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HALLITUKSEN KERTOMUSHALLITUKSEN KERTOMUS

Vuosi 2020 oli kokonaisuudessaan poikkeuksellinen vuosi. Korona pandemia ulottui kevään 2020 Vuosi 2020 oli kokonaisuudessaan poikkeuksellinen vuosi. Korona pandemia ulottui kevään 2020 
aikana myös Suomeen. Lapissa, Ivalossa, ilmeni Suomen ensimmäinen koronatartunta maalis-aikana myös Suomeen. Lapissa, Ivalossa, ilmeni Suomen ensimmäinen koronatartunta maalis-
kuussa 2020 ulkolaisella matkailijalla.kuussa 2020 ulkolaisella matkailijalla.

Suomen hallitus julisti poikkeusolot ja Suomen Punainen Risti aloitti avustusoperaation viran-Suomen hallitus julisti poikkeusolot ja Suomen Punainen Risti aloitti avustusoperaation viran-
omaisten tukemiseksi. Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttoivat ihmisiä sekä viranomaisia monin omaisten tukemiseksi. Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttoivat ihmisiä sekä viranomaisia monin 
eri tavoin. Myös Lapissa selvitettiin osastojen valmiutta olla virnaomaisten tukena omilla paikka-eri tavoin. Myös Lapissa selvitettiin osastojen valmiutta olla virnaomaisten tukena omilla paikka-
kunnillaan, mutta tarve ja toimenpiteet jäivät vähäisiksi.kunnillaan, mutta tarve ja toimenpiteet jäivät vähäisiksi.

Viranomaisten päätöksillä eri toiminnot, kokoontumiset ja kohtaamiset pyrittiin minimoimaan Viranomaisten päätöksillä eri toiminnot, kokoontumiset ja kohtaamiset pyrittiin minimoimaan 
mahdollisimman vähiin. Tämä tarkoitti myös Punaisen Ristin normaalien toimintamuotojen py-mahdollisimman vähiin. Tämä tarkoitti myös Punaisen Ristin normaalien toimintamuotojen py-
säyttämistä. Ensiapuharjoitukset, ystävien ryhmätapaamiset, monet koulutukset jäivät tauolle.säyttämistä. Ensiapuharjoitukset, ystävien ryhmätapaamiset, monet koulutukset jäivät tauolle.

Osastojen ruoka-aputoiminta pysähtyi myöskin hetkeksi, mutta sitä jatkettiin terveysturvallisuus Osastojen ruoka-aputoiminta pysähtyi myöskin hetkeksi, mutta sitä jatkettiin terveysturvallisuus 
huomioiden lyhyen pysähdyksen jälkeen.huomioiden lyhyen pysähdyksen jälkeen.

Valtakunnallisesti koordinoituun korona-ajan auttavan puhelimen päivystystehtäviin osallistui Valtakunnallisesti koordinoituun korona-ajan auttavan puhelimen päivystystehtäviin osallistui 
myös Lapin piirin alueelta vapaaehtoisia.myös Lapin piirin alueelta vapaaehtoisia.

Perinteisten toimintojen ollessa tauolla kehitettiin uudenlaisia etänä toteutettavia tapahtumia, Perinteisten toimintojen ollessa tauolla kehitettiin uudenlaisia etänä toteutettavia tapahtumia, 
koulutuksia sekä palavereita. Vuoden aikana toteutui todellinen digiloikka, mikä normaalioloissa koulutuksia sekä palavereita. Vuoden aikana toteutui todellinen digiloikka, mikä normaalioloissa 
olisi kestänyt useita vuosia. Toimintojen siirtyminen verkkoon oli sekä merkittävä uusi mahdolli-olisi kestänyt useita vuosia. Toimintojen siirtyminen verkkoon oli sekä merkittävä uusi mahdolli-
suus että myöskin uhka, mikä asetti epätasa-arvoon digiosaamisen sekä verkkoyhteyksien suh-suus että myöskin uhka, mikä asetti epätasa-arvoon digiosaamisen sekä verkkoyhteyksien suh-
teen eri toimijoita.teen eri toimijoita.

Vuosi 2020 oli myöskin järjestön yleiskokousvuosi. Kesäkuun alussa toteutettava yleiskokous Vuosi 2020 oli myöskin järjestön yleiskokousvuosi. Kesäkuun alussa toteutettava yleiskokous 
jouduttiin siirtämään syyskuulle ja toteuttamaan etäyhteyksin 12 eri paikkakunnilla. Lapissa ko-jouduttiin siirtämään syyskuulle ja toteuttamaan etäyhteyksin 12 eri paikkakunnilla. Lapissa ko-
koonnuttiin Rovaniemelle ja kokoukseen osallistui 14 osaston edustajaa. Kokous onnistui hyvin. koonnuttiin Rovaniemelle ja kokoukseen osallistui 14 osaston edustajaa. Kokous onnistui hyvin. 
Järjestölle saatiin valittua uudet puheenjohtajat sekä muut luottamushenkilöt. Lisäksi järjestölle Järjestölle saatiin valittua uudet puheenjohtajat sekä muut luottamushenkilöt. Lisäksi järjestölle 
hyväksyttiin uusi toimintalinjaus vuosille 2021-2023. hyväksyttiin uusi toimintalinjaus vuosille 2021-2023. 

Korona pandemian vaikutukset näkyvät koko vuoden toimintatilastoissa eikä kaikkia suunniteltuja Korona pandemian vaikutukset näkyvät koko vuoden toimintatilastoissa eikä kaikkia suunniteltuja 
tapahtumia voitu toteuttaa.tapahtumia voitu toteuttaa.

