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1. JOHDANTO

Kulunut vuosi oli Punaisen Ristin Oulun 
piirissä varsin merkittävä. Pääpaino oli 

sääntömääräisesti osastoissa tehtävän va-
paaehtoistyön tukemisessa ja vapaaehtoi-
sen auttamisvalmiuden edistämisessä. Yksi 
merkittävimpiä onnistumisia oli osastojen 
valmiussuunnitelmien määrä, joka saavutti 
100 % tavoitteen. Vuoden aikana niin osas-
tot kuin piirikin pääsi harjoittelemaan val-
miuttaan ystävänpäivän aikaan järjestetyssä 
Sydäntalvi -harjoituksessa.

Toinen merkkipaalu vuoden aikana oli Ou-
lun Hietasaaressa sijaitsevan Hietalinna               
-kiinteistön ostaminen. Kiinteistöä on tarkoi-
tus käyttää vapaaehtoisten koulutus- ja 
virkistyspaikkana. Hietalinnan täysimittaista 
käyttöönottoa varten hallitus perusti erityi-
sen toimikunnan.

Aikaisempien vuosien nouseva trendi osas-
tojen halusta vaikuttaa piirin asioihin ja o-
sallistua piirin kokouksiin jatkui. Toivotta-
vasti sama trendi jatkuu edelleen ja saamme 
yleiskokoukseen kattavan edustuksen ympäri 
piiriä.

Piirin talouden ennustettavuus oli ongelmal-
lista lähinnä Kontin tuottojen epävarmuuden 
vuoksi ja pitkään plussalla pyörinyt tulos 
kääntyikin lopulta miinukselle. Aiemman 
käytännön mukaisesti piirien sisäiset kont-
rollit tarkistettiin järjestön tarkastusvalio-
kunnan johdolla, jotta hyvän hallintotavan 
periaatteet toteutuvat koko järjestössä.

Kaiken kaikkiaan vuosi kului jalkauttaessa 
olemassa olevaa toimintalinjausta osastoi-
hin, ja noista onnistumisista voitte lukea 
tämän toimintakertomuksen myöhemmiltä 
sivuilta. 

Vuoden aikana aloitettiin jo valmistautuminen 
ensi kesän yleiskokoukseen vuosikokouksen 
yhteydessä järjestetyissä ajatushautomoissa 
sekä kommentoimalla uutta toimintalinjaus-
luonnosta hallituksessa.

Punaisen Ristin Oulun piirin hallitus kiittää 
lämpimästi kaikkia kuluneen vuoden aikana 
toimineita vapaaehtoisia, osastojen ja piirin 
luottamushenkilöitä, toiminnanjohtajaa ja pii-
ritoimiston sekä vastaanottokeskuksen hen-
kilökuntaa. Kiitokset myös kaikille yhteistyö-
kumppaneille, yrityksille, yhteisöille, kuntien 
ja valtion viranomaisille sekä alueemme tie-
dotusvälineille.

Oulussa 26.3.2014

Suomen Punaisen Ristin Oulun piiriin hallitus

Jarno Rasinkangas
Piirin hallituksen puheenjohtaja



4

Oulun piirissä vuosi 2013 oli monella ta-
paa varsin tapahtumarikas ja menes-

tyksekäs. Yleiskokoustavoitteisiin pystyttiin 
vastaamaan ja positiivinen, toiminnallinen 
tekemisen meininki oli niin piirissä kuin pai-
kallisosastoissakin valloillaan.

Piirin yksi oleellinen ydintehtävä - pai-
kallisosastojen lähituen toteuttaminen - 
muodostaa koko piirin toiminnalle vankan 
perustan, jonka päälle eri ohjelma-alojen 
suoritteet rakentuvat paikallisten tarpei-
den mukaisesti. Kummikäyntien teemalli-
sena runkona keskityttiin osastojen toimin-
nan tarpeen arviointiin paikkakunnallaan ja 
jäsenhankinnan operatiiviseen toteuttami-
seen sekä jäsenyyden mukanaan tuomaan 
moniulotteiseen arvoon. Jäsenten merkitys 
järjestön toiminnalle on monella tapaa oleel-
linen ja koko jäsenprosessi toimii pitkälle va-
paaehtoisprosessin kivijalkana.

Piirin osastoverkko koki jälleen pieniä muu-
toksia. Ylivieskan Raudaskylälle perustettiin 
marraskuussa Raudaskylän Campus-osasto 
ja Hossan pieni osasto liittyi Suomussalmen 
osastoon. Näin ollen piirin paikallisosastojen 
määrä säilyi 44:ssä.

Helmikuussa 2013 Suomen Punainen Risti 
järjesti valtakunnallisen Sydäntalvi valmi-
us-harjoituksen. Harjoituksen skenaariossa 
laaja sähkökatkos aiheuttaisi mm. van-
husten hoitolaitosten evakuointeja, joiden 
yhteydessä toteutettaisiin ystävänpäivän 
toiminnallisia tapahtumia. Tapahtuman ja 
kuljetuksen järjesti Oulun piirissä yhteensä 
13 osastoa ja 7 osastoa pelkän tapahtuman. 
Koska jokaisen osaston haluttiin osallistuvan 
harjoitukseen, siihen kehitettiin myös virtu-
aalinen toteuttamistapa, jossa pääpaino oli 
vapaaehtoistoimijoiden ja evakuointitarpei-
den kartoittamisessa. Osastoista 19 suoritti 
harjoituksen virtuaalisesti. 

Auttamisvalmius kasvoi piirissä muutoinkin 
kuin valmiusharjoituksesta saatujen koke-
musten kautta. Osastojen valmiussuunnitel-
mien määrä saavutti vihdoin sadan prosen-
tin määrän. Vuoden lopussa Punaisen Ristin 
Oulun piiri solmi Oulun kaupungin kanssa 
yhteistyösopimuksen koskien häiriötilanteisiin 
varautumista ja vapaaehtoisten toimijoiden 
koordinointia. Sopimuksessa Oulun piiri toimii 
viranomaisia avustavien vapaaehtoistoimi-
joiden edustajana ja koordinaattorina mah-
dollisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa.

Oulussa pidetyssä piirin vuosikokouksessa 
huhtikuussa 2013 lyötiin jälleen osallistu-
jaennätykset uusiin raameihin yhteensä 119 
osallistujalla. Vuosikokouksessa päätettäviin 
piirin hallituspaikkoihin oli jälleen enemmän 
halukkaita kuin mitä paikkoja oli tarjolla eikä 
äänestyksistäkään voitu välttyä. Piirin uuden 
puheenjohtajan valinnasta kehkeytyi varsi-
nainen trilleri. Puheenjohtajaksi oli ehdolla 
ennätykselliset kolme ehdokasta: Jarno Ra-
sinkangas Oulusta, Risto Pikkupeura Taival-
koskelta ja Markku Koski Sievistä. Äänestyksiä 
suoritettiin kaksi kertaa ja toisella ratkai-
sevalla kierroksella Rasinkangas sai taakseen 
enemmistön kahden äänen turvin ja peittosi 
siten kilpakumppaninsa Pikkupeuran.

Elokuussa 2013 Oulun piiri suoritti histori-
allisen investoinnin hankkimalla käyttöönsä 
Oulun Hietasaaressa sijaitsevan Hietalin-
na –kiinteistön. Tontilla sijaitseva, suojeltu 
päärakennus on rakennettu vuonna 1928. 
Vuonna 1991 rakennetussa piharakennuk-
sessa on saunaosasto, wc:t, takka/kokous-
huone ja majoitushuone. Oulun kaupungilta 
vuokratulta tontilla (3 645 m2) on myös mo-
nia pienempiä rakennuksia (mm. grillikota, 
paviljonki, leikkimökki, varastoja tms.). Si-
jaintinsa ja laajan tonttinsa perusteella Hie-
talinnan kurssikeskus soveltuu erinomaisesti 
vapaaehtoisten ja osastojen kurssi- ja vir-
kistyskäyttöön. Hietalinnaa vuokrataan myös 
ulkopuolisille tahoille. 

Ruukin vastaanottokeskus on toiminut Ou-
lun piirin koordinoimana vuodesta 2009 lu-
kien. Vastaanottokeskuksessa työskentelee 
12 henkilöä. Turvapaikanhakijamäärät ovat 
viime vuosina laskeneet ja se on johtanut 
vastaanottoyksiköiden lakkauttamisiin eri 
puolella valtakuntaa. Ruukin vastaanot-
tokeskusta sopeuttamistoimet koskivat 
siten, että asiakaspaikkamäärää jouduttiin 
laskemaan 50:llä, joten tällä hetkellä keskus 
on 100 paikkaa käsittävä.

2. TOIMINTA VUONNA 2013

Pertti Saarela
Toiminnanjohtaja
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3. JÄRJESTÖTOIMINTA

Oulun piirin toiminta-alueella oli vuonna 
2013 44 paikallisosastoa, joista 43 toi-

mi hallinnollisin reunaehdoin tarkasteltuna. 
Haapajärven osastossa ei ollut toimivaa hal-
litusta vuonna 2013. Vuoden lopussa piirin 
alueelle tuli kaksi osastomuutosta Hossan 
liityttyä Suomussalmen osastoon ja uuden 
osaston synnyttyä Raudaskylälle Ylivieskaan. 
Piirin jäsenmäärä nousi edellisestä vuodes-
ta 2,1 % ollen vuoden lopussa 4990 (2012, 
4887).

3.1. Jäsenhuolto

Verkot vesille –jäsenhuoltoilta toteutettiin 
kaksi kertaa, helmi- ja syyskuussa. Illan aika-
na osastot ottivat henkilökohtaisesti yhteyttä 
kaikkiin puolen vuoden aikana jäseneksi liit-
tyneisiin ja kutsuivat heidät mukaan osaston 
toimintaan. Helmikuun jäsenhuoltoillassa 
uusia jäseniä kutsuttiin mukaan valtakunnal-
liseen Sydäntalvi 2013 valmiusharjoitukseen 
ja syksyllä Nälkäpäiväkeräykseen. Vuoden 
2013 aikana Oulun piirin osastoihin liittyi 441 
uutta jäsentä 37 eri osastoon. 

Oulun piirin osastoja kannustettiin jäsen-
hankintaan jäsenkilpailulla, jossa seurattiin 
osastokohtaista jäsenmäärän kasvua 1.1–
31.7.2013 välisenä aikana. Kilpailussa alle 
50 jäsenen sarjassa 30 % jäsenkasvutavoit-

teen saavutti Sievin osasto, 51–100 jäsenen 
sarjassa 25 % jäsenkasvutavoitteessa on-
nistuvat Liminka ja Tyrnävä. Jäsenkilpailus-
sa onnistuneet osastot palkittiin opinto- ja 
palkkiomatkalla Tampereella sijaitsevaan 
Suomen Punaisen Ristin katastrofiavun logis-
tiikkakeskukseen.

Jäsenhuollon lisäksi seurattiin Punaisen Ris-
tin nettisivujen kautta vapaaehtoiseksi il-
moittautuneiden mukaan pääsyä osastojen 
toimintaan. Toukokuussa 2013 kaikille ne-
tin kautta mukaan ilmoittautuneille lähe-
tettiin keskustoimistosta kysely sähköpos-
titse, jossa kysyttiin: ”Otettiinko sinuun 
yhteyttä ja pääsitkö mukaan Punaisen Ris-
tin toimintaan?” Oulun piirin alueelle 163 il-
moittautuneesta vapaaehtoisesta kyselyyn 
vastasi 46 henkilöä. Näistä 9 halusi, että hei-
hin otetaan vielä yhteyttä, koska eivät olleet 
päässeet mukaan toimintaan, eikä heistä  
kuuteen ollut otettu yhteyttä laisinkaan.
 
Syyskuun alusta piiritoimistosta käsin alet-
tiin seurata järjestelmällisesti netin kautta 
vapaaehtoisesi ilmoittautuneiden mukaan 
pääsyä osastojen toimintaan. Seurannan ta-
voitteena on helpottaa ja nopeuttaa vapaa-
ehtoisten mukaan pääsyä toimintaan, mutta 
myös kehittää osastoille työkaluja vapaa-
ehtoisten vastaanottamisen tukemiseksi. 

Piiritoimiston opiskelijaharjoittelija Virpi Paaso ja nuorisotoiminnan suunnittelija Pauliina Tiiro byrokratioan kiemuroissa 
EU-ruokajaon yhteydessä syyskuussa 2013.

