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I YLEISKATSAUS KERTOMUSVUODEN TOIMINTAAN 
 
 
Vuosi 2021 jää monella tapaa historian kirjoihin. COVID-19-tilanteen johdosta Suomen 
Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintaryhmien toiminta oli alkuvuodesta 2021 
pääosin etäyhteyksien kautta tapahtuvaa toimintaa, mutta loppuvuodesta osastojen 
toimintaryhmät pystyivät järjestämään myös lähitapaamisia ja erilaista toimintaa, 
huomioiden kuitenkin COVID-19:n sen hetkisestä tilanteesta johtuneet voimassa olevat 
kokoontumisrajoitukset. 
 
Osallistuimme Lapin piirin vuosikokoukseen, joka pidettiin 24.4.2021. Osaston viralliset 
edustajat olivat Tarja Tenhunen, Ainomaija Rantaniemi, Ville Autti ja Jenni Similä. 
 
Nälkäpäiväkeräys järjestettiin huomioiden COVID-19-tilanteen turvaohjeistukset. 
Keräyskeskuksena toimi Prisman aulatila. SPR Napapiirin osasto huolehti Lordiaukion 
sekä Kauppakeskus Revontulen keräyspisteet. Nälkäpäiväkeräyksen yhtenä muotona 
järjestimme Santa Claus Golfin kanssa hyväntekeväisyysgolftapahtuman 11.9.2021, jonka 
tuotto oli 680 €. Lisäksi perinteinen lipaskeräys tuotti 4188,70 € (tilanne 9.11.2021). 
Kerääjiä oli yhteensä 20. 
 
 
Osaston vuoden 2021 toiminnan painopistealueet olivat seuraavat:  
 

1. Osaston yhtenäisyyden vahvistaminen 
2. Uusien jäsenien rekrytointi ja aktivointi osaston toimintaan 
3. Muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen 

 
SPR Rovaniemen osaston toimintaryhmät olivat vuoden 2021 seuraavat: ensiaputoiminta, 
ystävätoiminta, sekä monikulttuurisuustoiminta.  Osaston toimitilat sijaitsivat Rovaniemen 
Kansalaistalossa osoitteessa Rovakatu 23, jossa toimintaryhmät ovat kokoontuneet 
sovittuina päivinä. Osastolla on ollut mahdollisuus käyttää myös Kansalaistalon muita 
kokoustiloja. Osasto on voinut käyttää koulutuksiin ja kokoontumisiin lisäksi SPR Lapin 
piirin toimitiloja Lähteentiellä. 
 
Osaston kummina on toiminut Veli-Matti Ahtiainen ja kummi-ilta järjestettiin 15.3.2021. 
Osaston eri avainvapaaehtoiset osallistuivat etäyhteyksien kautta järjestettyihin 
palavereihin, koulutustilaisuuksiin ja muihin piirin järjestämiin tapahtumiin. 
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II  OSASTON ROOLI PUNAISEN RISTIN EDUSTAJANA PAIKKAKUNNALLA 
 
 

Sääntömääräinen järjestötoiminta 
 

Osaston nimenkirjoittajina toimintavuoden 2021 aikana olivat Tarja Tenhunen, Ainomaija 
Rantaniemi ja Ville Autti. Tarja Tenhunen erosi hallituksesta 1.12.2021. Rahastonhoitajana 
on toiminut Ville Autti. Toiminnantarkastajana toimi Sari Hunnakko ja keräysjohtajana 
Anneli Hermanoff. 
 
Sääntömääräiset kokoukset on pidetty eli kevätkokous 22.3.2021 ja syyskokous 
15.11.2021. Osaston hallitus kokoontui yhdeksän kertaa vuoden 2021 aikana ja 
kokouksista laadittiin yhteensä 98 pykälää. 
 
