivusalo. Kuva kirjasta ”50 auttamisen vuotta Oulussa” (Juhani Lares).
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Vapepan tapahtumia kevään
ja syksyn aikana
Tässä alustava suunnitelma vuoden tapahtumista – suunnitelmaa täydennetään
Valmiusseminaarissa Kestilässä 21.1. Tarkennettu tapahtumaluettelo on luettavissa sen jälkeen Vapepa-sivujen tapahtumakalenterissa osoitteessa www.vapepa.fi.
Helmi-		
OHTO-koulutus jokaisen 		
maaliskuu
paikallistoimikunnan alueella
Markku Grip
Helmikuu
Peruskurssi + MSO + 			
		Hätäensiapu(Taivalkoski)
Pohjoisen Vapepa-foorumin väki kuulolla.
12.2		
Etsintäharjoitus (Oulu)
17.-18.2.
Vapepa-johtajatäydennys, ke-		
		
väällä koulutetut (Paltamo/Syöte)
25.2.		
Moottorikelkkakurssi (Virpiniemi)
Maaliskuu
Vapepan paikallistoimikuntien
		kokoukset
23.3.		
Vapepan maakuntatoimikunnan
Kaikki osastomme (44) ovat tehneet val		kokous (Oulu)
miussuunnitelman. Viime vuonna 41 osas25.3.		
Ensihuoltokurssi (Muhos)
toa hoiti myös vuosittaisen päivityksen
Huhtikuu
Peruskurssi (paikka avoin)
– Kuusamon, Taivalkosken ja Utajärven
1.4.		
Viestikurssi (Oulu)
suunnitelmat ovat vielä vuodelta 2015.
8.4.		
Etsintäkurssi + MSO (Pudasjärvi)
5.5.		
Etsintäkurssi (Oulainen/Pyhäjoki)
Osaston ja valmiusryhmän materiaalin voi koota
25.-28.5.
Vapepa esittäytyy Pohjois-Suo-		
keskustoimiston laatiman ohjeen mukaiseksi val		
men Erämessuilla (Oulu)
mius-kansioksi, johon tulee oman osaston, oman
26.5.		
Valmiuden vahdinvaihtopäivä 		
hälytysryhmän ja piirin ohjeita. Materiaalin voi tu		(Oulu)
lostaa RedNetistä osoitteesta https://rednet.pu2.-3.6.		
Valmiuskouluttajaseminaari (paik
nainenristi.fi/node/34780.
		
ka avoin)
Elokuu		
Peruskurssi (paikka avoin)
Tässä ohjeellinen sisällysluettelo:
18.-19.8.
Valmiuspäivystäjäkurssi ja -tapaa
- Osaston valmiuden toiminta-ajatus
		
minen (paikka avoin)
- Osaston valmiussuunnitelma
26.8.		
Suomi 100 v / Vapepan pelas		
- Sopimukset
		tusharjoitus (Haukipudas)
- Toimintamallit ja -ohjeet
Syyskuu
Henkisen tuen peruskurssi Vape
- Koulutus
		
palle (paikka avoin)
- Harjoitusohjeet ja muut materiaalit
13.-14.9.
Turvaa tenaville -tapahtuma 		
- Liitteet
		(Oulu)
Lokakuu
Viestikurssi (paikka avoin)
Osastojen valmiussuunnitelmat 2017 on pyydetty
Lokakuu
Etsintäkurssi + MSO (paikka 		
palauttamaan täytettynä piiriin/Kipille viimeistään
		avoin)
tammikuun 31. päivänä alkanutta vuotta. Tätä kir19.10.
Maakuntatoimikunnan kokous 		
joitettaessa (11.1.) Kajaanin osasto on jo hoita		(Oulu)
nut valmiutensa ajan tasalle – hyvä Kajaani!
20. - 21.10. Vapepa-seminaari (paikka avoin)
Marraskuu
Ensihuoltokurssi
Suunnitelmalomake löytyy RedNetistä piirin siMarraskuu
Viestikurssi
vuilta osoitteesta https://rednet.punainenristi.
fi/node/2588 aivan sivun alareunasta. Siellä on
myös valmiiksi täytetty valmiussuunnitelma-malli.

Osaston valmius tarkasteluun

Kippi odottelee postia…
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teissa 60-vuotias mies - kadonnut löytyi jo ennen, kuin Vapepan ryhmiä ehdittiin hälyttää liikkeelle.

Punaisen Ristin ja Vapepan
apua tarvittiin loppusyksylläkin

13.11. Etsintä Kalajoella - kateissa 26-vuotias
mies - Vapepa-johtajana Seppo Rasmus - etsinnässä mukana n 25 vapepalaista - poliisille tuli ilmoitus, että kadonnut on löytynyt hyvässä kunnossa.