Jari Huhtakallio
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3.2. Kummitoiminta

Kummikäyntien teemallisena runkona keskityt-
tiin osastojen toiminnan tarpeen arviointiin paik-
kakunnallaan, jäsenhankinnan toteuttamiseen 
sekä uusien vapaaehtoistoimijoiden hankkimi-
seen. Kummitoiminnan kautta seurattiin osas-
tojen sääntömääräisten asioiden toteutumista.  
Lisäksi osastoja kannustettiin jäsenhuoltoon 
ja koulutettiin omien kotisivujen tekoon Red-
Netissä. Vuonna 2013 34 osastolla oli nimetty 
pääkäyttäjä osaston kotisivujen päivittämistä 
varten. Kummitoimintaan osallistuivat piirin 
ohjelmatyöntekijät, toiminnanjohtaja sekä pii-
rin varapuheenjohtaja.

3.2.1. Kainuun aluetoimisto

Kainuun aluetoimisto perustettiin vuoden 2013 
alussa ja se toimii Kajaanin osaston tiloissa. 
Käytännössä aluetoimisto tarkoittaa sitä, että 
Kainuun osastojen kummi (Pirkko-Liisa Laiti-
nen) on tehnyt etätöitä neljästä kahdeksaan 
päivään kuukaudessa aluetoimistolla. 

Aluetoimiston myötä Kainuun alueen osastojen 
yhteistyö on lisääntynyt ja se on mahdollista-
nut tiiviimmän yhteistyön kummin ja osastojen 
kesken. Nälkäpäivä -tapahtumien organisointi 
ja tuki osastoihin on lisääntynyt, samoin 
Kainuun alueen ensiapuryhmien välinen 
yhteistyö. Sydäntalvi- ja Kainuu-13 -valmius-
harjoituksissa aluetoimisto toimi johtokeskuk-
sena, jossa testattiin vapaaehtoisresurssien 
toimintaa keskuksen tehtävissä.

3.3. Keräystoiminta

Nälkäpäiväkeräyksen toteutettiin kaikissa 
piirin 44 osastossa (2012, 43). Keräystulos 
koko piirin alueella oli 93 642 euroa (2012, 
92 614 €). Keräykseen osallistui 1765 va-
paaehtoista (2012, 1539). Piiri järjesti en-
simmäistä kertaa hyväntekeväisyystapahtu-
man Nälkäpäivä Rockin oululaisessa Nuclear 
Nightclubissa, jossa esiintyi kahdeksan paik-
allista artistia. Tapahtumaan myytiin 116 lip-
pua ja lipputulot tilitettiin lyhentämättömänä 
Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. 

Piiri järjesti kahdeksan alueellista Nälkäpäivä-
valmennusta, joihin osallistui 98 vapaaeh-  
toista. Loppuvuodesta 30 Oulun piirin osastoa 
osallistui hätäapukeräykseen Filippiinien Hai-
ya -taifuunien uhrien auttamiseksi. Hätäapu-
keräys tuotti koko piirin alueella 30 327 euroa. 

Hyväpäivä-keräykseen osallistui Oulun piirissä 
neljä osastoa (2012, 6) keräten 1110 euroa. 
Hyväpäivä-keräys kohdistuu vuosina 2012–
2014 ystävätoiminnan, ensiapuryhmätoimin-
nan sekä terveyspisteiden kehittämiseen.
 

Oulun piiri oli mukana valtakunnallisessa Ylen 
Hyvä säätiön koordinoimassa Nenäpäiväta-
pahtumassa Oulussa. Punaisen Risti toteutti 
Oulun Nenäpäivän lipaskeräyksen vapaa-
ehtoisvoimin. Nenäpäivässä kerätään varoja 
kehitysmaiden lasten hyväksi.

Oulun piiritoimisto organisoi EU-ruoka-avun 
jaon oululaisille vähävaraisille syksyllä 2013. 
Ruoka-apua jaettiin kolmena eri kertana 
yhteensä lähes 1000:lle oululaiselle. Tilaisuu-
det toteutettiin yhteisvoimin vapaaehtoisten 
piiritoimiston työntekijöiden kanssa.  

3.4. Järjestö- ja PROMO-koulutus

Oulun piirin järjestöseminaari ja vuosiko-
kous pidettiin Oulussa huhtikuussa. Viikon-
loppuun osallistui 125 vapaaehtoista 27 eri 
osastosta. Vuoden aikana järjestettiin kaksi 
“Lippu korkealle – eväitä aktiiviseen osasto-
toimintaan” koulutusta, jotka on suunnattu 
osaston avain- ja luottamushenkilöille. Va-
paaehtoistoiminnan perehdytys ”Yhteisen 
lipun alla”- koulutusta järjestettiin kolme: 
Raahessa ja Limingassa sekä Oulussa. Pu-
naisen Ristin infotilaisuuksia järjestettiin kol-
me, joihin osallistui 135 (2012, 33) henkilöä.

Oulun ja Lapin piirit järjestivät yhteistyössä 
Oulussa PROMO-koulutuksen sisältöosista 
ensiapu-, monikulttuurisuus- ja sosiaali-
palvelupromon. Osallistujia on yhteensä 30 
(EA 10, monikulttuurisuus 9 ja sosiaalipalve-
lu 11).

3.5. Humanitaarinen oikeus

Vuonna 2013 Oulun piirin alueella järjestetti-
in yksi humanitaarisen oikeuden peruskurssi 
ja yksi jatkokurssi, jonka teemana oli ”Lapset 
ja sota”. Oulun piiri järjesti yhdessä Lapin pii-
rin kanssa humanitaarisen oikeuden toimin-
nan suunnittelupäivän toiminnassa mukana 
oleville vapaaehtoisille. 

Oulun piiri toteutti yhteistyössä Oulun kau-
pungin nuorisopalveluiden kanssa retken 
Suomi Areena -tapahtuman yhteydessä 
pelattuun ”Konfliktien keskellä” -roolipeliin. 
Porissa pelattuun peliin osallistui 17 nuorta 
Oulun ja Lapin piirin alueelta. 

Syksyllä roolipeliin osallistuneet nuorista 
koottiin ohjausryhmä, jonka tehtävänä on 
järjestää “Konfliktien keskellä” -roolipeli 
Oulussa kesäkuussa 2014. Toive roolipelin 
järjestämisestä Oulussa tuli nuorten omas-
ta aloitteesta. Piirin alueella toimi yksi hu-
manitaarisen oikeuden toimintaryhmä Oulun     
osastossa. 
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4. NUORISOTOIMINTA

Nuorten mukaan saaminen Punaisen Ris-
tin eri toimintoihin on järjestön elin-

voimaisuuden kannalta keskeistä. Vaikka 
useimmista Punaisen Ristin tietoiskun saa-
neista koululaisista ei tulekaan heti aktiiviva-
paaehtoisia, niin järjestön arvomaailma tulee 
tutuksi ja auttamisen keinot saavat muoton-
sa.

4.1. Nuorten ryhmät

Nuorten ryhmiä kokoontui säännöllisesti 
vuonna 2013 kolmessa osastossa: Oulussa, 
Kuusamossa ja Kiimingissä. Nuorisoryhmien 
sisällöt ovat vuonna 2013 painottuneet en-
siapuun, monikulttuurisuuteen sekä koko 
järjestöön tutustumiseen. 

Tempauksilla ja kannanotoilla nuoret ottavat 
kantaa moninaisen lähiympäristön puolesta. 
Myös mielipidevaikuttaminen on yksi merkit-
tävä osa nuorisotoimintaa. Vapaaehtoisena 
voi herätellä muita nuoria avaamaan silmän-
sä yhteiskunnallisille epäkohdille ja ottaa 
kantaa jokaiselle tärkeisiin asioihin. Jotta toi-
minta pysyy mielekkäänä nuorille, tulee hei-
dän äänensä saada kuuluviin myös Suomen 
Punaisessa Ristissä. 

4.2. Kouluyhteistyö 

Kouluvierailujen tarkoituksena on saada 
osaston toimintaan lisää lapsia ja nuoria. 
Teemoina olivat keräystoiminta, suvaitse-
vaisuus, humanitaarinen oikeus, päihdetyö, 
seksuaaliterveys, ensiaputoiminta, liiken-
nekasvatus, Reddie Kids –kerhotoiminnan 
esittely ja kerhonohjaajien rekrytointi sekä 
Punaisen Ristin esittely. Kouluyhteistyötä 
tehdään joko osaston tai opettajien aloit-
teesta. 

Kouluvierailut ovat olleet hyvin tuloksellisia ja 
pidettyjä. Niiden kautta on saatu rekrytoitua 
osastoille lähinnä kerhonohjaajia, mutta on 
herätetty kiinnostusta myös muihin Punaisen 
Ristin toimintoihin.

Ennen kouluvierailun toteuttamista ja ker-
hon- tai nuorisoryhmien ohjaajien rekry-
tointia, on osastolla oltava henkilö joka on 
valmis vastaanottamaan nuoret mukaan 
osastoon (nuorisoyhdyshenkilö). Tämä on 
tärkeää käytännön asioiden ja toiminnan jat-
kuvuuden kannalta. Kouluyhteistyötä teki 28 
(2012, 23) osastoa. 

Lasten leirillä Hailuodossa tutustuttiin mm. Vapaaehtoispelastunpalvelun toimintaan Jari Huhtakallion johdolla.
Miina-Leena Ojalehto
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4.3. Reddie Kids -kerhot

Reddie Kids -kerhot on tarkoitettu 7-12-vuo-
tiaille lapsille. Kerhoja ohjaavat yli 15-vuoti-
aat koulutetut ohjaajat. Kerhonohjaajuudelle 
ei ole asetettu yläikärajaa. Esimerkiksi aktii-
viset seniorit voivat kouluttautua ja toimia 
kerhonohjaajina. 

Osasto ja kerhonohjaajat voivat itse päättää 
kerhon ikäjakauman. Jos osastolla on pal-
jon koulutettuja ohjaajia, voi kerhoja toimia 
yhdessä osastossa vaikka kaksin kappalein, 
isommille ja pienimmille omat kerhot. Reddie 
Kids -kerhot ovat avoimia kaikille. Kerhojen 
osallistumismaksuista on osastoilla erilaisia 
käytäntöjä; on oltava Punaisen Ristin jäsen, 
maksettava kerhomaksu aina lukukauden 
alussa tai sitten on kokonaan ilmaisia kerho-
ja, eikä kerholaisilta edellytetä mitään edellä 
mainituista. Jäsenyyttä suositellaan osallis-
tumismaksuksi. 

Reddie Kids –kerhonohjaajakoulutuksia jär-
jestettiin kaksi kappaletta. Toukokuussa ker-
honohjaajakoulutus järjestettiin Kuusamossa 
yhteistyössä Lapin piirin kanssa ja lokakuus-
sa Oulussa Oulun piirin omin voimin. Koulu-
tuksien kautta Reddie Kids -kerhonohjaajat 
saavat tarvittavat tiedot ja taidot kerhon 
vetämiseen ja ohjaajan oppaan tuekseen 
kerhotoiminnalle. 

Reddie Kids –kerhoja toimi piirin alueella 12 
(2012, 7): Haukiputaalla, Kiimingissä (2), 
Kempeleessä, Oulussa, Kuusamossa, Hailuo-
dossa, Siikajoella, Kajaanissa, Haapavedellä, 
Pudasjärvellä ja Nivalassa. Lisäksi seuraaviin 
osastoihin tuli koulutettuja ohjaajia ja Reddie 
Kids -kerho suunniteltiin alkavaksi keväälle 
tai syksylle 2014: Muhos, Liminka, Oulai-
nen Ylikiiminki, Tyrnävä.  Lisää koulutettu-
ja ohjaajia jo meneillään olevaan kerhotoi-
mintaan saivat Kiiminki ja Haapavesi. 

Kerhot noudattavat kolmea pääteemaa: Pu-
nainen Risti, ensiapu ja moninaisuus. Näiden 
teemojen kautta kerhot saavat käyttää Red-
die Kids –kerhon nimeä. Toiminta tarjoaa 
varhaisnuorille 7-12-vuotiaille leikin lomassa 
mielekästä ja hauskaa tekemistä, hyödyllisiä 
taitoja ja ihmisyyttä puolustavia arvoja. 

Kerhon aiheet nousevat suoraan Punaisen 
Ristin ydintehtävistä: humanitaaristen arvo-
jen toteuttamisesta, auttamisvalmiuden pa-
rantamisesta sekä terveyden ja huolenpidon 
edistämisestä. Kerhon voi perustaa silloin, 
kun se parhaiten sopii osaston ja ohjaajien 
aikatauluihin. Suomen Punaisen Ristin Red-
die Kids -kerhonohjaajina ohjaajat toimivat 
tasa-arvoisen ja moninaisen maailman puo-
lesta.