 

Vuoden 2021 osaston toimi- ja yhteyshenkilöt 
 

Osaston hallitus: 

 

Ainomaija Rantaniemi, puheenjohtaja 

Tarja Tenhunen, varapuheenjohtaja, erosi 1.12.2021 

Anneli Hermanoff, sihteeri, jäsen  

Ville Autti, jäsen 

Sari Junttila, jäsen 

Jenni Similä, jäsen  

 
 

Sihteeri Anneli Hermanoff 

Kotimaanavun yhteyshenkilö Ainomaija Rantaniemi 

Valmiuden yhteyshenkilö Sari Junttila 

Tiedottaja Leena Kekäle 

Jäsenmestari Tarja Tenhunen 

Keräysjohtaja Anneli Hermanoff 

Ensiapuryhmänjohtaja Sari Flygare 

Ensiapukoordinaattori Ville Autti 

Kouluyhteistyö ja nuorisotoiminta Jenni Similä 

Ystävätoiminnan yhteyshenkilö Jenni Similä 

Terveyden edistämisen yhteyshenkilö Päivi Niininen 

Kotoutumisen tuen yhteyshenkilö Jenni Similä 

Veripalvelun yhteyshenkilö Tarja Tenhunen 

OMA-pääkäyttäjä Tarja Tenhunen 

Tietosuojayhteyshenkilö Tarja Tenhunen 

 
 

Osaston hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 11.1.2021 avainvapaaehtoiset ja 

J1- ja J2-kortit toimitettiin piiritoimistolle. 
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Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi 
 

SPR Rovaniemen osaston jäsenmäärä oli 31.12.2021 389 maksanutta jäsentä. Osasto ei 
järjestänyt COVID-19-tilanteesta johtuen osaston yhteisiä virkistystapahtumia. Jokainen 
toimintaryhmä on pitänyt yhteyttä omiin toimijoihinsa etäyhteyksien kautta. Osastomme ei 
järjestänyt vuoden 2021 aikana aktiivista jäsenhankintaa, Nälkäpäiväkeräyksen 
yhteydessä puhuimme myös jäsenyyden merkityksestä. Osastomme järjesti Lähteentien 
Pirtillä yhteisen pikkujoulun 12.11.2021. Mukana oli 29 vapaaehtoista. 

 
Perusperiaatteiden tunnetuksi tekeminen ja tiedottaminen 

 
Kaikissa osaston järjestämissä tapahtumissa on toimittu Punaisen Ristin 
toimintaperiaatteiden mukaisesti sekä tehty tunnetuksi Punaisen Ristin toimintaa omalla 
alueellamme. Sisäinen tiedotus on hoidettu pääasiassa sähköpostilla, WhatsApp-
viesteillä, tekstiviesteillä sekä Lapin Kansa ja Uusi Rovaniemi -paikallislehtien 
ilmoituspalstoilla. 
 
Osastolla on ollut vuoden 2021 aikana omat RedNet-sivut, OMA Punainen Risti -sivut, 
Facebook-sivut ja Instagram-tili. Osaston tiedottajana on toiminut Leena Kekäle. Lisäksi 
osaston hallituksella ja toimintaryhmillä on oma WhatsApp-ryhmä.  Osaston 
ensiapuryhmällä on ollut vuoden 2021 aikana käytössä Hupsis-päivystystietokanta, joka 
on toiminut erityisesti ensiapupäivystäjien rekrytointi- ja tiedottamiskanavana.  
 
Osaston monikulttuurisuustoiminnalla on ollut vuoden 2021 aikana käytössä oma 
Facebook-sivu sekä Instagram-tili, joita on päivittänyt Jenni Similä. 
 

Osaston antama kotimaan apu 
 

Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto ei antanut osaston omista varoista 
kotimaanapua vuoden 2021 aikana. 
 

Osaston sisäinen yhteistyö ja yhteenkuuluvuuden ylläpito 

Toimintaryhmien vetäjät ovat rekrytoineet uusia jäseniä ja pyrkineet omalta osaltaan 
jäsenistön hyvinvoinnin ja virkistyksen ylläpitämiseen. Osasto on muistanut vuoden 2021 
aikana osaston aktiivisia toimijoita heidän merkkipäivinään. Osaston muita jäseniä on 
muistettu onnittelukortilla. Osaston vapaaehtoisten yhteinen pikkujoulu pidettiin 
12.11.2021, jossa oli mukana 29 vapaaehtoista. 
 