Kotimaan avun tilanteet lisääntyivät piirissämme viime vuonne edelliseen vuoteen
verrattuna. Avsutustehtäviä oli kaikkiaan
19, edellisenä vuonna vain kahdeksan.
Apua annettiin 12 osaston aluella: Kajaanissa neljä kertaa, Oulussa Raahessa ja
Siikajoella kaksi kertaa, Suomussalmella,
Pyhäjärvellä, Hyrynsalmella, Limingassa,
Yli-Iissä, Kiimingissä, Oulaisissa ja Haukiputaalla kerran. Avun kokonaismäärä oli n.
12 000 €, ja sillä avustettiin 35 henkilöä.
Kaikki avustustapaukset olivat tulipalotilanteita.

31.10. Etsintä Rantsilassa - kateissa 74-vuotias mies - Vapepa-johtajana Antero Salo, avustavana Aki Joentakanen - vapaaehtoisia etsinnässä
31 - Vapepan partio löysi kadonneen kunnossa.

Kotimaan avun koulutuksista ilmoitetaan osastoille erikseen. Oulun piirin/Pohjois-Pohjanmaan
ja Kainuun Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) hälytettiin viime vuonna 38 kertaa (2015: 34,
2014: 40). Tälle vuodelle ei vielä ole tullut hälytyksiä.
Tässä lyhyet raportit syksyn tilanteista:

Lauri Ratava

Kelkkaryhmä valmistautuu etsintään.

7.12. Valmiushälytys Ylivieskassa - kateissa
77-vuotias nainen - Vapepa-johtajavalmiudessa
Antero Salo - kadonnut löytyi kunnossa ennen
kuin Vapepan ryhmiä ehdittiin hälyttää maastoon.

Vapepa huomioi Suomen
100-vuotisjuhlavuoden

7.12. Etsintä Raahessa - kateissa 16-vuotias
henkilö - Vapepa-johtajana Tauno Bräysy ja avustajana Marko Hyväri - muutama ryhmä ehti kohteeseen, kun poliisi jo ilmoitti kadonneen löytyneen kunnossa.

Elokuun viimeisenä viikonloppuna tapahtuu: eri
puolilla Suomea järjestetään Vapepan pelastuspalveluharjoituksia. Meillä Oulun piirissä kolmiosainen suuronnettomuusharjoitus ajoittuu lauantaille 26.8.2017. Harjoitusosiot toteutetaan
Haukiputaan alueella.

7.12. Etsintävalmius Sotkamossa - kateissa 71-vuotias mies - Vapepa-johtajavalmiudessa
Reino Määttä, joka Arja Määtän kanssa löysi heille
ennestään tutun etsittävän kunnossa ennen varsinaisen etsinnän alkua.
30.11. Etsintä Oulussa - kateissa 82-vuotias
mies - Vapepa-johtajana Erkki-Pekka Rehu - etsinnässä mukana 23 vapepalaista - poliisi löysi
kadonneen kunnossa vapepalaisen vihjeen perusteella.

Vapepan väki (SPR mukaan lukien) saa testata
taitojaan viranomaisten kanssa suuressa liikenneonnettomuustilanteessa, meriliikennehaverissa ja rivitalon tulipalotilanteessa. Luvassa on
monipuolista harjoitustoimintaa: ensiapua, viestitoimintaa, ensihuoltoa, johtamista, muonittamista, liikenteen ohjaamista… Palaamme aiheeseen
keväämmällä.

24.11. (ja 25. - 26.11) Etsintä Pyhäjoella kateissa 43-vuotias mies - Vapepa-johtajana Esa
Sarpola - etsinnässä mukana 45 vapaaehtoista
- etsintää on jatkettu omatoimisesti vapaaehtoisvoimin Esa Sarpolan johdolla vielä 25.11. ja
26.11. - kadonnutta ei toistaiseksi ole löydetty.

Tämän myötä toivotan kaikille oikein
hyvää ja turvallista
Suomen 100 -vuotisjuhlavuotta. Lippu
korkealle!