Paikkansa vakiinnutti vuonna 2013 Red-
die Kids- kerhon apuohjaajakoulutus (6h). 
Apuohjaajakoulutus on tarkoitettu kaikille yli 
12-vuotiaille. He toimivat kerhonohjaajien 
apuna. 

4.4. Ohjaajapäivät

Ohjaajapäivät ovat avoimia kaikille ker-
honohjaajille, nuorisoryhmän ohjaajille, 
nuorisopromoille ja nuorisoyhdyshen-
kilöille. Ne järjestetään kerran vuodessa 
yhteistyössä Lapin piirin kanssa samaan 
aikaan kerhonohjaajakoulutuksen kans-
sa. Ohjaajapäivät on tarkoitettu ohjaajien 
virkistäytymiseen, täydennyskoulutuksen 
saamiseen, muiden ohjaajien tapaamiseen 
ja kuulumisten vaihtoon. 

Ohjaajapäivät eivät valitettavasti toteutuneet 
toukokuussa vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi. Tämän vuoksi syksyllä oli kaksi alu-
eellista ohjaajapäivätapaamista, Haapave-
dellä ja Oulussa.  

4.5. Leiritoiminta

Kesällä ennen juhannusta järjestettiin lasten 
leiri piirin toimesta Hailuodon Marjaniemessä. 
Leirille osallistui 33 (2012, 24) lasta. Leiri-
henkilökunta koostui leirinjohtajasta (Miina-
Leena Ojalehto), varaleirinjohtajasta (Samuli 
Virkkala) sekä seitsemästä muusta ohjaajas-
ta. Leiriohjelmassa oli mm. Punaiseen Ristiin 
tutustumista, leiriolympialaiset, valmiushar-
joitus aarteenetsinnän muodossa, ensiapua, 
Hailuodon ensivasteautoon tutustumista, 
uintia, leikkejä ja mukavaa yhdessä oloa.  

Leirikoulutus järjestettiin leiriohjaajien kes-
ken pienempinä osina ennen leiriä. Koulu-
tukseen osallistui yhdeksän henkilöä. Osas-
toista leirin järjesti Oulun osasto. Lapin piirin 
kanssa yhteistyössä järjestämä nuorten ea-
leiri jouduttiin perumaan vähäisen osallistu-
jamäärän vuoksi.

4.6. Nuorten osallisuus

Nuorisovaliokunnan puheenjohtajana toimi 
syksyyn asti Qiqi Yuan, syksystä eteenpäin 
Janika Alavesa. Varapuheenjohtajana toimi 
Heidi Kosunen, sekä jäseninä Eveliina Hintik-
ka, Jessica Kiviniitty, Senja Varonen, Samuli 
Virkkala, Essi Kaukko, Janika Alavesa/Qiqi 
Yuan. 

Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin hallituk-
sessa oli vuonna 2013 kolme nuorisojäsentä: 
Toni Aitta, Heidi Kosunen ja Jarno Rasinkan-
gas. Nuoria alle 29-vuotiaita oli 18 osaston 
hallituksessa: Haapavedellä, Kempeleessä, 
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Kiimingissä, Kuusamossa, Kärsämäellä, Ou-
laisessa, Oulussa, Ouluntullissa, Ylivieskas-
sa, Limingassa, Hossassa, Merijärvellä, Niva-
lassa, Pudasjärvellä, Pyhäjoella, Ristijärvellä, 
Siikajoella ja Sotkamossa.  

Valtakunnallisessa nuorten vuosikokouksessa 
Turussa 4.-6.10.2013 Oulun piiriä edusta-
massa virallisena jäsenenä olivat Qiqi Yuan 
(Oulu), Ella Koski (Oulu), Samuli Virkkala 
(Ouluntulli), Janika Alavesa (Kempele), Jes-
sica Kiviniitty (Kempele). Lisäksi tarkkailijoina 
olivat Suvi-Roosa Luokkanen (Kiiminki), Heidi 
Luokkanen (Kiiminki), Silja Poikela  (Kiimin-
ki), Cecilia Nikula (Kiiminki), Outi Myllymäki 
(Oulu), Julia Mettovaara (Oulu), Miina-Leena 
Ojalehto, (Oulu) ja Jenna Eskola (Oulu). 

Oulun ja Lapin piirin nuorisovaliokuntien 
yhteistyöryhmälaiset (OuLa) tapasivat kaksi 
kertaa vuodessa, huhtikuussa Iissä ja mar-
raskuussa Syötteellä. Sami Laitinen valtakun-
nallisesta nuorisotoimikunnasta toimii Oulun 
ja Lapin piirin nuorisovaliokuntien kummina. 

4.7.  Nuorisotoiminnan 
 yhdyshenkilöt

Nimettyjä nuorisotoiminnan yhdyshenkilöitä 
vuonna 2013 oli 20 kpl (2012, 17). Nuori-
sotoiminnan yhdyshenkilö toimii osastossa 
nuorisotoiminnan asiantuntijana. Hän tun-
tee nuorisotoiminnan sisällön, toimintaideat 
ja -mahdollisuudet sekä ohjaa mahdollisesti 
nuorten ryhmää. Hän innostaa paikallisosastoa 
toteuttamaan Punaisen Ristin tehtäviä nuoria 
kiinnostavalla tavalla ja tarjoaa uusille nuorille 
mahdollisuuden tulla mukaan toimintaan. 

Nuorisotoiminnan yhdyshenkilöksi ei edel-
lytetä aiempaa järjestötoiminta- tai ohjaaja-
kokemusta, sillä Punainen Risti tarjoaa 
laadukasta koulutusta kaikille tehtävästä 
kiinnostuneille. Toiminnan voi toki aloittaa 
heti, mutta nuorisovastaavia kannustetaan 
osallistumaan Promo- kurssille, ensin 
käymään yleinen osa minkä jälkeen syventää 
osaamistaan nuorisopromoksi. 

Ilman nuorisotoiminnan yhdyshenkilöä osas-
tossa on haastavaa käynnistää nuorisotoi-
mintaa. Yhdyshenkilö toimii linkkinä nuorten 
vapaaehtoisten ja osaston hallituksen välillä. 
Tiedonkulku sujuu luontevasti, jos yhdys-
henkilö on itse hallituksen jäsen. Tämä ei 
kuitenkaan ole välttämätöntä. 

Nuorisotoiminnan yhdyshenkilö tekee tiivistä 
yhteistyötä piirin nuorisotoiminnan suun-
nittelijan kanssa sekä rekrytoi uusia nuoria 
vapaaehtoisia osastolle. Hän myös huoleh-
tii, että osastossa on tarpeeksi nuorisoryh-
män ohjaajia, Reddie Kids -kerhonohjaajia, 
ja mahdollisia apuohjaajia, sekä lähettää 
ohjaajat koulutettavaksi tarpeen mukaan. 

4.8. Promot ja kouluttajat

Nuorisopromoja Oulun piirin alueella toimii 
viisi. Oulun  piirin alueella toimi vuoden aika-
na kolme nuorisokouluttajaa, Meri Ilvesviita, 
Anna Visuri ja Miina-Leena Ojalehto. Nuori-
sokouluttajakoulutukseen osallistui Outi Myl-
lymäki. 
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5. AUTTAMISVALMIUS
  

Pertti Saarela

Uusi valmiussuunnitelmalomake otettiin 
käyttöön vuoden alussa. Piirin valmius 

saavutti merkittävän virstanpylvään toi-
mintavuoden aikana: alueen jokaisella 44 o-
sastolla oli vuoden lopussa valmiussuunnitel-
ma (2012, 41) ja toimintavuodelle päivitetty 
suunnitelma oli 33 osastolla. Varautumisen 
teemaa jatkettiin kevään kummikäyntien 
aiheena. Kummit kannustivat osastoja val-
miuden ylläpitämiseen.

Piiritoimiston oma suunnitelma päivitettiin 
marraskuussa, jolloin pidettiin myös val-
miusharjoitus. Tilaisuudessa harjoiteltiin 
uhkatilannetta oululaisessa koulussa. 

Helmikuussa osallistuttiin valtakunnalliseen 
Sydäntalvi-harjoitukseen. Valtaosa (39) o-
sastoista oli mukana harjoituksessa; osa 
virtuaalisesti tekemällä kirjallisen tehtävän, 
osa järjestämällä tapahtuman, jonka osal-
listujat kirjattiin ”evakuoituina” ja osa lisäksi 
evakuoitujen kuljetuksenkin tapahtumaan. 
Harjoituksen aiheena olivat talvimyrskyn ja 
pakkasen aiheuttamat ongelmat.

Toukokuussa osallistuttiin Oulun kaupungin 
järjestämään Kyösti-valmiusharjoitukseen, 
jossa harjoiteltiin johtamista, yhteistyötä sekä 
pelastustoimia räjähdysonnettomuudessa ja 
sen aiheuttamissa jatkotilanteissa.

Oulun kaupungin kanssa solmittiin yhteis-
työsopimus koskien yhteiskunnan  häiriö-
tilanteisiin varautumista ja vapaaehtoisten  
toimijoiden koordinointia.

Aluehallintoviraston ja Pelastusopiston jär-
jestämässä Kainuu13 –harjoituksessa har-
joiteltiin avustustoimia kovan syysmyrskyn 
jälkeen. Kaksipäiväisessä harjoituksessa oli-
vat mukana Vapepan vuoropäivystäjät, pieni 
johtoryhmä piiritoimistossa sekä lähes kaikki 
Kainuun alueen Punaisen Ristin osastot ja 
Vapepa-ryhmät. 

Joulukuussa piirin SAS/Blue1 -ryhmille jär-
jestettiin kertauskoulutusta yhdessä SAS/
Blue1:n edustajien kanssa. Koulutusiltaan 
osallistui kaikkiaan 40 henkilöä. Ryhmien 
toimintaohje päivitettiin ennen koulutusta. 
Tyrnävän ensiapuryhmä tuli uutena ryhmänä 
mukaan piirin SAS-valmiuteen.  

5.1. Avustustoiminta kotimaassa

Oulun piirin osaston avustustoiminta äkillisissä 
onnettomuustilanteissa lisääntyi merkittävästi 
edellisvuoteen verrattuna. Osastot avustivat 
kaikkiaan 33 tapauksessa (2012, 25). Tilanteis-
ta valtaosa oli tulipaloja (22). Muita tilanteita 
olivat mm. homeongelmat, vesivauriot, jouk-
kotappelu ja äkilliset kuolemantapaukset. 

Tero Ahtee
Tero Ahtee

Markku Grip
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Avustettuja henkilöitä oli kaikkiaan 110 
(2012, 55). Lisäksi henkistä ensiapua annet-
tiin suurelle joukolle oululaisen oppilaitoksen 
oppilaita ja henkilökuntaa. Apua annettiin 
katastrofirahaston kautta yli 40 000 euron 
edestä (2012, 25 000). Kuusi osastoa antoi 
apua myös omista varoistaan. Kaikkiaan em. 
avustustoimintaan osallistui 26 osastoa. Piiri 
järjesti neljä kotimaan avun koulutustilai-
suutta (2012, 5), joihin osallistui 38 henkeä 
16 osastosta. 

5.2. Vapaaehtoinen     
 pelastuspalvelu (Vapepa)

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Vapepa-or-
ganisaatioon kuului toimintavuonna maakun-
tatoimikunta (27 jäsentä), seitsemän pai-
kallistoimikuntaa ja 180 hälytysryhmää 
(2012, 175) sekä niihin kuuluvat noin 2200 
vapaaehtoista (2012, 2000). Vapepajohta-
jia oli kirjoilla 49, valmiuskouluttajia 15 ja 
valmiuspäivystäjiä 33. Uusia Vapepajohtajia 
koulutettiin seitsemän, valmiuskouluttajia 
yksi ja valmiuspäivystäjiä kolme.

Viranomaiset hälyttivät avukseen alueen Va-
pepan 40 kertaa vuoden aikana (2012, 35). 
Tehtävistä 31 oli etsintöjä ja niistä etsinnän 
valmiushälytyksiä 14. Ensihuollon tehtäviä oli 
seitsemän, vartiointitehtäviä yksi ja liikenne-
onnettomuuksia yksi. Avun kohteena oli 175 
henkilöä (2012, 127). Henkilötyötunteja hä-
lytystehtävissä kertyi kaikkiaan 1686 (2012, 
3373). 

Maakuntatoimikunta ja kaikki seitsemän pai-
kallistoimikuntaa toteuttivat sääntömääräiset 
kevät- ja syyskokouksensa. Paikallistoimikun-
nat järjestivät myös johtoryhmäkokouksia, 
harjoituksia, toiminnan esittelytilaisuuksia 
ja tekivät yhteistyötä viranomaisten kanssa. 
Jokaisen toimikunnan alueelta osallistuttiin 
hälytyksiin ja koulutuksiin. Osa toimikunnista 
osallistui 112-päivän tapahtumiin. 