Osaston hallitus ei hakenut ja myöntänyt huomionosoituksia vuoden 2021 aikana. 
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III OSASTON VAPAAEHTOISTOIMINNAT 
 
 

Ensiapu-, valmius- ja terveyspalvelutoiminta 
 
Suomen Punaisen Ristin Rovaniemen osaston ensiapuryhmänjohtajana on toiminut 
vuonna 2021 Sari Flygare ja ensiapukoordinaattorina Ville Autti. Vuosi oli jälleen hyvin 
poikkeuksellinen koronaepidemian vuoksi. Ensiapupäivystyksiä oli vähemmän kuin ennen 
pandemiaa, ja harjoituksia pidettiin etänä. Ensiapuryhmässä oli vuonna 2021 aktiivisia 
vapaaehtoisia toimijoita noin 15 henkilöä, joista kaikki olivat ensiapupäivystys-
oikeudellisia. 
 
Ensiapuryhmä oli järjestämässä ensiapupäivystyksiä eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin 
vuoden 2021 aikana. Ensiapupäivystyksiä vuonna 2021 oli yhteensä yhdeksän kappaletta. 
Yksi ensiapupäivystys toteutettiin Äkäslompolossa Kolarissa ja loput Rovaniemen 
alueella. Ensiapupäivystyksissä autettuja oli vuonna 2021 yhteensä 78 henkilöä, joista 
jatkohoitoon ohjattuja oli yhdeksän henkilöä. Vuosi 2021 oli hyvin poikkeuksellinen 
ensiapupäivystysten osalta. Päivystysten määrä oli pieni, mutta päivystykset olivat suutia 
ja kestivät useamman päivän ajan. Vuoden 2021 suurimmat ensiapupäivystykset olivat 
neljän päivystyspäivän pituinen Napapiiri Jukola ja kymmenen päivystyspäivän pituinen 
Nuorten painonnoston EM-kilpailu. 
 
Ensiapuryhmän harjoitukset järjestettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 15 kertaa. Kevään 
harjoitukset järjestettiin pääasiassa etäyhteydellä Teamsin välityksellä. Syksyllä 
pandemiatilanteen helpotuttua harjoituksia järjestettiin myös Rovaniemen 
Kansalaistalossa Rovakadulla ja SPR Lapin piirin koulutustiloissa Lähteentiellä. 
Harjoituksissa ylläpidettiin ryhmäläisten ensiapuosaamista. Ensiapupäivystäjän 
osaamisen varmentaminen toteutettiin 8.12. ja mukana oli yhdeksän ensiapupäivystäjää. 
 
Ensiapuryhmä on käyttänyt ensiapupäivystyksistä, -harjoituksista ja -koulutuksista 
tiedottamiseen Hupsis –palvelua sekä WhatsApp-ryhmää. Rovaniemen osastossa toimi 
vuoden 2021 aikana kaksi koulutettua ensiavun ja terveystiedon kouluttajaa (ETK). 

Vuonna 2021 osaston ensiavun ja terveystiedon kouluttajat järjestivät kaksi EA1 kurssia ja 
yhden hätäensiapukurssin.  
 
Osaston hälytysryhmän jäseniä toimi viranomaisten tukena etsinnöissä ja muissa 
tukitehtävissä sekä valmiusharjoituksessa vuonna 2021 yhteensä 5 kertaa. 
Hälytysryhmällä on käytössä OHTO-järjestelmä, jonka kautta tieto hälytyksistä tulee 
ryhmäläisille tekstiviestinä. Osastosta on kirjautunut OHTO:on yhteensä 29 hälytysryhmän 
jäsentä. Pieni osa osaston hälytysryhmäläisistä osallistui Lapin Vapepan järjestämiin 
koulutuksiin. Osaston edustaja osallistui vuoden 2021 aikana Vapepan Rovaseudun 
paikallistoimikunnan kokouksiin. 
 
Ensiapuryhmä jäseniä osallistui SPR Lapin piirin vuosikokoukseen, osaston kevät- ja 
syyskokouksiin, muihin osaston järjestämiin tapahtumiin sekä Nälkäpäiväkeräykseen. 
 

Päihdetyötä on tehnyt koulujen päättäjäispäivänä uimarannalla 2 päihdetyön 
vapaaehtoista. 
 

Ystävätoiminta 
 
Ystävätoiminnan vuoteen sisältyi koronasta ja avainvapaaehtoisten vaihtumisesta 
aiheutunutta epävarmuutta. Syksyllä 2021 yritettiin aloittaa aiemmin osastossa toiminutta 
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lauluryhmää kahdeksan toiminnasta kiinnostuneen vapaaehtoisen voimin. 
Palvelutalovierailujen aikatauluja ei kuitenkaan saatu sovitettua niin, että ryhmän toiminta 
olisi vakiintunut. Laulutoiminta päätettiin lopettaa epävarmuudesta johtuen. Marras-
joulukuulle suunnitellut joulutapahtumat ja vapaaehtoisten tapaamiset jouduttiin koronasta 
johtuen perumaan.  
 