18.11. Etsintähälytys Suomussalmella - ka17
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Marko Hyvärille
valtakunnallinen palkinto
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta nimesi marraskuun kokouksessaan Marko Hyvärin (Lumijoki) valtakunnalliseksi pelastajaksi 2016. Palkinto oli
jo toinen valtakunnallinen huomionosoitus piiriimme. Viime vuonna palkinnon sai
partiovene Toppilan miehistö Oulusta.
Marko Hyväri on Vapepa-johtaja, Lakeuden kutsu -hälytysryhmän johtaja ja aktiivinen toimija
Vapepassa. Erityisesti kahden viimekesäisen etsinnän aikana Hyväri on Vapepa-johtajana toimiessaan osoittanut esimerkillistä tilannetajua.
Kesällä kadonneen henkilön etsinnän aikana
Hyväri totesi käytössä olleiden naarausvälineiden olevan epäsopivia, joten hän itse teki ryhmänsä ja Oulun alueen Vapepan käyttöön kolme uutta naaraa.
Syyskuussa Vapepa oli poliisin hälyttämänä etsimässä kadonnutta henkilöä Limingassa, mutta etsintä ei tuottanut tulosta. Virallisen etsinnän jo päätyttyä Hyväri päätti poliisin luvalla
testata ryhmänsä kanssa uusia naarausvälineitä etsintäpaikalla Limingan Temmesjoella.

Markku Grip

Valtakunnallinen pelastaja Marko Hyväri

Itse tehdyn virtauspallon avulla selvitettiin, minne etsittävä olisi voinut todennäköisimmin virran mukana ajautua ja etsintä keskitettiin sinne. Alle viiden minuutin naaraamisen jälkeen
etsittävä löytyi vedestä. Löydöstä ilmoitettiin
hätäkeskukseen ja poliisi tuli paikalle.

HÄTI-hälytystiedosto taas
ajan tasalla
HÄTI-hälytystiedosto 2017 on tullut painosta ja
toimitetaan osastoillemme tammikuun aikana.
Osastokappale lähetetään puheenjohtajille ja
osaston hälytysyksikön yhdyshenkilöille. SPR:n
osastojen kotimaan avun henkilöt on listattu
tähän kirjaseen ja sinne lisätään jatkossa kaikki uudenmuotoisen valmiussuunnitelman (malli
2015) käyttöön ottaneet osastot jo pelkästään
kotimaan avun valmiuden nimissä.

Etsinnän päätteeksi Hyväri järjesti läheisellä kodalla ryhmälleen loppupalaverin ja purkutilaisuuden, missä käytiin vielä etsintä läpi.
Nokipannukahvien ja makkaranpaiston lomassa purettiin myös tuntemuksia, mitä etsittävän
löytäminen kuolleena saattaa aiheuttaa.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle tuli
muitakin valtakunnallisia huomionosoituksia:
Jarmo Lempiäinen (Oulu) palkittiin Vapepan
korkeimmalla huomionosoituksella, Vapepan
Ansioristillä. Kultainen ansiomitali myönnettiin
Antero Salolle (Nivala), Hopeisen Ansiomitalin
saivat Anne-Maarit Hintikka (Haapavesi), Pekka Käkelä (Kuusamo) ja Janne Auvoranta (Kuusamo). Parhaimmat onnittelut vielä palkituille –
olette hienoja esimerkkejä muille vapepalaisille.

Monella osastolla on toimiva ensiapuryhmä, joista
hälytystason ryhmät ovat jo aiemmin olleet kirjattuina HÄTIin. Tavoitteena on saada kaikki osastomme tämän uuden valmiussuunnitelman myötä kirjatuiksi hälytystiedostoon. Postia on siis tulossa.

18

Riikka Kesonen

NUORISOTOIMINTA

Siikalatvan nuorten kanssa tullaan toivottavasti myös tulevaisuudessa tekemään yhteistyötä,
josta lisää seuraavassa Tässä&Nytissä!

Siikalatvan nuokkareilla Punaisen
Ristin teemailtoja

Riikka Kesonen

Syksyn aikana Riikka vieraili Siikalatvan nuorisotiloilla. Vierailuja tehtiin yhteensä neljä, yksi jokaiseen Siikalatvan alueen nuokkariin. Aiheena
vierailuilla oli seksuaaliterveys ja illan teemaan
kuuluvasti nuoret saivat suorittaa nuorisotilalla kondomiajokorttia sekä testata tietämystään
nuorten yleisimmistä seksitaudeista lautapelin
avulla.
Pulkkilan ja Rantsilan nuokkarivierailuilla mukana oli kolme Oulun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijaa, jotka suorittivat teemailtojen
puitteissa kurssitehtävää opintoihin. Iso kiitos
opiskelijoille teemailtojen suunnittelu- ja toteutusavusta!
Tavoitteena teemailloilla oli tietoisuuden lisääminen seksuaaliterveydestä sekä etenkin seksitaudeista ja kondomin käytöstä ja sen tärkeydestä puhuminen. Osallistuneiden nuorien
kanssa saatiinkiin hyvää keskustelua aikaan.

Nuokkarilla suoritettiin myös arvonta toimintaan osallistuvien kesken.

Kerhonohjaajia koulutettiin
syksyn aikana kahteen
otteeseen

Kiitos myös nuorisokouluttajille Anna Visurille ja Meri Ilvesviidalle syksyn hyvästä yhteistyöstä!