Toimikuntien puheenjohtajille järjestettiin 
kaksi suunnittelupäivää. Maakuntatoimi-
kunta kokoontui kaksi kertaa. Toimikun-
nan puheenjohtajana toimi edelleen Tauno 
Bräysy, joka myös edusti maakuntatoimi-
kuntien puheenjohtajia Vapepan keskustoi-
mikunnassa ja sen työvaliokunnassa. 

Vapepan 50-vuotisjuhlavuoden suunnittelua 
jatkettiin eri yhteyksissä. Kesällä järjestet-
tiin vaellus Hettaan Vapepan syntysijoille. 
Silloin oli kulunut 50 vuotta pikkutytön ka-
toamistapauksesta, joka käynnisti Vapepan 
perustamistoimet. Vaellukselle osallistui 34 
vapepalaista; 24 Oulun piirin alueelta ja kah-
deksan Lapin piiristä. Matkan suunnittelijana 
ja vetäjänä toimi Lauri Ratava. 

Ratava teki myös merkittävän työn Vapepan 
50-vuotishistoriikkia varten haastattelemalla 
useita 50 vuoden takaisessa etsinnässä ol-
leita etsijöitä.

Vapepan hälytysryhmien hälyttäjille laadittiin 
ohjeistus hälytyksen suorittamista varten ja 
kehiteltiin kahta hälytystoimintaa helpot-
tavaa tietokoneohjelmaa (Helppi ja eHÄTI). 
eHÄTI tulee myös toimimaan hälytystiedos-
ton ylläpitojärjestelmänä jatkossa. Hälytys-
ryhmien ja -yksiköiden hälytystiedot HÄTI-
tiedostossa päivitettiin keväällä ja uudestaan 
loppusyksyn aikana. Myös tiedot valtakun-
nallisessa valmiustietokannassa kirjattiin 
ajan tasalle.

Vapepa-tiedotteita toimitettiin kaksi kertaa. 
Myös koko alueen sekä paikallistoimikuntien 
Vapepan kotisivujen ylläpitoa tehostettiin. 
Yhteistyösopimus Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun Vapepan ja Oulu-Koillismaan pelas-
tusliikelaitoksen kanssa päivitettiin toiminta-
vuoden aikana. 

Vapepan keskustoimikunta myös Vapepan 
ansioristin seuraaville Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun vapepalaisille: Karppinen Alpo 
(Kainuun paikallistoimikunta), Määttä Reino 
(Kainuu) ja Paakkari Päivi (Rantapohja). Kes-
kustoimikunta myönsi Vapepan hopeisen an-
siomitalin: Kinnunen Taisto (Lakeus-Rokua), 
Mattila Pekka (Lakeus-Rokua), Karppinen 
Pentti (Kainuu), Kerttula Pirkko (Oulu), Mat-
tila Pekka (Oulu), Piipari Pentti (Oulu), Ma-
tikainen Anne (Rantapohja), Matikainen Jari 
(Rantapohja) ja Rousu Terttu (Rantapohja). 
Keskustoimikunta myönsi Vapepan viirin 
Taisto Pätsille (Rantapohja).

5.3. Valmiuskoulutus

Valmiuden koulutuksiin osallistui kaikkiaan 
608 henkilöä (2012, 668). Piiristä osallistui 
seitsemän varsinaista edustajaa ja yhdeksän 
kertaajaa valtakunnalliselle Vapepa-johta-
jakurssille, yksi edustaja valtakunnalliselle 
valmiuskouluttajakurssille ja kaksi osallistu-
jaa valtakunnalliseen Vapepa-foorumiin.
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6. TERVEYSPALVELUT

6.1. Ensiapukoulutus

Ensiapukoulutuksen päätavoite on rohkaista 
ihmisiä toimimaan onnettomuuspaikalla ja 
sairauskohtauksien sattuessa. Oulun piirin 
tuottaman käytännönläheisen koulutuksen 
takaa pätevät ja motivoituneet ensiapukou-
luttajat. Piirillä on vakituinen terveystiedon 
ja ensiavun kouluttaja, joka kouluttaa ensisi-
jaisesti piirin omilla ensiapukursseilla. Hänen 
lisäksi kahdeksan freelancer–kouluttajan 
voimin toteutettiin yhteensä 239 koulutus-
ta vuonna 2013. Piirin kurssien kouluttajille 
järjestettiin kaksi kouluttajakoulutuspäivää, 
joilla pyrittiin turvaamaan yhdenmukaista 
koulutusta sekä työhyvinvointia.

Kaikille avoimien yleisökurssien kysyntä oli 
kertomusvuonna runsasta ja siksi varaudu-
ttiin järjestämään EA1®- ja hätäensiapu 8t 
-kursseja aiempia vuosia enemmän. Tutut 
asiakkaat julkishallinnosta ja yrityksistä ti-
lasivat kiitettävästi kursseja. Lisäksi syntyi 
runsaasti uusia asiakaskontakteja. 

Kaiken kaikkiaan vuonna 2013 ensiapukoulu-
tusta sai noin 3 440 (2012, 2 921) henkilöä. 
Yrityksille ja julkishallinnon puolelle tehtiin 
yhteensä 145 (2011, 102) kurssitarjousta. 

Liikenteen turvallisuusvirasto valvomia am-
mattikuljettajien ammattipätevyyteen lii-
tettäviä koulutustilaisuuksia pidettiin EA1® 
-kurssien ja Hätäensiapukurssi 8t yhtey-
dessä. Ammattikuljettajia osallistui kursseille 
yhteensä 101 (2012, 35) henkeä.

Pertti Saarela

EA3 -kurssi järjestettiin Paltamossa 12.-16.6.2014.
Pirkko-Liisa Laitinen

Ensiapukurssit 2013
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Pertti Saarela

6.2. Ensiapuryhmätoiminta

Ensiapuryhmätoiminta on aktivoitunut 
huomattavasti ja uusia ryhmiä on perustet-
tu (Reisjärvi ja Ristijärvi) ja on perusteilla, 
samoin ryhmäläisten määrä (430; 2012, 
380) on kasvanut. Piirin alueella vuoden 
2013 lopussa oli 26 (2012, 25) aktiivisesti 
toimivaa ensiapuryhmää.  

6.2.1.  Oulu-Lappi ensiapuryhmä-  
 toiminnan kehittämishanke   
 (Huippu) 2012–2013
 
Oulun piirin alueelta oli seitsemän ensi-
apuryhmää mukana hankkeessa. Hankkeen 
loppuraportti valmistuu 5/2014. Hankkeen 
kautta ensiapuryhmiin on saatu huomatta-
vasti lisää ryhmäläisiä, ensiapuryhmät ovat 
laatineet ensiapuryhmiensä esitteet sekä 
panostaneet RedNet -sivujensa päivittämis-
een sekä ensiapuryhmien yhteistoiminta on 
lisääntynyt. Edelleen ensiapupäivystysten 
laatua on kehitetty ja ensiapuryhmillä on ol-
lut yhteisiä harjoituksia ja koulutuksia aiem-
paa enemmän.

6.3. Rinnepäivystys

Oulun piirin alueella rinnepäivystäjät toimi-
vat yhteistyössä hiihtokeskusten kanssa. 
Oulun piiri on tehnyt rinnepäivystyssop-
imukset Rukan, Iso-Syötteen, Syötekeskuk-
sen, Vuokatin ja Ukkohallan hiihtokeskusten 
kanssa. Rinnepäivystäjien peruskurssi jär-
jestettiin helmikuussa Iso-Syötteellä, jo-
hon osallistui 13 henkilöä. Lisäksi rinneker-
tauskurssille osallistui 9 henkilöä. 

6.4. Henkinen tuki

Piirin henkisen tuen hälytysryhmä “Lyh-
dyn” viides toimintavuosi on takanapäin. 
Ryhmässä toimii tällä hetkellä 115 (2012, 
70) henkisen tuen ryhmäläistä. Lyhty-ryh-
mäläisille on järjestetty kaksi alueellista kou-
lutusiltaa (Oulun ja Jokilaaksojen alueella). 
Viranomaisten apuna erilaisissa henkisen 
tuen tehtävissä Lyhty-ryhmä oli kuusi (2012, 
2) kertaa. 

6.5. Terveyspistetoiminta

Suomen Punaisen Ristin terveyspisteis-
sä neuvotaan, kuinka huolehtia omasta ja 
läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista. 
Osastojen terveyspisteiden vapaaehtoiset 
terveyden- tai sairaanhoitajat huolehtivat 
terveyspisteiden toiminnasta. Terveys-
pisteissä on mahdollisuus kahdenkeskisiin 
keskusteluihin terveyttä koskevista asioista. 

Terveyspisteissä voi mittauttaa verenpaineen 
ja veren sokeriarvot sekä saa ohjausta mm. 
painonhallintaan. Useassa terveyspisteessä 
on ulkopuolisten asiantuntijoiden luentoja 
ja ohjausta terveyteen liittyvissä asiois-
sa. Terveyspisteessä kävijät ovat kokeneet 
tärkeänä myös sosiaalisen kanssakäymisen.

Terveyspisteitä Oulun piirissä on kuusi. Uusin 
terveyspiste perustettiin Pyhäjärven osas-
toon. Terveyspisteissä oli vuonna 2013 1020 
kävijää.

6.6. Päihdetyö

Päihdetyön vapaaehtoiset toimivat kesän fes-
tivaaleilla päivystystehtävissä. He kiertävät 
festarikansan keskuudessa jututtamassa 
päihteiden käytöstä, sekä muistuttavat ih-
misiä syömisen ja juomisen tärkeydestä 
juhliessakin. Vapaaehtoiset jakavat festari-
kansalle “Särkyvää” –settiä, mikä on pieni  
tietopaketti päihteistä, hätäensiavusta, 
sukupuolitaudeista ja rikosuhripäivystykses-
tä. Päihdetyön vapaaehtoiset ovat koulutet-
tuja, ja heidän kanssaan voi jutella luotta-
muksella eri asioista. 

Vuoden aikana järjestettiin yksi varhaisen 
puuttumisen koulutus, jossa kouluttajina 
toimivat Elina Törmikoski ja Ville Jounila, 
sekä apukouluttajana Inka Poikela. Kurssin 
käyneet liittyivät päihdetyön vapaaehtoisten 
rekisteriin. Oulun piirillä päihdetyön koulut-
tajana toimii Elina Törmikoski ja kouluttaja-
koulutukseen osallistui Inka Poikela, Annika 
Stenius ja Laura Paaso. 

6.7. Seksuaaliterveys

HIV- ja seksuaaliterveystyön peruskurssi 
järjestettiin toukokuussa Oulussa. Seksuaali-
terveyttä on festaritoiminnan ja kesäkumi-
kampanjan ohella edistetty kondomiajokort-
tien avulla. Punaisen Ristin vapaaehtoiset, 
oppilaitosten työntekijät ja nuorisotyöntekijät 
ovat pitäneet kondomiajokortti-iltamia nuori-
sotaloilla, seksuaaliterveysaiheisia pisteitä 
oppilaitosten hyvinvointipäivillä tai seksuaali-
terveystyön tunteja. Kondomiajokortin tee-
mailloille on säännöllisesti kysyntää. Vuoden 
aikana kondomiajokorttia oltiin pitämässä 
viidessätoista (2012, 10) paikassa joissa ta-
voitettiin noin 450 (2012, 165) nuorta. 

Maailman AIDS-päivän 1.12. kampanja to-
teutettiin Facebookissa tiedottamalla aihees-
ta. Päivän tarkoituksena on lisätä ihmisten 
tietoutta ja ymmärrystä hivistä, tuoda esiin 
hiv-tartunnan saaneiden kannalta tärkeitä 
asioita ja ottaa kantaa epidemian leviämisen 
ehkäisyyn. 
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Petteri Kivimäki

7. SOSIAALIPALVELUTOIMINTA

Oulun piirin osastojen sosiaalipalvelutoi-
minta muodostuu suurimmaksi osaksi 

ystävätoiminnasta. Toiminta on kuitenkin 
monipuolistunut muun muassa nuorten ja 
monikulttuurisen ystävätoiminnan myötä.

Vuoden aikana 97 (2012; 90) ilmoitti Red-
Netin kautta olevansa kiinnostunut ystävä-
toiminnasta ja yhteydenottopyynnöt välitet-
tiin osastoille. Yhteydenottopyyntöjä tuli 16     
osaston alueelta.