Syksyllä 2021 SPR Rovaniemen osaston ystävätoiminnalle luovutettiin Sulasol Lapin piirin 
kirkkokonsertissa keräämä kolehti lahjoituksena yksinäisyyttä lievittävän ystävätoiminnan 
tukemiseen.  
 
Ystävänpäivä 2021 
 
Ystävänpäivätapahtumassa esiteltiin ystävätoimintaa ulkona Kansalaistalon edessä 
(Rovakatu 23) lauantaina 13.2.2021 kahden tunnin ajan. Vapaaehtoiset tarjoilivat kuumaa 
mehua ohikulkijoille, kertoivat vapaaehtoistoiminnasta ja jakoivat vapaaehtoisten 
askartelemia ystävänpäiväkortteja sekä Punaisen Ristin materiaalia. Tapahtumaan oli 
saatu Lähitapiolalta jaettavaksi 50 heijastinta, joihin lisättiin ystävävälityksen yhteystiedot. 
Ystävänpäivätapahtumassa tavoitettiin arviolta 50 ihmistä. Helmikuun 
kuukausitapaamisessa vapaaehtoiset olivat askarrelleet noin 25 ystävänpäiväkorttia, jotka 
toimitettiin Näsmänkiepin palvelutaloon ystävätoiminnan tervehdyksenä.  
 
Ystävävälitys - kahdenvälinen ystävätoiminta 
 
Ystävävälitys ottaa vastaan ystäväpyynnöt sähköpostitse ja puhelimitse, haastattelee 
vapaaehtoiset ja asiakkaat, ja yhdistää asiakkaan ja vapaaehtoisen ystäväpariksi. Vuonna 
2021 ystävävälitystiimissä oli paljon vaihtuvuutta avainvapaaehtoisissa. Kaksi uutta 
ystävävälittäjää perehdytettiin syksyllä, ja heidän jäätyä pois toiminnasta, kolme uutta 
loppuvuodesta 2021.  
 
Vuoden 2021 aikana kaikkien välittäjien toimesta haastateltiin 10 uutta koulutettua 
ystävävapaaehtoista ja muodostettiin uusia ystäväpareja viisi kappaletta. Yhteensä uusia 
ja aiemmin muodostettuja ystävyyksiä oli vuoden lopussa voimassa 10.  
 
Ystävien kuukausitapaamiset 2021 
 
Ystävätoiminnan vapaaehtoiset tapasivat kuukausitapaamisissa yhteensä seitsemän 
kertaa. Tapaamisiin osallistui 5-14 vapaaehtoista. Vapaaehtoisten määrään vaikutti 
suuresti koronatilanteen vaihtelu. Tapaamisissa vaihdettiin kuulumisia ja suunniteltiin 
toteutettavia tapahtumia.  
 
Varaisovanhempitoiminta 

Varaisovanhempitoiminta jatkui nyt neljättä vuotta. Korona aiheutti haasteita kohtaamiselle  
ja tapaamisia oli huomattavasti edellisvuotta vähemmän. Vertaistapaamisia saatiin 
järjestettyä yhden kerran, jolloin tapaamiseen osallistui kolme vapaaehtoista. Kaikkiaan 
tapaamisia vapaaehtoisten ja perheiden välillä oli 128 kertaa ja lapsia perheissä oli 
yhteensä 6. Osa vapaaehtoisista ei ole tavannut perhettä ollenkaan ja toisaalta toiset ovat 
jatkaneet vanhaan malliin tapaamisiaan. Osa vapaaehtoisista on pitänyt yhteyttä 
perheeseen puhelimitse. Yksi perhe muutti kesällä ulkomaille, mutta vapaaehtoinen ryhtyi 
mummoksi uudelle perheelle, jolloin yhdistettyjen varaisovanhempien ja perheiden 
lukumäärä on pysynyt vuoden aikana samana.  
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Punaisen Ristin viikon roskakampanja 
 
Ystävätoiminnan vapaaehtoiset olivat mukana osaston yhteisessä 
roskienkeruukampanjassa, joka järjestettiin Punaisen Ristin päivänä 8.5.2021. 
Vapaaehtoiset osallistuivat myös Nälkäpäiväkeräykseen sekä osaston pikkujouluihin.  
 