Reddie Kids –kerhonohjauskoulutuksia
järjestettiin syksyn aikana kaksi ja yhteensä koulutuksiin osallistui 16 kerhonohjauksesta kiinnostunutta.
Saimme olla mukana testaamassa uutta verkkokurssi-osiota ja ensimmäisessä verkko-opetuskoulutuksessa oli valtakunnallisesti ennätysmäärä osallistujia mukana. Verkkokurssilla
suoritetaan osa kurssin sisällöstä, jolloin kontaktitunnit voi suorittaa yhtenä koulutuspäivänä.

Riikka Kesonen

Uusia Reddie Kids –kerhoja on perustettu useita lähiaikoina. Jos sinun osastossasi ei vielä
toimi Reddie Kids –kerho, tai vanha kerho kaipaa uusia tekijöitä, ottakaa rohkeasti yhteyttää Riikkaan! Järjestämme mielellämme kysynnän mukaan uusia koulutuksia.
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Perjantai 4.8.2017
- Teemapaja 1 ja 2/PowerPark lapsille ja nuorille
- VIP-vieraat
- Harjoitus 1

Ainutlaatuinen ensiapuryhmäläisten tapahtuma Kauhavalla
Tulethan ensiavun suurleirille! Leiri järjestetään 3.-6.8.2017 Kauhavalla entisen
lentosotakoulun tiloissa. Ota mukaasi ystäväsi, läheisesi ja perheesi. Opit hätäensiavun, jos et ennestään osaa ensiapua.
Jos olet kokenut konkari, saat harjoitella
huippuseurassa.

Lauantai 5.8.2017
- Teemapaja 3 ja 4
- Harjoitus 2
- Päätösjuhla
Sunnuntai 6.8.2017
- Leirin purkaminen, purkukeskustelut
- Turvallista kotimatkaa!

Ilmoittaudu nyt KOMIA! ensiavun suurleirille!
Mikäli haluat ilmoittaa leirille useamman henkilön, kuin yhden, se onnistuu samalla ilmoittautumislomakkeella, kunhan heillä on yksi
yhdyshenkilö ja sama laskutusosoite. Ilmoittautuneille lähetetään viimeistään huhtikuussa 2017 tarkennettu kysely saapumisesta (juna,
auto, bussi), majoituksista ja ruokavaliosta.
Ilmoittaudu ajoissa
Mitä aikaisemmin ilmoittaudut leirille, sitä halvempi on osallistumismaksusi. 110 euroa /osallistuja ennen 31.1.2017 ilmoittautuneet 130
euroa/osallistuja ennen 30.4.2017 160 euroa/
osallistuja ennen 18.6.2017 Osallistumismaksu
kattaa hallimajoituksen, ruokailut ja koko leiriohjelman. Sen sijaan Powerparkinon erillinen
pääsymaksu.

Auttajakurssi lahja satavuotiaalle Suomelle
Auttajakurssi on tunnin mittainen pikakoulutus, jonka järjestämiseksi osasto saa valmiudet. Auttajakurssilla opetetaan hengityksen turvaaminen erilaisissa tilanteissa
(hengitystien avaaminen, kylkiasento, hengitystietuke) ja verenvuodon tyrehdytys.

Leiri koostuu teemapajoista, isoista harjoituksista, juhlista ja hauskasta leirielämästä. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus omakustannushintaan käydä Powerparkissa. Luen lisää ja
ilmoittaudu: https://rednet.punainenristi.fi/Komia

Kursseja voi järjestää koska tahansa vuoden
2017 aikana, esimerkiksi Punaisen Ristin viikolla toukokuussa.

Nuorille ja lapsille omaa ohjelmaa
Nuorille on oma alaleiri. Lapset voivat osallistua
leiriin huoltajan kanssa. Halutessaan nuoret ja
lapset voivat käydä Powerparkissa leirin aikana.

Osasto saa ohjeistuksen kurssin järjestämiseksi ja ensiapukoulutuksen antamiseksi. Ohjeistus ja kurssimateriaalit ovat käytettävissä helmikuusta alkaen.