7.1. Ystävätoiminta

Ystävätoimintaa toteutetaan Oulun piirin 30 
osastossa (2012, 25). Ystävätoiminta aloitet-
tiin uutena toimintamuotona Iissä sekä Rau-
daskylän osastossa, jonka ystävätoiminta 
järjestetään yhdessä Ylivieskan osaston 
kanssa. Ystävätoimintaan osallistuneiden 
kaikkien vapaaehtoisten määrä oli Oulun 
piirin alueella yhteensä 391 henkilöä (2012, 
447). Toiminnalla tavoitettiin 541 avun tar-
vitsijaa (2012, 434).

7.1.1. Ystävätoiminta laitoksissa

Kymmenessä osastossa oli laitosystävätoi-
mintaa (2012, 5), johon osallistui 73 vapaa-
ehtoista (2012, 55) ja toiminnalla tavoitet-
tiin 265 laitosten asukasta (2012, 392). 
Laitosystävätoimintaa toteutetaan pääasias-
sa sairaaloissa ja vanhusten hoitokodeissa.

7.1.2. Ryhmätoiminta

Ystävien vertaisryhmiä (vapaaehtoisten 
ystävien oma ryhmä toiminnanohjausta ja 
toisten ystävien tapaamista ym. varten) toi-
mii 13 yhdeksässä eri osastossa (2012, 14).

Seniori- tai vanhustenkerhoja toimi yhteensä 
14 kuudessa eri osastossa (2012, 5). Kerhon 
vetäjinä toimii 33 vapaaehtoista ja ne tavoit-
tavat yhteensä 254 ihmistä (2012, 55).

Oulun osastossa toimii äitien vertaistukiryh-
mä Oulumasut, jossa vapaaehtoisena toimii 
50 toimijaa ja toiminta tavoittaa 250 henkilöä.
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7.1.3. Nuorten ystävätoiminta

Oulun piirin ja Oulun osaston “Lähekkönää 
messii?” – nuori nuorelle ystävätoimintaa 
jatkettiin. Toiminta on osa “Yhteisvastuu 
nuoresta 2012–2014” –hanketta, jonka ra-
hoitus koostuu vuoden 2011 Yhteisvastuu 
keräystuotosta. Hankeen pilottialueina ovat 
Helsinki, Kuopio, Turku ja Oulu. Oulun pilot-
tiryhmässä toimivat Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri, Ou-
lun seurakuntayhtymän lapsi- ja nuorisotyö, 
Suomen Mielenterveysseuran Oulun Krii-
sikeskus ja Suomen Punaisen Ristin Oulun 
piiri. 

Pilottiryhmä kokoontui vuoden aikana viisi 
kertaa. Pilottiryhmän helmikuussa järjes-
tämään Yhteisvastuu nuoresta –seminaariin 
osallistui 36 ihmistä. Yhteisvastuuhankkeita 
esiteltiin myös Pohjois-Suomen Lastensuo-
jelupäivillä. Lähekkönää messii? –toimintaa 
esiteltiin erityisesti myös oppilaitoksissa sekä 
piirin että Oulun osaston toimesta.

12 yksinäistä nuorta sai ystävän (2012, 9), 
kun uusia ystäväpareja syntyi vuoden aikana 
yhteensä kahdeksan (2012, 8). Lisäksi yksi 
vapaaehtoinen tapaa kolmea ystävän tar-
vitsijaa yhdessä. Näin ollen yhdeksän uutta 
vapaaehtoista välitettiin ystävän tarvitsijoille 
(2012, 7). Kaiken kaikkiaan vapaaehtoisena 
ystävänä toimii 17 nuorta ja toiminta tavoit-
taa 19 ystävän tarvitsijaa. 

Yksi ystävää hakenut nuori päätyi itse va-
paaehtoiseksi. Vuoden aikana yksikään 
ystäväpari ei lopettanut tapaamisia, mutta 
yhdelle nuorelle välitettiin uusi vapaaeh-
toinen ystävä. Hankkeen aikana ainoastaan 
yhdelle nuorelle ei ole kyetty löytämään va-
paaehtoista.

Vuoden aikana 17 uutta koulutettua nuorta 
ilmoittautui mukaan toimintaan (2012, 6). 
Heistä vuoden loppuun mennessä kymmenen 
on saanut ystävän. Lokakuussa järjestettiin 
Nuori nuorelle -ystävätoiminnan peruskurssi, 
jolla oli 11 osallistujaa. 

Yhteisvastuukeräyksestä saadun rahoituksen 
avulla nuoret pääsevät harrastamaan yh-
dessä. Ystäväpareista 12 (2012, 3) hyödynsi 
keräyksen tuottoja.

Vapaaehtoisten ryhmä kokoontui kaksi ker-
taa suunnittelemaan toimintaa. Toiminnan 
suunnittelussa oli mukana yhteensä 20 va-
paaehtoista. Keväällä ryhmän vieraina kä-
vivät Johanna Riiheläinen Tampereen Tur-
vatalolta sekä Kuopion Kaveriksi-hankkeen 
vastuuhenkilöt. 

Vapaaehtoisten vertaistapaamiset jat-
kuivat. Vapaaehtoiset tapasivat keilaami-
sen, lautapelien, syömisen ja pikkujoulujen 
merkeissä. Ryhmän sähköpostilistan kautta 
tavoitettiin vuoden loppuun mennessä 116 
vapaaehtoista ja toiminnasta kiinnostunutta 
(2012, 55).

7.1.4. Ystävätoiminnan koulutukset

Ystävätoiminnan peruskursseja järjestettiin 
osastojen kanssa seitsemän (2012, 8). Kurs-
seille osallistui yhteensä 93 henkilöä (2012, 
111). Yksi kursseista oli nuori nuorelle –
ystävätoiminnan peruskurssi. Ystävätoimin-
nan infotilaisuuksia pidettiin piirin toimesta 
kuusi ja niillä tavoitettiin 126 ihmistä. In-
foja järjestettiin yhdessä osastojen kanssa, 
oppilaitoksissa sekä Yhteisvastuu nuoresta 
–seminaarissa. Lisäksi piiri järjesti vapaa-
ehtoisille mielenterveydestä –jatkokurssin, 
jolle osallistui 14 henkilöä.

Oulun ja Lapin piirit järjestivät sosiaalipalve-
lupromon sisältöosan Oulussa. Koulutukseen 
osallistui 11 henkilöä ja Oulun piirin alueelle 
koulutettiin seitsemän uutta sosiaalipalvelu-
promoa: Ouluun (3), Kiiminkiin (2), Hauki-
putaalle ja Kuusamoon.

Oulun piiriin saatiin uusi sosiaalipalvelukou-
luttaja, kun Oulun osasto lähetti Antti-Tuo-
mas Heinosen kouluttajakoulutukseen.

7.1.5. Ystävien virkistys

Vapaaehtoisten virkistyspäivä suunniteltiin 
teatteri-iltaa lokakuulle ystävätoiminnan 
kartoituksessa (2012) tulleiden toiveiden 
pohjalta. 12.10.2013 varattu teatteriesitys 
peruttiin teatterin toimesta sairastapauksen 
vuoksi.

7.2. Hyvä Joulumieli

Punainen Risti toteutti Hyvä Joulumieli –
kampanjan yhdessä Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton, Yleisradion. K-ruokakauppojen, 
Lidlin ja S-ryhmän ruokakauppojen kanssa. 
Keräyksen tuotto kanavoitiin 17. kerran 
Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton kautta kotimaan vähä-
varaisille lapsiperheille. 

Oulun piirin alueella 41 osastoa (2012, 39) 
osallistui kampanjaan jakamalla 1200 kap-
paletta (2012, 1000) 70 euron arvoisia 
ruokalahjakortteja.
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8. MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA

Maahanmuuttajaohjelma käynnistyi Poh-
jois-Suomessa vuoden 2009 alussa. 

Viidessä vuodessa ohjelmassa on tehty Pu-
naisen Ristin monikulttuurisuustoimintaa 
tunnetuksi sekä Oulun että Lapin piireissä 
erilaisissa järjestön sisäisissä tilaisuuksissa, 
osastovierailuilla, kursseilla sekä maahan-
muuttotyön verkostoissa yhteistyössä vi-
ranomaisten, muiden järjestöjen ja maahan-
muuttajayhteisöjen kanssa. Työntekijä käytti 
työajastaan noin 75 % Oulun piirissä ja 25 % 
Lapin piirissä.

8.1. Moninaisuusosaaminen 
 Punaisessa Ristissä

Maahanmuuttotyö on tullut tunnetummaksi 
piirille ja osastoille, monikulttuurisia toiminta- 
ja ajattelutapoja on edistetty. Maahanmuut-
tajaohjelman työntekijän asiantuntemusta     
osattiin pyytää tarvittaessa. Yhteensä 15 
(2012, 13) osastoa järjesti rasisminvastaisen 
viikon tapahtuman. Rasisminvastaisella viikol-
la myönnettiin Ennakkoluuloton edelläkävijä 
– tunnustus Kyllikki Kiviojalle. Ylivieskalainen 
Kyllikki on vuodesta 2010 asti tuonut Ruukin 
vastaanottokeskuksen asukkaille ystäviensä 
kanssa kutomia villapeittoja, sukkia, lapasia 
yms. 

Kouluyhteistyö toimintamalli on vakiintunut ja 
koulut ovat mielellään yhteistyöhaluisia kaik-
kiin Punaisen Ristin kampanjoihin. Kouluvie-
railuja tehtiin varsinkin rasisminvastaiseen 
teemaan liittyen.

Tulijan ystävä ja tukena –koulutuksia pidettiin 
kolme kertaa piirin alueella. Lisäksi Oulussa 
pidettiin monikulttuurisuuspromo –koulutuk-
sen sisältöosa ja läksykerho-ohjaaja –koulu-
tus. Uutena toimintana piiri järjesti yhdessä 
Oulun osaston ja Setlementtien kanssa moni-
kulttuurisen perheleirin. 

Oulun osastossa toimi kansainvälinen klu-
bi, neljä läksykerhoa, Arabia –kielikerho, 
monikulttuurinen ystävätoiminta, Äiti + lap-
siklubi Heikinharjun vastaanottokeskuksessa, 
Suomen kielen ja kulttuurin kerho, monikult-
tuurinen nuorisoryhmä ja ruoka-apu Meri-
Toppilassa. Uutena toimintana alkoi asumis-
apu pakolaisille. 

Raahen osastossa yhteistyötä jatkettiin 
Raahen Monikulttuurisen yhdistyksen Toivo 
ry:n kanssa ja osallistuttiin Kansojen kattaus 
–iltoihin yhtenä järjestäjätahona. Kansojen 
kattaus –iltojen tarkoituksena oli tutustua eri 
kulttuureihin median tuottamaa kuvaa syväl-
lisemmin. 

Sini Kantola
Ensemble -monikulttuurisen perheleirin värikäs osallistujajoukko.
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Miriam Attias

Iltojen aikana kokattiin yhdessä ruokaa 
maiden edustajien opastuksella ja tutustut-
tiin ruokakulttuurin lisäksi siihen, millaista on 
tavallinen elämä eri maissa. Lisäksi Raahen 
Pointti työllisti maahanmuuttajataustaisia 
henkilöitä. 

Siikajoen osasto järjesti vastaanottokeskuk-
sen asukkaille monikulttuurisen koko perheen 
–tapahtuman toukokuussa. Osasto osallistui 
Ruukissa pidettäviin Kansojen kattaus –iltoi-
hin yhtenä järjestäjätahona. Lisäksi osasto on 
pitänyt Ruukin vastaanottokeskuksessa en-
siapukerhoa ja samaan aikaan lastenkerhoa, 
jotta kaikilla aikuisille olisi mahdollisuus oppia 
ensiapua. 

Pudasjärven osasto osallistui Pudasjärvellä 
pidettäviin Kansojen kattaus –iltoihin yhtenä 
järjestäjätahona. Lisäksi Pudasjärvi oli muka-
na yhtenä paikkakuntana VAPAA –hankkees-
sa. VAPAA – Vapaaehtoiset pakolaistyössä 
on Suomen Punaisen Ristin ja Euroopan pa-
kolaisrahaston rahoittama valtakunnallinen 
pakolaistyön hanke. Hanketuella on vapaaeh-
toistoiminnan tueksi palkattu resurssiohjaaja, 
joka toimi osaston kielellisinä ja kulttuurisi-
na neuvonantajina, auttoi toiminnan käyn-
nistämisessä ja rekrytoi uusia vapaaehtoisia 
osaston toimintaan. Kesällä osasto järjesti 
monikulttuurisen ulkoilutapahtuman nuorille 
ja syksyllä käynnistyi kansainvälinen klubi.

Kajaanin osasto on toinen Oulun piirin VA-
PAA –hankkeessa olevista osastoista. Myös 
Kajaaniin palkattiin resurssiohjaaja. Kajaanin 
osasto järjesti syyskuussa monikulttuurisen 
Tehdään yhdessä hyvää ja ollaan aktiivisia 
-tapahtuman. Kansainvälinen klubi aloitti toi-
mintansa syksyllä.