 
 

Monikulttuurinen toiminta 
 
Monikulttuurisen toiminnan vapaaehtoisten yhteisiä tapaamisia järjestettiin vuoden aikana 
neljä kertaa. Vapaaehtoisten tapaamisiin osallistui 5-8 aktiivista vapaaehtoista. 
 
Rasisminvastainen viikko 2021 
 
Monikulttuurisen toiminnan vuoden päätapahtuma on rasisminvastainen viikko, joka 
toistuu vuosittain samalla viikolla kuin YK:n rotusyrjinnän vastainen päivä. 
Yleisötilaisuuksia ei järjestetty koronatilanteen vuoksi. Rasisminvastaista viestiä tuotiin 
esiin osaston sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram). 
 
Arjen apu 
 
Arjen apu -ryhmässä parina toimivat vapaaehtoiset sitoutuvat 1-4 tapaamiskertaan 
pakolaisen tai pakolaisperheen kanssa. Tapaamiset voivat olla esimerkiksi autettavan 
perheen kotona, ja nimensä mukaisesti toiminnan tarkoitus on helpottaa sopeutumista 
uuteen ympäristöön perehdyttämällä tavallisiin arkisiin asioihin.  
 
Syksyllä 2020 koulutetut viisi vapaaehtoista tapasivat kahta asiakasta/asiakasperhettä 
tammi-helmikuussa 2021 yhteensä kolme kertaa. Arjen apu -toiminnassa tehdään tiivistä 
yhteistyötä Rovaniemen kaupungin maahanmuuttajasosiaalityön kanssa, ja asiakkaiden 
määrään vaikuttaa kaupungin työntekijöiden kiire ja mahdollisuus ohjata toimintaan 
asiakkaita. Syksyllä 2021 toimintaan perehdytettiin kuusi uutta vapaaehtoista, jolloin 
vuoden 2021 lopussa toiminnassa oli mukana 9 vapaaehtoista. Syksyllä 2021 ei 
kuitenkaan pystytty aloittamaan uusia arjen apuja johtuen maahanmuuttajasosiaalityön 
ruuhkasta. Toiminnan aloittamiseen on myönnetystä 300 euron Hyväpäivä-avustuksesta 
käytettiin noin kolmasosa vuoden 2021 aikana vapaaehtoisten kouluttamiseen, 
kiittämiseen ja materiaalikuluihin.  
 
Suomi-kerho  
 
Ajatus Suomi-kerhosta syntyi keväällä, ja toimintaa alettiin suunnittelemaan aktiivisesti 
elokuussa 2021. Mainoksia käännettiin yhteensä kuudelle kielelle, ja toimintaa 
mainostettiin julkisilla paikoilla ja sosiaalisessa mediassa. Mainoksia jaettiin myös 
yhteistyötahoille (Rovala, VOK, maahanmuuttajasosiaalityö). Kerhossa oli mukana kuusi 
aktiivista vapaaehtoista. Suomi-kerho alkoi kokoontua 3.10.2021 alkaen joka viikko. 
Kerholla oli vahva vapaaehtoisryhmä, mutta kerho tavoitti eri kansallisuuksista vain kolme 
osallistujaa syksyn aikana.    
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Vastaanottokeskus 
 
Yhteistyötä vastaanottokeskuksen kanssa tiivistettiin. Vapaaehtoiset kokoontuivat 
vastaanottokeskuksen asiakkaiden kanssa yhteiseen iltaan lokakuussa. Marraskuussa 
vapaaehtoisia perehdytettiin vastaanottotoimintaan ja vapaaehtoisena 
vastaanottokeskuksessa toimimiseen. 
 
 

Muu vapaaehtoistoiminta 

 

Osastolla ei ole ollut muuta vapaaehtoistoimintaa vuoden 2021 aikana. 

 
 
 
 
 
 
IV ERITYISPALVELUT 
 
Rovaniemen osastolla ei ole ollut erityispalveluita toimintavuoden 2021 aikana. 
 
 
 
 
 
V TALOUS 
 
Kokonaistuotot: 19 966,80 € 

Kokonaiskulut: 16 973,23 € 

 