Suomi 100
Suomen Punaisen Ristin lahja satavuotiaalle
Suomelle on kouluttaa tuhansia uusia auttajia
kaikkialla Suomessa. KOMIA! -leiri on mukana
juhlavuodessa.
Leirin alustava ohjelma:

Osasto tilaa valmiin maksuttoman materiaalipaketin verkkokaupasta: punaisenristinkauppa.fi
Osastojen kummit perehdyttävät. Lisää tietoa
löytyy RedNetistä (Tieto ja taito/Auttajia 140
vuotta)

Torstai 3.8.2017
- Saapuminen, leirin pystytys
- Teemavaellus: alueeseen tutustuminen
- Avajaiset, 24 tunnin elvytys alkaa

Jos osastossa on ensiapuryhmä, järjestäkää
kurssi sen kanssa. Myös muita toimintaryhmiä
voi kutsua mukaan. Osasto voi järjestää kurssin
myös yhdessä toisen osaston tai piirin kanssa.
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Jelppi Jengi

Juhlavuosi 2017

Koostuu viidestä meidän vapaaehtoisesta ensiapuryhmäläisestä, jotka toimivat piirimme ”alla”
teidän ensiapuryhmien avuksi: järjestävät harjoituksia, ryhmän iltoja, koulutuksia yms. Myös
kaikki konsultoinnit, kyselyt ja vertaistuki ovat
Jengiläisten vahvaa aluetta. Olkaa yhteyksissä
Jelppi Jengiin ja pyytäkää tykönne: Yhdyshenkilö  Juha Tenhunen, juha.tenhunen@toypap.fi,
p. 040 500 8896.

Hyvää alkanutta vuotta 2017! Tämä vuosi tulee olemaan täynnä erilaisia tapahtumia ja koulutuksia. Täyttäähän Suomi 100
vuotta, Suomen Punainen Risti 140 vuotta
ja ensiapuryhmätoiminta 60 vuotta.
Vuosi on alkanut Ensiapupäivystäjien osaamisen päivitystapahtumilla. Taivalkoskella päivityksen suorittivat Kuusamon, Pudasjärven
ja Taivalkosken ensiapuryhmät. RedNetistä
löytyy linkki: https://rednet.punainenristi.fi/
node/42127, jonka kautta löydät tapahtumapaikat ja ajat. Voit ilmoittautua sinulle sopivimpaan tilaisuuteen.

Hupsis -päivystystietokantaan
liittyminen
Jokainen ryhmä, joka päivystää, ottaa käyttöönsä Hupsis-päivystystietokannan toukokuun 2017 loppuun mennessä. Jelppi Jengi on
koulutettu kouluttamaan teidät kaikki siihen.
Kaikkien ryhmien päivystysyhdyshenkilöille järjestetään koulutus huhti-toukokuun aikana.

Uusimuotoinen päivystysensiapukurssi
Olemme pilotti-piirinä järjestämässä kahta uusimuotoista päivystysensiapukurssia tänä keväänä. Päivystyskurssille riittää, että ea1-kurssi on voimassa.
Kajaani 4.-26.2.2017
Kurssi on kolmiosainen. I osa: 4.2.2017, korvaa
Ea-2-kurssin, II osa: Etäopiskelu netin kautta ja
III osa: 25.–26.2.2017, varsinainen ensiapupäivystysjärjestelyihin liittyvä osio. Ilmoittautumiset: https://rednet.punainenristi.fi/node/42127

Henkinen tuki

Muhos 18.3–9.4.2017

Lyhty-ryhmän hälytyslista päivitetään kevään aikana. Jokaiselle ryhmäläiselle soitetaan ja tarkistetaan yhteystiedot. Päivitetty hälytyslista ja toimintaohjeet lähetetään
jokaiselle Lyhty-ryhmän toimintaan sitoutuneelle s-postitse 1.6. mennessä.

I osa: 18.3.2017, korvaa Ea-2-kurssin, II osa:
Etäopiskelu netin kautta ja III osa: 8.-9.4.2017,
varsinainen ensiapupäivystysjärjestelyihin liittyvä osio. Ilmoittautumiset: https://rednet.punainenristi.fi/node/42880

Lyhty-ryhmän vapaaehtoiset Merja Häyrynen, Tarja Tikkanen-Manninen ja Maija Moilanen ovat yhteyshenkilönä ja apuna tässä
toiminnassa.

Ensiapu-3 -kurssi 14.–18.6.2017,
Pyhäjärvi
Ea-3-kurssi järjestetään tänä vuonna Pyhäjärvellä. Kurssi järjestetään Pyhäjärven seurakunnan leirikeskuksessa. Tälle kurssille on erityistä
se, että saamme toimia ja pitää osan harjoituksista Pyhäsalmen kaivoksella. Kurssitiedot ja
ilmoittautumiset tulevat RedNettiin helmikuun
alkupuolella.

Henkisen tuen jatkokurssit
Henkisen tuen jatkokurssi 25,-26.3.2017,
Suomussalmi
Henkisen tuen jatkokurssi 6.-7.4.2017
Kuusamo
Ilmoittautumislinkit tulevat helmikuun aikana RedNettiin.
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aa käynnistää ystävätoiminnan osastossaan ja
hakevat asiasta kiinnostuneita vapaaehtoisia.
Tapahtuman tulee olla kaikille avoin, sitä tulee
markkinoida ja se tulee liittää ns. valmiisiin tapahtumiin, esim. LähiTapiolan järjestämät tapahtumat, Punaisen Ristin viikko.