Nivalan osasto aloitti monikulttuurisen toi-
minnan keväällä järjestämällä kerran kuu-
kaudessa Makumatka –iltoja yhteistyössä 
muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Ma-
kumatka –illat toimivat Kansojen kattaus –il-
tojen tapaan.

Kuhmon osasto jatkoi monikulttuurista toi-
mintaa tekemällä rajan ylittävää yhteistyötä 
ensiavun puolella. 

8.2. Maahanmuuttajien    
 osallisuus ja kotoutuminen

Kotoutumista tukevaa toimintaa järjestet-
tiin useilla paikkakunnilla. Maahanmuuttajat     
osallistuivat Punaisen Ristin monikulttuuri-
seen toimintaan eri osastoissa.

Punaisen Ristin toimintaa esiteltiin maahan-
muuttajille kouluissa, tapahtumissa ja Ruukin 
vastaanottokeskuksessa. Näissä tilaisuuksissa 

myös pyrittiin rekrytoimaan maahanmuuttajia 
mukaan Punaisen Ristin paikallisosastojen toi-
mintaan. Uutena järjestettiin kolmen tunnin 
“Yhteisen lipun alla” –koulutus selkokielellä. 
Lisäksi Oulussa pidettiin ensimmäistä kertaa 
maahanmuuttajille suunnattu selkokielinen 
etsintäkurssi.

Oulun ja Lapin piirissä jatkui Huippu –hanke 
(ensiapuryhmätoiminnan kehittämishanke), 
jonka tarkoituksena on rekrytoida nuoria ja 
maahanmuuttajia mukaan toimintaan. Hank-
keen kevään seminaarissa aiheena olivat mo-
nikulttuurisuus ja yhdenvertaisuus. Maahan-
muuttajia osallistui Nälkäpäiväkeräykseen 
kerääjinä.    

8.3. Yhteistyön ja verkostojen   
 kehittäminen

Ohjelman työntekijä osallistui aktiivisesti kol-
mannen sektorin verkoston koulutuksiin, ta-
paamisiin ja tapahtumiin. Yhteistyössä on 
järjestetty mm. rasisminvastaisia tapahtumia 
ja Kansojen kattaus -iltoja. Lisäksi työntekijä 
osallistui Share city visit -vaihtoon Sheffield-
issä Iso-Britanniassa.

Verkostotyö on monikulttuurityössä ensiar-
voisen tärkeää. Ohjelman työntekijä toimii 
mm. seuraavissa ryhmissä: Pohjois-Suomen 
Etno, Oulun kaupungin Koto-työryhmä, Pape-
rittomien verkosto, Oulu loves me –työryhmä, 
I love sport Oulu –hankkeen ohjaustyöryh-
män jäsenyys, Monutiimi Oulussa (monikult-
tuurista nuorisotyötä tekevät tahot), Kajaa-
nin, Raahen, Pudasjärven ja Oulun seudun 
eteläisen alueen –verkostot, VAPAA – hank-
keen ohjaustyöryhmä. 

Pertti Saarela

Leiripaitoja tekemässä Ensemble -perheleirillä.
Sini Kantola
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9. RUUKIN VASTAANOTTOKESKUS

Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin         
Ruukin vastaanottokeskus on aloittanut 

toimintansa kesäkuussa 2009. Keskus toi-
mii Siikajoen kunnalta vuokratuissa tilois-
sa. Keskuksen alueella on noin sata majoi-
tuspaikkaa ja Ruukin kuntakeskuksesta on 
vuokrattu neljä asuntoa, joissa on noin 20 
majoituspaikkaa. Ruukin vastaanottokeskus 
toimi 30.6.2013 saakka 150-paikkaisena ja 
loppuvuoden 100-paikaisena.

9.1. Toiminta-ajatus ja arvot

Vastaanottokeskuksen toiminta-ajatuksena 
on järjestää turvapaikanhakijoille turvapaik-
kaprosessin ajaksi kansallisen lainsäädän-
nön ja kansainvälisten sopimusten mukaiset 
laadukkaat peruspalvelut ja tarvittavat eri-
tyispalvelut.

Lisäksi toiminta-ajatuksena on tuottaa vas-
taanottopalveluita, jotka tukevat asiakkaiden 
psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvoin-
tia niin, että he säilyttäisivät toimintakykyn-
sä turvapaikkaprosessin ajan. 

Kesäistä suurkirpparitunnelmaa Ruukissa.

9.2. Toiminnan painopistealueet

9.2.1. Asiakkaiden elämänhallintakyvyn  
 ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Tavoitteeseen pyritään aktivoimalla asuk-
kaita osallistumaan vapaa-ajantoimintoihin,  
työ- ja opintotoimintaan sekä mahdollisuuk-
sien mukaan lisäämällä näiden toimintojen 
määrää. Pyritään myös ylläpitämään asiak-
kaiden hyvinvointia panostamalla asumis-
viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. 

9.2.2. Asiakkaiden erityistarpeiden   
 huomioiminen 

Pyritään tunnistamaan asiakkaat, joilla on 
vastaanoton peruspalveluiden lisäksi joko 
keskuksen järjestämien tai ulkopuolis-
ten tahojen järjestämien erityispalveluiden 
tarve, (esimerkiksi perhetyö, keskusteluapu, 
kidutettujen kuntoutus ja erilaiset lasten-
suojelupalvelut). Vastataan näihin tarpeisiin 
henkilökunnan toimesta sekä tarvittavien ul-
kopuolisten palveluiden piiriin ohjaamalla. 

Tuumaustauko leikkimökinrakentamisprojektissa.
Anu Hietala
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9.2.3. Kuntaan siirtymisen    
 tehostaminen

Motivoidaan asukkaita muuttamaan myös 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, josta mm. 
asuntoja löytyy helpommin sekä neuvonta 
ja avustaminen muuttamiseen liittyvissä 
käytännön asioissa on usein sujuvaa (rekis-
teröinti- ja Kela-asiat, asunnon hakeminen, 
muuton järjestelyt).

9.3. Tilat

Vastaanottokeskuksen tilat sijaitsevat osin 
varsinaisen keskuksen alueella (toimistotilat, 
noin 80 asukaspaikkaa, varastotilat, sekä 
työtoimintatilat) ja osin kuntakeskuksessa 
kunnalta vuokratuissa neljässä rivitaloasun-
nossa (noin 20 asuinpaikkaa). 

9.4. Asiakkaat

Vastaanottokeskuksen keskimääräinen käyt-
töaste vuonna 2013 oli 80,12% (2012, 
83,98%). Majoitusvuorokausien määrä oli 36 
496 vuorokautta (2012, 45 983) (keskusma-
joituksessa).  Majoitusvuorokauden hinta oli 
41,92 € (2012, 38,26 €).

Suurin osa vastaanottokeskuksen asiakkais-
ta oli perheellisiä,  lapsia noin kolmannes. 
Vauvoja syntyi vuoden aikana kaksi (2012, 
6). Rekisteröitynä olevien yksityismajoitet-
tujen määrä vuoden 2013 lopussa oli kolme 
(2012, 7) henkilöä.

9.5. Sosiaalipalvelut

Ruukin vastaanottokeskuksessa sosiaali-
työstä vastaa pakolaissihteeri. Sosiaalityössä 
keskitytään turvapaikanhakija-asiakkaiden 
erityistarpeiden arviointiin, tukemiseen ja 
neuvontaan sekä vastaanottoraha-asioihin. 
Sosiaalityön lisäksi pakolaissihteerin toimen-
kuvaan kuuluvat asiakkaan turvapaikkapro-
sessiin sekä kuntasijoitukseen liittyvät asiat.

Vuoden 2013 aikana vastaanottokeskuksesta 
muutti kuntiin 86 (2012, 88) oleskeluluvan 
saanutta asiakasta. Muutoista oli itsenäisiä 
16 (2012, 12) ja omaehtoisia eli avustet-
tuja muuttoja 70 (2012, 76). Keskuksesta 
muutettiin pääasiassa Ouluun (31), Tam-
pereelle (17), Raaheen (11), Helsinkiin (9), 
Vantaalle (7) ja Turkuun (4). Kuntasijoituksia 
ei toteutunut vuonna 2013 yhtään. Viisi hen-
kilöä palasi vapaaehtoisesti kotimaahansa. 
Käännytetyksi tuli 12 henkilöä. 5 henkilöä 
katosi. 

9.6. Terveyspalvelut

Vastaanottokeskuksessa työskenteli psyki-
atrinen sairaanhoitaja. Vuoden 2013 alusta 
keskuksen lääkäripalvelut on ostettu Raahen 
Terveystalolta. Terveystalon lääkäri on 
pitänyt lääkärin vastaanottopäivät keskuk-
sessa lapsille ja aikuisille erikseen tarpeen 
mukaan noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Labo-
ratorio- ja röntgenpalvelut on myös hoidettu 
Raahen terveystalon kautta. 

Äitiysneuvolapalvelut ovat järjestyneet joko 
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tai 
Oulun yliopistollisen sairaalan kautta. Akuu-
tit sairaustapaukset on hoidettu ensisijaisesti 
Raahen terveystalolla ja virka-ajan ulkopuolel-
la Raahen aluesairaalassa. Hammaslääkäri-
palvelut on hoidettu Raahen seudun hyvinvoin-
tikuntayhtymän kautta. Vastaanottokeskuksen 
asiakkaiden synnytykset on hoidettu Oulun 
yliopistollisen sairaalan synnyttäjien osastolla.

Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan 
palvelut järjesti yksityinen palveluntuottaja, 
toiminimi Tutti Oulusta. Terveydenhoitaja 
piti neuvolavastaanottoa vastaanottokeskuk-
sessa kerran tai tarpeen mukaan kaksi ker-
taa kuukaudessa. Lasten- ja äitiysneuvolan 
lääkäripalvelut ostettiin Raahen seudun Hy-
vinvointikuntayhtymältä. 

Vakavista traumoista ja kidutuksesta kär-
sineet turvapaikanhakijat kävivät kuntoutuk-
sessa Oulun Kidutettujen kuntoutuspalvelu-
issa (Kitu). Vuoden 2013 aikana Kidutettujen 
kuntoutuspalveluissa kävi 6 asiakasta. Kitun 
ryhmissä ja muussa toiminnassa kävi myös 
asiakkaiden perheenjäseniä. 

Lääkkeet on hankittu pääasiassa Ruukin 
apteekista. Optikkopalvelut on keskitetty 
Raaheen pitkään turvapaikanhakijoiden kans-
sa työskennelleeseen optikkoliikkeeseen.

9.7. Asumispalvelut

Asuinrakennukset on vastaanottokeskuksen 
alueella jaettu niin, että kustakin talosta vas-
taa nimetty ohjaaja, ns. talovastaava. Talo-
vastaavat huolehtivat siitä, että tilat pysyvät 
asianmukaisessa kunnossa, ja tarvittaessa 
opastavat asiakkaita siivouksessa. Kun-
takeskuksessa sijaitsevien asuntojen kunto 
ja siisteys tarkistetaan ns. ”kyläkierrosten” 
yhteydessä.

Asuintilojen vaatimista remonteista ja kor-
jauksista vastaa kunnan kiinteistönhoitaja, 
mutta pieniä remontteja ja korjauksia teh-
dään myös henkilökunnan toimesta ja asiak-
kaiden työtoimintana. Asuntojen ja yhteisten 
tilojen siivouksesta huolehtivat asukkaat.
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Vastaanottokeskuksessa asutaan soluissa, 
joissa on 2–5 huonetta. Soluissa on yhteiset 
keittiöt, suihkut ja wc-tilat. Isoimpiin huo-
neisiin voidaan majoittaa 5-6 hengen perhe, 
pienimmät ovat kahden hengen huoneita. 
Ruukin keskustassa oleviin vuokrakaksioi-
hin majoitetaan perheen koosta riippuen 1-2 
perhettä/asunto. 

9.8. Opintotoiminta

Suomen kielen opiskeluun osallistuivat 
17–64–vuotiaat turvapaikanhakijat lukuun       
ottamatta alle vuoden ikäisten lasten äitejä. 
Opetusta järjestettiin suomen kielen alkeita 
opiskeleville, suomen kieltä jo jonkin verran 
osaaville sekä luku- ja kirjoitustaidottomien 
ryhmille. Asukkaiden työtoimintana järjes-
tetty lastenkerho mahdollisti yksinhuoltajien 
suomen kielen opiskelun. 

Opetusmateriaalina käytettiin suomen kielen 
oppikirjojen lisäksi vastaanottokeskuksen 
omaa materiaalia, sanakirjoja, pelejä, lau-
luja sekä internetistä löytyvää suomen kiel-
en opiskelumateriaalia. Opetusmenetelmät 
vaihtelivat ryhmien tasojen ja oppilaiden 
lähtökohtien mukaan. Niille asiakkaille, jot-
ka osaavat englantia, opetusta järjestettiin 
myös englanniksi. Ulkopuolisissa oppilaitok-
sissa opiskeli vuoden aikana päätoimisesti 34 
asiakasta. 

9.9. Työtoiminta

Vastaanottokeskuksessa järjestetään työ-
toimintaa, johon 17–64-vuotiailla turvapai-
kanhakijoilla on velvollisuus osallistua. Pää-
toimisesti eri oppilaitoksissa opiskelevat tai 
työssä/työharjoittelussa olevat ovat velvoit-
teesta vapautetut.

Työtoiminnan tarkoituksena on ylläpitää 
ja tukea asukkaiden psyykkistä, fyysistä 
ja sosiaalista toimintakykyä tarjoamalla 
mielekästä tekemistä. Nimettyjen ohjaajien 
vastuualueena on ollut työtoiminnan 
järjestäminen. Työtoimintamahdollisuudet 
Ruukin vastaanottokeskuksessa ovat kuiten-
kin rajalliset, ja tästä johtuen työtoiminta-
vuoroja on jouduttu jakamaan asiakkaiden 
kesken.

Keskuksessa asuvia työkykyisiä naisia on 
pyritty työllistämään pienimuotoisilla työteh-
tävillä, kuten toimiston, koulutilojen ja 
päiväkodin jokaviikkoinen siivous. Lasten-
kerhossa on ollut myös naisia auttamassa 
ohjaajaa lastenhoidossa koulun aikana. 

Miesten työtoiminnassa oli vuonna 2013 
viikottainen saunan siivous ja satunnaiset 
huonekalujen ja kiinteistön korjaukseen liit-
tyvät työt. Kesällä kahdessa asuinsolussa 
maalattiin sisäseiniä asukkaiden toimesta. 
Mansikkkamaalla oli 5-7 miestä paikallisilla 
viljelijöillä.

9.10. Peruskouluikäisten lasten 
 koulunkäynti

Keskuksessa asuvat peruskouluikäiset lapset 
käyvät koulua Siikajoen kunnan Ruukin 
koululla. Ruukin koulu on järjestänyt maa-
hanmuuttajien opetuksen erittäin hyvin. 
Yhteistyö koulun kanssa on sujunut ongel-
mitta ja oppilaat ovat voineet aloittaa koulun 
lyhyelläkin aikavaroituksella. Vanhemmille 
on järjestetty vanhempainiltoja ja tarvittaes-
sa yksityisiä tapaamisia opettajien kanssa. 
Näihin on järjestetty aina tulkkaus.

Vuonna 2013 Ruukin vastaanottokeskukses-
sa asui 28 oppivelvollisuusikäistä lasta. Esi-
koulua kävi 4 oppilasta, valmistavan opetuk-
sen luokkaa kävi 17 oppilasta ja yläkoulun 
suomi toisena kielenä opetuksen ryhmässä 
oli 3 oppilasta vuoden 2013 aikana. Suoma-
laisessa perusopetuksessa oli 4 oppilasta, 
joista yksi aloitti koulun Ruukin lukiossa.

Vastaanottokeskukseen on nimetty kouluvas-
taava, joka on huolehtinut uusien lasten kou-
luun ilmoittamisesta ja vastannut yhteyksistä 
opettajiin. Hän on tarvittaessa osallistunut 
koulupalavereihin ja käynyt saattamassa 
lapset kouluun yhdessä vanhempien kanssa 
ensimmäisenä koulupäivänä. Kouluvastaava 
on toiminut myös yhteishenkilönä kodin ja 
koulun välillä.

9.11. Vapaa-ajan toiminta

Vapaa-ajan toiminnan tavoitteena on tukea 
turvapaikanhakijaa omatoimisuuteen ja ak-
tiivisuuteen. Keskuksessa on pyritty sekä 
järjestämään että tukemaan lasten ja 
nuorten sekä aikuisten harrastus- ja virkis-
tystoimintaa. 

Miehillä on ollut viikoittain salivuoro ja kesällä 
ulkopelivuoro, jossa on pelattu pääsääntöi-
sesti jalkapalloa. Syksyllä otettiin käyttöön 
myös toinen salivuoro Ruukin koululta myös 
naisten ja lasten liikuntakerhojen pitämiseen. 
Elokuussa pelattiin pingisturnaus. Loppuvuo-
desta järjestettiin Oulun vastaanottokeskuk-
sen kanssa yhteinen jalkapallotapahtuma 
Oulussa. 
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Katja Lösönen

Kesällä vastaanottokeskuksen lentopallo-
kenttä oli ahkerassa käytössä. Säiden sal-
liessa käytiin myös Hietamaan uimarannalla 
pelaamassa rantalentopalloa ja uimassa. 
Kesän päätapahtumia olivat myös perinteiset 
Ruukin jalkapallopuulaaki ja vastaanot-
tokeskusten väliset jalkapallon SM-kisat Tu-
russa.

Naisille on järjestetty kerran viikossa jumppa 
/zumbatunti, jonka aikana on ollut yh-äitien 
pienille lapsille lastenhoito järjestettynä. 
Uutena kerhona on aloittanut kerran viikossa 
kokoontuva äiti-lapsi kerho, ja kerhon oma 
retki tehtiin kesäkuussa Liminkaan kukka- ja 
eläinpuisto Escurialiin. Lastenkerhoja järjest-
ettiin niin ohjaajien, kuin vapaaehtoistenkin 
toimesta.

Retkiä järjestettiin vuoden aikana yhteensä 
yhdeksän, joista esimerkkinä miesten retki 
Karhunkierrokselle Kuusamoon. Nämä ret-
ket ovat olleet suosittuja ja osallistujia on 
aina riittänyt sankoin joukoin. Myös yhteisiä 
juhlia on järjestetty sekä kesällä että joulun 
aikaan. Punaisen Ristin ja Mannerheimin las-
tensuojeluliiton leireillä kesällä oli myös per-
heitä vastaanottokeskuksesta.

Vaatteiden, astioiden ja muiden lahjoit-
taminen vapaaehtoisten toimesta jatkui. 
”Suurkirppiksiä” pidettiin 17 kertaa vuoden 
aikana. Syksyllä aloitettiin viikottainen kirp-
putori, josta asukkaat saivat tehdä vaate-
ostoksia vuodeajan vaatimiin tarpeisiin. 

Siikajoen kansalaisopisto on antanut turva-
paikanhakijoille ja pakolaisille mahdollisu-
uden osallistua kansalaisopiston piireihin il-
man osallistumismaksua. 

9.12. Tulkkipalvelut

Vastaanottokeskuksen tarvitsemat tulkki- 
ja käännöspalvelut hankittiin pääsääntöis-
esti freelancer-tulkeilta. Enimmäkseen 
vastaanottokeskuksessa käytetään puhelin-
tulkkausta.

9.13. Kuljetukset

Vastaanottokeskuksella on käytössään kaksi 
leasing–minibussia ja henkilöauto. Autoja 
käytetään erilaisiin pienempien asukasryh-
mien kuljetuksiin, esim. kauppakyyteihin, 
lääkäri- ja sairaalakuljetuksiin sekä juna-
asemalle vienteihin. Autoja käytetään paljon 
myös tavarakuljetuksiin, sekä asukasmuut-
toihin. Vastaanottokeskuksen kuljettaessa 
isompia asukasryhmiä käytetään linja-au-
tokuljetuksia.

9.14. Lakimiespalvelut

Pakolaisneuvonta ry:n Oulun toimisto ja 
muutamat yksityiset lakimiehet hoitivat 
keskuksessa asuvien turvapaikanhakijoiden 
lakimiespalvelut. Mikäli asiakkaalla on Ruuk-
kiin tullessaan jo olemassa oleva lakiasiakas-
suhde, se voidaan siirtää Pakolaisneuvonnan 
Oulun toimistoon, tai tarvittaessa jatkaa en-
tisen lakimiehen kanssa. 

9.15. Henkilökunta

Ruukin vastaanottokeskuksessa työskenteli 
12 vakituista työntekijää: johtaja, pakolais-
sihteeri, sairaanhoitaja, toimistosihteeri ja 
seitsemän pakolaisohjaajaa. Ohjaajista yksi 
vastasi päätoimisesti suomenkielenopetuk-
sesta ja yksi toimi ”respavastaavana”.

9.16. Varautuminen

Ruukin vastaanottokeskuksella on mahdol-
lisuus vuokrata lisää rivi- ja kerrostaloasun-
toja Ruukin kuntakeskuksesta noin 30–50 
paikan verran. Tarvittaessa voidaan perustaa 
uusi toimipiste (noin 100 paikkaa). Hätäma-
joitukseen on mahdollisuus majoittaa noin 
30 henkilöä koulurakennukseen.

9.17. Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistyössä olivat isossa osassa 
ylivieskalaiset lahjoittajat, jotka keräsivät 
lahjoitustavaraa sekä itse tekemiään käsitöitä 
keskuksen asukkaille. Lahjoittajien ”puuha-
nainen” Kyllikki Kivioja saikin monivuotisesta 
toiminnastaan Punaisen Ristin ”Ennakkoluu-
loton edelläkävijä” kunniamaininnan. Ky-
seisen keräys- ja lahjoitustoiminnan kautta 
myös erittäin suuri joukko ylivieskalaisia on 
käynyt tutustumassa vastaanottokeskuksen 
toimintaan ja lahjoittajien ydinporukka osal-
listuu keskuksen kesä- ja joulujuhliin.

”Kansojen kattaus” –ruokakerho jatkui Ruu-
kin alakoulun opetuskeittiössä vastaanot-
tokeskuksen, Koti maalla -hankkeen, Punai-
sen Ristin Siikajoen osaston ja Oulun piirin 
pitämänä. Kerho kokoontui kerran kuussa, 
jolloin valmistettiin perinteistä ruokaa eri 
maista ja tutustuttiin kohdemaan kulttuu-
riin. Tapahtuma oli avoin kaikille ja siitä oli 
ilmoituksia Siikajoen ja Raahen paikallisle-
hdissä. Vuoden kohdemaat olivat: Nigeria, 
Ghana, Venäjä, Tsetsenia, Sri Lanka ja Suo-
mi. 

Punaisen Ristin Siikajoen osasto piti kerran 
kuussa ensiapukerhoa asukkaille ja samaan 
aikaan lastenkerhoa vapaaehtoisten voimin. 
Syksyllä starttasi vapaaehtoisen pitämä las-
tenkerho, joka toimii toinen viikonloppu.
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10. HUOMIONOSOITUKSET

10.1. Suomen Punaisen Ristin   
 kultaiset ansiomitalit

Arvola Aila   Kempele
Hirvilammi Maria  Vihanti
Lindqvist Pekka  Kempele
Takalahti Martta  Kempele

10.2. Suomen Punaisen Ristin   
 hopeiset ansiomitalit

Grip Tiina   Muhos
Hautamäki Olavi  Ylivieska
Siromaa Leena  Oulu

10.3. Suomen Punaisen Ristin   
 pronssiset ansiomitalit

Hihnala Eila   Muhos
Jokikokko Kaarina  Muhos
Junttila Maria   Vihanti
Jylkkä Heikki   Reisjärvi
Jylkkä Inga   Reisjärvi
Karjarinta Riitta  Oulu
Lukkaroinen Tuula  Vihanti
Lyijynen Eija   Muhos
Marttila Hanna  Muhos
Mustonen Juha  Oulu
Riekki Hilkka   Muhos
Romppainen Niina  Oulu
Ryky Toivo   Oulu
Seppä Jukka   Oulu

10.4. Suomen Punaisen Ristin 
 ansiomerkit

Aho Saara   Kuhmo
Karjalainen Laila  Kuhmo
Pääkkönen Olavi  Kuhmo

10.5. Suomen Punaisen Ristin 
 aktiivimerkit

Ahola Timo   Kajaani
Hamunen Salme  Kuusamo
Heikkinen Anneli  Kajaani
Herukka Hanne-Leena Oulu
Hiukka Pertti   Kajaani
Huotelin Sirkka  Kajaani
Jokela Terttu   Kajaani
Juntunen Jonna  Kajaani
Kilpeläinen Maija  Oulu
Kiukkonen Panu  Kajaani
Korpela Airi   Kajaani
Korpinen Anna-Kaisa  Kajaani

Marjamaa Anna  Kajaani
Moilanen Arto   Kajaani
Mustonen Keijo  Kuusamo
Mustonen Sanna  Oulu
Saarela Sanna  Kajaani
Tervo Juha   Kajaani
Toljamo Esa   Oulu
Väyrynen Harriet  Kajaani

10.6. Suomen Punaisen Ristin 
 viiri

Kilpeläinen Anna-Liisa  Kuhmo

10.7. Suomen Punaisen Ristin 
 Oulun piirin Arvoteko 
 -huomionosoitus

7.5.2013 
Helina Romppanen, Suomussalmi
Mittavan ja ainutkertaisen kokoelman oma-
ehtoinen kokoaminen Suomen Punaisen Ristin 
ylläpitämästä lastensairaalasta, joka on ollut 
toiminnassa Suomussalmella 1940-luvulla.