Punaisen Ristin Oulun piirin ja
LähiTapiola Pohjoisen ja Kainuun
alueyhtiöiden kumppanuusyhteistyö jatkuu
Punaisella Ristillä ja LähiTapiolalla on hyvää yhteistyötä jo ystävänpäivän tiimoilta.
Nyt LähiTapiola on halunnut jatkaa paikallisosastojen taloudellista tukemista ystävätoimintaan ja ystävätoiminnan ilosanoman levittämiseen.

Tukea on saatavissa vähintään 150€ ja enintään 300€, riippuen tapahtuman etukäteissuunnittelusta.
Lähettäkää siis hakemus, jossa tulee käydä
ilmi seuraavat asiat:

Osastoilla on mahdollisuus saada taloudellista
tukea Iloa Ystävyydestä - tapahtuman järjestämiseen. LähiTapiola toivoo, että Iloa Ystävyydestä-tapahtumat sijoitettaisiin ns. valmiisiin
tapahtumiin, esim. LähiTapiolan järjestämät
turvallisuustapahtumat, Punaisen Ristin viikko.
Aikaisemmasta toimintatavasta poiketen, haku
on jatkuva. Ei siis erillistä hakua keväällä ja syksyllä. Tapahtuma tulee pitää vuoden 2017 aikana. Jokainen osasto voi hakea tukea kerran
vuodessa.

- Missä, milloin ja millainen Iloa Ystävyydestä
-tapahtuma järjestetään
- Kuka on vastuuhenkilö sekä hänen 			
yhteystietonsa
- Arvioitu kokonaisbudjetti ja mitä rahalla aio
taan tehdä
Tuki maksetaan tapahtuman jälkeen toteutuneiden kulujen mukaan, eli kuitit on toimitettava piiritoimistoon. Piiri välittää tapahtumien
tiedot LähiTapiolalle, jolloin heidän on mahdollista tulla mukaan tapahtumaan esittelemään
omaa toimintaansa.

Mikä on Iloa Ystävyydestä-tapahtuma?
Se on tapahtuma, jossa osastot houkuttelevat uusia vapaaehtoisia mukaan jo olemassa olevaan ystävätoimintaan tai osasto halu-

Muistattehan LähiTapiola-tuen myös ystävänpäivänä!

Haastavat tilanteet ystävätoiminnassa -koulutus
Vapaaehtoistoiminnassa on mukana kirjava joukko ihmisiä - siinä on sen suola, mutta se myös luo omat haasteensa toimintaan. Olemme saaneet vapaaehtoisilta palautetta, jossa he ovat toivoneet koulutusta erilaisiin ongelmatilanteisiin.
Haastavat tilanteet ystävätoiminnassa -koulutuksessa käydään läpi erilaisia tilanteita niin vapaaehtoisten ystävien kuin ystävävälittäjien näkökulmasta. Koulutuksessa vapaaehtoiset pääsevät vaihtamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan ystävätoiminnasta sekä etsimään yhdessä kouluttajien kanssa
ratkaisuja kohtamiinsa ongelmatilanteisiin. Kertaamme myös ystävätoiminnan periaatteita, pelisääntöjä ja pohdimme omaa jaksamista ja sen merkitystä.

Tervetuloa kouluttautumaan Ouluun 1.4.2017 klo 10-17
Kurssin kouluttajina ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojektin (20122017) työntekijät Anne Pälve ja Erja Salmela. Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
pauliina.rasinkangas@punainenristi.fi, p. 040 486 2885
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Toiminnan sisältö koostuu pääosin juttelusta, muistelusta ja kahvittelusta, mutta myös
ulkoilusta, yhteislauluista tai vaikkapa bingon peluusta. Kaupunkialueen vapaaehtoiset
suuntaavat usein ystävänsä kanssa kodin ulkopuolelle esim. ostoksille, teatteriin tai muihin
tapahtumiin.

”Ystäväkin tarvitsee ystävää”
Tämän tekstin otsikko pitää sisällään tärkeän viestin suoraan ystävätoiminnan vapaaehtoiselta. Se on suora lainaus opinnäytetyöni (sosionomi, AMK) tiimoilta
tekemäni ystävätoiminnan vapaaehtoisille suunnatun kyselyn vastauksista. Kysely
toteutettiin kesällä 2016 kahdeksassa Oulun piirin alueen osastossa ja siihen vastasi yhteensä 77 vapaaehtoista.