10.8. Suomen Punaisen Ristin 
 Oulun piirin Ennakkoluuloton  
 edelläkävijä -huomionosoitus

25.3.2013 
Kyllikki Kivioja, Ylivieska
Rohkea ja ennakkoluuloton toiminta edis-
täen ihmisten arvostavaa ja yhdenvertaista 
kohtelua sekä kiinnittymistä suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Pyyteetön, pitkäjänteinen ja 
esimerkillinen auttamistyö Ruukin vastaanot-
tokeskuksen asukkaiden hyväksi.

10.9. Vuoden 2013 palkitut 
 vapaaehtoistoimijat

Vuoden EA-ryhmäläinen 2013
Kari Korvela, Liminka on toiminut an-
siokkaasti Limingan ensiapuryhmän ryh-
mäläisenä ja aloittanut ryhmänjohtajana 
vuonna 2014. Hänen myötävaikutuksellaan 
Limingan ensiapuryhmän toiminta on ak-
tivoitunut ja toiminnassa näkyy positiivinen 
tekemisen meininki.

Vuoden Lyhtyryhmäläinen 2013
Kaisu Luokkanen, Haukipudas on antanut 
apuaan useassa henkisen tuen tehtävässä. 
Hän on ollut keskeinen kehittäjä Oulun piirin 
Lyhdyn hälytys- ja koulutustoiminnassa.
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Vuoden rinnepäivystäjä 2013
Juha Tervo, Kajaani on toiminut ansiokkaas-
ti Oulun piirin Punaisen Ristin rinnepäivys-
tystoiminnassa ja hoitanut tunnollisesti 
Ukkohallan rinneyhdyshenkilön tehtävät. 
Hän on toiminut vapaaehtoisena koulutta-
jana rinnepäivystyskursseilla ja jakanut näin 
omaa vahvaa osaamistaan ja kokemustaan 
uusille rinnepäivystäjille.

Vuoden valmiustoimijat 2013
Johanna Peteri ja Anni Möttönen, Oulu   
vierailivat syksyn 2012 ja kevään 2013 ai-
kana jokaisessa Oulun osaston toimintaryh-
mässä (12) esitellen valmiustoimintaa ja 
värväten jäseniä osaston kriisiryhmään. Val-
miustytöt myös vastasivat osaston Sydän-
talvitapahtuman toteutuksesta.

Vuoden monikulttuurisuustoimija 2013
Gabriela Lorite, Oulu toimii ruoka-avun 
koordinaattorina Meri-Toppila –hankkeessa ja 
hän on ollut mukana sekä hankkeen suunnit-
telussa että sen viikoittaisessa toiminnassa. 
Hän on omalla vapaaehtoistyöllään edesaut-
tanut erikielisten ihmisten mukaan pääsyä o-
saston toimintaan ja näyttänyt sen, että aut-
tamishalu ei ole suomen kielen taidosta kiinni.

Vuoden terveyden edistäjä 2013
Annika Stenius, Ii on päivystänyt ensiapu- 
ja festarityöntekijänä lukuisissa tapahtumis-
sa. Hän on positiivisella toiminnallaan tehnyt 
mm. Punaisen Ristin päihdetyön ohjelmaa 
tunnetuksi. Annika kouluttautuu päihde-
työn kouluttajaksi ja pitää yllä aktiivista 
yhteistyötä kunnan nuorisotoimen kanssa. 

Vuoden terveyspistetoimija 2013
Annikki Komulainen, Kuhmo on osaston va-
paaehtoisuuden helmi. Hän tukee toiminnal-
laan osaston ensiapuryhmä-, terveyspiste- ja 
keräystoimintaa. Lisäksi hän huolehtii osaston 
jäsenistä ja jäsenhankinnasta. 

Vuoden kerääjä 2013
Heikki Jylkkä, Reisjärvi on omalla vapaa-
ehtoispanoksellaan huolehtinut jo vuosikym-
menten ajan osaston Nälkäpäiväkeräyksestä 
ja kotimaan avustustoiminnasta. Tänä vuonna 
Heikin ajankäyttö ja keräystulos Nälkäpäivän 
hyväksi oli erityisen huomattava. 

Vuoden kouluttaja 2013
Meri Ilvesviita, Oulu tuo vahvaa ja tuoretta 
näkemystä nuorisotyöstä nuorisokouluttajan 
tehtävässään. Meri on nuorisotyön ammat-
tilainen, innovatiivinen ja pidetty kouluttaja, 
joka saa koulutuksista onnistuneita tilaisuuk-
sia. Meri on jo monen vuoden ajan hoitanut 
kouluttajan tehtävät esimerkillisesti aina   
huolellisesta valmistautumisesta raportoin-
tiin saakka. 

Vuoden ystävätoimija 2013
Irene Lehto, Oulu ilmoittautui heti 
Lähekkönää messii? -toimintaan mukaan 
lähtiessään olevansa käytettävissä myös 
vastuutehtävissä. Irene hyppäsikin nuorten 
ystävätoiminnan koordinaattorin saappaisiin 
edellisen jäätyä pois tehtävästä. Lämmin-
henkisellä, mutta rautaisella otteella Irene 
on hoitanut ystävävälitystä, luotsannut toi-
mintaa eteenpäin, järjestänyt ystäväryhmän 
tapaamisia, jakanut vastuuta ryhmässä ja 
esitellyt toimintaa useille yhteistyötahoille. 
Lisäksi Irene toimii itsekin vapaaehtoisena 
ystävänä kaveria tarvitsevalle nuorelle.

Vuoden nuorisotoimija 2013
Virpi Liikanen, Pudasjärvi. Virpi on osaston 
nuorisotoiminnan sydän. Hän on hoitanut 
nuorisoyhdyshenkilön tehtävänsä loistavas-
ti, kouluttautuen mm. Reddie Kids –ker-
honohjaajaksi, jotta osaa tukea ja tarpeen 
tullen paikata kerhonohjaajia kerhoissa. 
Virpi rekrytoi säännöllisesti uusia nuoria toi-
mintaan, ja näin omalla työllään takaa osas-
ton nuorisotoiminnan jatkuvuuden.

Vuoden osastotoimija 2013
Sanna Tuorila, Oulu loppumattomalla ener-
gialla Oulun osasto näkyy ja kuuluu. Hän toi-
mii useissa eri vapaaehtoisrooleissa, joista 
tärkeimpinä mainittakoon uusien jäsenien 
perehdytys ja osaston viestinnän ammatti-
mainen toteuttaminen. Sanna on pioneereja 
ruoka-avun aloittamisessa piirin ja jopa koko 
valtakunnan alueella.

Vuoden puheenjohtaja 2013
Aira Saloranta, Muhos on luotsannut vuo-
sia Muhoksen osastoa, joka aktiivisesti tart-
tuu eri toimintoihin alueellaan. On kyseessä 
sitten Reddie Kids tai monikulttuurisuus, niin 
Aira on aina valmis kokeilemaan toiminnan 
vetovoimaa osastossa. Aira yhdessä osas-
ton toimijoiden kanssa hoitaa menestyksek-
käästi Nälkäpäiväprosessin ja kaikki osaston 
vuosirutiineihin liittyvät toimet.

Vuoden osasto 2013
Suomussalmen osaston toiminta on vuo-
den 2013 aikana entisestään aktivoitunut, 
etenkin kun muutama vuosi sitten koko toi-
minta oli vaakalaudalla. Uutena toimintana 
on aloitettu terveyspiste. Osasto on osallis-
tunut aktiivisesti Punaisen Ristin toimintaan 
ja kampanjoihin näkyen paikkakunnallaan. 
Erityisen positiivisena asiana osallistuminen 
Sydän talviharjoitukseen menestyksekkääs-
ti.
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Vanha hallitus ehti kokoontua keväällä 2013 
kolme kertaa ja uusi hallitus loppuvuoden 

aikana viisi kertaa. Hallitus, valiokunnat ja 
työntekijät pitivät marraskuussa strategia-
illan toimintasuunnitelman toteutumiseen   
liittyen. 

Piirin vuosikokous pidettiin Oulussa 
21.4.2013. Viikonloppuna kokoukseen ja 
seminaariin osallistui yhteensä 119 (2012, 
100) henkilöä, joista virallisia edustajia 46 
(2012, 49) 26:stä (2012, 27) eri osastosta.

11.1. Oulun piirin edustajat 
 Suomen Punaisen Ristin   
 keskushallinnossa

Jarno Rasinkangas toimii Suomen Punaisen 
Ristin valtuuston jäsenenä, varajäsenenään 
Alpo Karppinen. Hannu Helaakoski on 
jäsenenä Suomen Punaisen Ristin sovitte-
lulautakunnassa. Valtakunnallisessa jäsen- 
ja vapaaehtoisvaliokunnassa Oulun piirin 
edustajanana toimii Sanna Tuorila Oulun   
osastosta.

11.2. Piirin hallitus 31.12.2013
 
Puheenjohtaja 
Jarno Rasinkangas  Oulu 2013-2015

Varapuheenjohtaja
Lauri Ratava  Vaala 2013-2015

Jäsenet 
Toni Aitta   Utajärvi 2013-2015
Sirkku Fali   Pudasjärvi 2012-2014
Anne Heilala-Tervo Siikajoki 2013-2015
Anne-Maarit Hintikka Haapavesi 2013-2015
Alpo Karppinen  Kuhmo 2012-2014
Heidi Kosunen  Oulu 2012-2014
Juha Mustonen  Oulu 2012-2014
Lasse Nikula  Oulainen 2012-2014
Jari Penttilä   Kempele 2012-2014
Mari Loukusa  Ii 2013-2015
Jukka Tuuri   Tyrnävä 2013-2015
Eeva Väyrynen  Suomussalmi 2013-2015

Lisäksi vuonna 2013 hallituksessa toimi piirin 
vuosikokoukseen 21.4.2013 saakka:

Puheenjohtaja, Rauni Nokela, Yli-Ii

Merja Laitinen, Kempele
Petri Taivalkoski, Taivalkoski
Pauli Vuoti, Ii

11. HALLINTO

11.3. Piirin hallituksen valiokunnat

Nuorisovaliokunta
22.4.2012-31.3.2014

Puheenjohtaja 
Qiqi Yuan,   Oulu 
Janika Alavesa  Kempele
Eveliina Hintikka Raahe
Essi Kaukko  Kiiminki
Heidi Kosunen  Oulu
Jessica Kiviniitty Kempele
Senja Varonen Oulu
Samuli Virkkala Ouluntulli

Ohjelmavaliokunta
24.5.2012-31.3.2014

Puheenjohtaja
Jarno Rasinkangas  Oulu
Tiina Grip  Muhos
Miia Karlsberg  Haukipudas

Hietalinna -toimikunta
15.8.2013 - 4/2014
Jarno Rasinkangas Oulu
Lauri Ratava  Vaala
Tauno Bräysy  Tyrnävä
Pertti Saarela  piiritoimisto

11.4. Tilintarkastajat

Tilintarkastajat 
Outi Kirvesoja, JHTT, HTM, 
 PricewaterhouseCoopers Oy
Kirsi Kontro, HTM, KTM, 
 -Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy

Varatilintarkastajat 
Annukka Peltoniemi, KHT, 
 PricewaterhouseCoopers Oy
Janne Pesonen, HTM, KTM, 
 Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy

11.5. Toimihenkilöjohto

Piirin toiminnanjohtajana toimii sosionomi 
ylempi (AMK), fil. yo, yht. yo Pertti Saarela.

Ruukin vastaanottokeskuksen toiminnasta 
vastaa johtaja KtM Sirpa Kallio.
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12. TALOUS

Vuoden 2013 tulos oli alijäämäinen ollen 
-10 021,51 € (2012, 38 586 €). Merkit-

tävimmät tulorahoituksen kanavat olivat 

ensiapukoulutuksen tuotto, Oulun Kontti 
kierrätystavaratalon tuotto sekä Ruukin 
vastaanottokeskuksen hallintokulukorvaus. 
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