Haasteena toiminnassa vastaajat kokivat vapaaehtoisten vähäisen määrän, joka taas näkyy
suuressa työmäärässä. Myös yhteiskunnallinen
tilanne ja yksinäisten ihmisten määrä huoletti
useaa vastaajaa niin maalla kuin kaupungissa.
Kehittämisehdotukset koskivatkin suurelta osin
uusien vapaaehtoisten rekrytoimista ja nykyisten vapaaehtoisten tukemista. Kuten tekstin (ja
samalla myös opinnäytetyöni) otsikko kertoo,
tarvitsee ystäväkin ystävää eli vapaaehtoisten
vertaistuen voima katsottiin tärkeäksi jaksamista auttavaksi tukitoimeksi. Yhteisiä virkistys- ja
koulutustapahtumia kiiteltiin ja toivottiin lisää
eri teemoihin liittyen.

Keskeisenä ajatuksena ja kysymyksenä jo opinnäytetyötä hahmotellessa oli se, mitä SPR:n
ystävätoiminnalle kuuluu tällä hetkellä Oulun
piirin alueella. Tarkoituksena oli selvittää vapaaehtoisten kokemuksia ystävätoiminnasta, ajatuksia sen kehittämisestä ja siitä, kuinka piiri ja osastot voisivat tukea vapaaehtoisia
enemmän. Mielenkiinnon kohteena oli ennen
kaikkea ikäihmisille suunnattu ystävätoiminta
ja ystävätoiminnan eroavaisuudet maaseuduilla toimivien osastojen ja isomman kaupungin
osaston välillä. Maaseutujen ystävätoiminnan
tila oli kiinnostuksen kohteena erityisesti siksi, koska sosiaali- ja terveyspalveluita karsitaan
huomattavasti juuri kaupunkien ulkopuolisista
maa-seutukunnista. Myös omat juureni ja tekemäni vapaaehtoistyö maaseudulla tukivat tätä
aihetta mainiosti.

Suuret kiitokset SPR Oulun piirille ja sosiaalipalvelusuunnittelija Pauliina Rasinkankaalle yhteistyöstä ja hienosta mahdollisuudesta saada
tehdä opinnäytetyöni tästä ajankohtaisesta ja
tärkeästä aiheesta.
Erityiskiitokset menevät niille vapaaehtoisille,
jotka auttoivat työni tekemisessä runsailla ja
valaisevilla vastauksillaan. Toivon mukaan vastausten avulla toimintaa voidaan edelleen kehittää ja lisätä tietoisuutta ystävätoiminnasta,
mutta myös tuoda uusia ideoita toiminnan sisältöön osastojen hyödynnettäviksi. Työni tulee
löytymään Theseus.fi-sivustolta ja se on siellä
vapaasti luettavissa.

Kolmannen sektorin työ juuri syrjäisemmillä
alueilla voi hyvinkin olla tärkeä osa ihmisten
arjessa jaksamista, koska harrastusmahdollisuudet ovat siellä usein heikompia ja liikkuminen paikasta toiseen haasteellisempaa pitkien
välimatkojen vuoksi. Etenkin ikääntyville nämä
tuovat usein haasteita muun muassa sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Halusin selvittää
sitä, kuinka ystävätoiminta toimii näillä alueilla ja mistä toiminta sisällöllisesti koostuu – eli
eroaako ystävätoiminta maaseudulla kaupunkialueella tapahtuvasta?

Tapaamisiin!
Tiina Parkkinen
Lapin ammattikorkeakoulu
Sosionomi
SPR Ylikiimingin osasto

Vapaaehtoisille tehdyt kysymykset liittyivät
mm. toimintaan lähtemisen syihin, ystävätoiminnan muotoon ja sisältöön, työnohjauksellisen tuen tarpeeseen ja työn vaikuttavuuteen.
Vastausten mukaan keskeisimmiksi ystävätoimintaan lähtemisen syiksi nousi vapaaehtoisten halu auttaa ja hyvä mielen tuottaminen
ystävälle sekä itselleen, oli paikkakunta mikä
tahansa. Yksilöystävätoimintaa tehdään edelleen ryhmätoimintaa enemmän, joskin laitosystävätoiminta on jo melko näkyvä työmuoto
eteenkin monissa maaseudun osastoissa.

Myös Marja-Leena Roivio on tehnyt pro gradu-tutkielmansa aiheesta “Iäkkäiden ihmisten
vapaaehtoistyön motivaa-tiotekijät”. Graduun
on haastateltu mm. Oulun piirin vapaaehtoisia. Tutkimustulokset kertovat motivaatiotekijöiden muodostuvan neljästä eri luokasta, jotka ovat sosiaalisuus, auttaminen, oppiminen
ja tarpeellisuuden tunne. Virallisesti gradua
pääsee lukemaan ainoastaan Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistyö-asemalla, mutta piiritoimistolta löytyy yksi versio. Mikäli haluaisit
tutustua graduun, ole yhteydessä Pauliinaan!
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TAPAHTUMAKALENTERI 2017

TAMMIKUU
14.1.		
Vapepan Etsintäkurssi, Ylikiiminki
		
20.-21.1.		
Vapepan Valmiusavaus ´17 -seminaari, Kestilä
		27.-29.1.		Avainvapaaehtoisten koulutus, Kalajoki
		
		
HELMIKUU
4.2. ja 25.-26.2.
Päivystysensiapukurssi, Kajaani
		
4.2.		
Lippu korkealle- eväitä aktiiviseen osastotoimintaan, koulutus luottamushenkilöille, Oulu
		9.2.		Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Kärsämäki
		
11.2.
Laitosystäväkurssi, Kalajoki
		
11.2.
Lippu korkealle- eväitä aktiiviseen osastotoimintaan, koulutus luottamushenkilöille, Raahe
		14.2.
Ystävänpäivä*
		17.-18.2.		Ystävätoiminnan peruskurssi, Taivalkoski
		17.-18.2.		Vapepa-johtajien täydennyskoulutus, Pudasjärvi
		
18.2.
Lippu korkealle- eväitä aktiiviseen osastotoimintaan, koulutus luottamushenkilöille, Nivala
		
25.2.
Lippu korkealle- eväitä aktiiviseen osastotoimintaan, koulutus luottamushenkilöille, Ristijärvi
		
25.2.
Vapepan moottorikelkkakoulutus, Haukipudas
		
		
Vapepan peruskurssi, MSO- ja hätäensiapukoulutus, Taivalkoski
				Vapepan OHTO-valmiustietokannan perehdytykset (toimikunnittain)
				Vapepan paikallistoimikuntien kokoukset (alueelliset)
		
		
MAALISKUU
4.-5.3.		
Humanitaarisen oikeuden peruskurssi, Oulu
		
11.3.		
Lippu korkealle- eväitä aktiiviseen osastotoimintaan, koulutus luottamushenkilöille, Pudasjärvi
		
18.3. ja 8.-9.4.
Päivystysensiapukurssi, Muhos
		20.-25.3.		Rasisminvastainen viikko*
		
23.3.		
Vapepan maakuntatoimikunnan kokous, Oulu
		
25.-26.3.		
Henkisen tuen jatkokurssi, Suomussalmi
		25.3.		Vapepan Ensihuoltokurssi (Muhos)
		
		
HUHTIKUU
1.4.		
Strategiapäivä, Oulu
		
1.4.		
Haastavat tilanteet ystävätoiminnassa-koulutus, Oulu
		
1.4.		
Vapepan Viestikurssi (Oulun seutu)
		
6.-7.4.		
Henkisen tuen jatkokurssi, Kuusamo
		
8.4.		
Vapepan Etsintäkurssi (+MSO), Pudasjärvi
		
22.-23.4.		
Oulun piirin järjestöseminaari ja vuosikokous, Rokua
				Vapepan Peruskurssi
		
		
TOUKOKUU
5.5.		
Vapepan Etsintäkurssi (+MSO), Oulainen/Pyhäjoki
		8.-14.5.		Punaisen Ristin viikko*
		
25.-28.5.		
Vapepa esittäytyy Erämessuilla, Oulu
		26.5.		Valmiuden vahdinvaihto, Oulu
		
		
KESÄKUU
2.-3.6.		
Valmiuskouluttajaseminaari (paikka avoin)
		9.-11.6.		Yleiskokous, Helsinki*
		14.-18.6.		Ea-3-kurssi, Pyhäjärvi
		
		
HEINÄKUU
		Festarit
		
		
ELOKUU
18.-19.8.		
Vapepan Valmiuspäivystäjäkurssi ja -tapaaminen
		
26.8.		
Suomi 100 vuotta; alueellinen pelastusharjoitus, Haukipudas
				Vapepan Peruskurssi
		
		
SYYSKUU
13.-14.9.		
Vapepa mukana Turvaa tenaville -tapahtumassa, Oulu
		14.-16.9.		Nälkäpäiväkeräys*
				Henkisen tuen peruskurssi Vapepalle
				Vapepan paikallistoimikuntien kokoukset (alueelliset)
		
LOKAKUU
19.10.		
Vapepan maakuntatoimikunnan kokous, Oulu
		20.-21.10.
Vapepa-seminaari
				Vapepan Viestikurssi
				Vapepan Etsintäkurssi +MSO
		
		
MARRASKUU
25.-26.11.
Vapepa-foorumi*
				Vapepan Ensihuoltokurssi
				Vapepan Viestikurssi
		
		
JOULUKUU
1.12.		
Maailman aids-päivä*
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