Punaisen Ristin Lapin piirin hallitus kiittää kaikkia vapaaehtoisia, jäseniä, lahjoittajia ja työnteki-Punaisen Ristin Lapin piirin hallitus kiittää kaikkia vapaaehtoisia, jäseniä, lahjoittajia ja työnteki-
jöitä Punaisen Ristin hyväksi tehdystä työstä erittäin poikkeuksellisena vuotena 2020.jöitä Punaisen Ristin hyväksi tehdystä työstä erittäin poikkeuksellisena vuotena 2020.

Rovaniemellä 24.3.2021

Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin hallitus

Tuije Paksuniemi Tarja Tenhunen

puheenjohtaja varapuheenjohtaja
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1. TOIMINTAMME PERUSTANA YHTEISET ARVOT

Punaisen Ristin perustehtävä on avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen. Yhteinen perusteh-
tävä sekä yhteiset periaatteet ja arvot turvaavat Punaisen Risitin mahdollisuuden maailmanlaajui-
seen puolueettomaan ja riippumattomaan avustustoimintaan olipa sitten kysymyksessä Punaisen 
Ristin toiminta täällä Lapissa, muualla Suomessa tai maailmanlaajuisesti eri katastrofeissa ja kon-
flikteissa.

Punainen Risti toimii aina inhimillisyyden lähtökohdasta, lähellä ihmistä. Koko Punaisen Ristin ja 
Punaisen Puolikuun liike on sitoutunut seitsemään yhteiseen periaatteeseen, jotka ovat Inhimil-
lisyys, Puolueettomuus, Tasapuolisuus, Riippumattomuus, Vapaaehtoisuus, Ykseys ja Yleismaail-
mallisuus.

Suomen Punaisen Ristin yleiskokouksen vahvistamien toiminnallisten arvojen mukaan lupaamme 
olla toiminnassamme avoimia, palvelualttiita, aikaansaavia ja yhteistyökykyisiä. Avoimena jär-
jestönä toimimme yhteisöllisesti, lähellä ihmistä ja tarjoamme toiminnan mahdollisuuksia kaikille 
järjestömme periaatteisiin sitoutuville. Järjestön suunnittelu-, raportointi- ja päätöksentekojärjes-
telmä on läpinäkyvä ja kerromme avoimesti, mihin ja millä tavoin käytämme avustusvaramme. 
Palvelualttiina järjestönä asetamme avun ja palvelujen tarvitsijat toiminnassamme etusijalle. Pu-
naisen Ristin toimijat, lahjoittajat ja jäsenet saavat tarvitsemaansa tukea, tietoa, valmennusta ja 
palautetta. Aikaansaavana järjestönä reagoimme tarpeisiin ja käytämme voimavaramme oikein 
keskittyen yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. Lisäksi yhteistyökykyisenä järjestönä toimimme 
aktiivisesti ja etsimme kumppaneita, joiden kanssa avun tarvitsijoiden tarpeisiin vastataan.
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1. YLEISKOKOUSKAUDEN TAVOITTEET

Toimivien osastojen verkosto on toimintamme ja auttamisvalmiutemme perusta. Lapin piirissä 
oli vuodenvaihteessa 20 toimivaa osastoa. 

Osastot ovat erilaisia voimavaroiltaan ja toiminnaltaan. Tavoitteena on, että jokainen Lap-
in piirissä toimiva osasto voimavaroistaan huolimatta täyttäisi vähintään auttamaan valmi-
in osaston tunnusmerkit. Auttamaan valmis osasto toimii kaikessa Punaisen Ristin periaat-
teiden, tehtävän ja arvojen mukaisesti. Auttamaan valmis osasto hoitaa sääntömääräiset ja 
lakisääteiset asiansa, vastaa äkilisiin avuntarpeisiin valmiussuunnitelmansa ja voimavaro-
jensa puitteissa, osallistuu Nälkäpäivään sekä hankkii uusia jäseniä ja vapaaehtoisia pitäen 
heistä hyvää huolta. Osasto huolehtii kaikkien yhdenvertaisista mahdollisuuksista osallis- tua 
Punaisen Ristin toimintaan.

Piirin toiminnassa keskityttiin Helsingin yleiskokouksen vuonna 2019 hyväksymiin tavoit-
teisiin. Tavoitteidemme mukaan ”Olemme järjestönä rohkea ja luotettava auttaja”, kun 
valmiussuunnitelmamme ovat kunnossa, pystymme hankkimaan enemmän kerääjiä ja varo-
ja avustustoimintaamme, saamme mukaan enemmän ensiapuryhmäläisiä ja järjestömme 
kansainvälinen avustustoiminta on nopeaa ja tehokasta”. Punainen Risti keskittyy toiminnas-
saan erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä välittämisen ilmapiirin vahvis-
tamiseen. ”Edistämme terveyttä ja hyvinvointia, kun saamme toimintaamme mukaan ene-
mmän ystäviä löydämme uusia toimintamuotoja ystävätoimintaamme. Haluamme edistää 
myös nuorten hyvinvointia ja auttamisvalmiutta sekä kasvattaa uutta auttajien sukupolvea. 
Tärkeä osa terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamista ovat myös ensiaputaidot. Ensiapukou-
lutuksella lisäämme kansalaisten ensiaputaitoja, hankimme uusia vapaaehtoisia ensiapuryh-
mien toimintaan ja hankimme myös varoja järjestöllemme.”

Punaisella Ristillä on velvoittava tehtävä puhua apua tarvitsevien puolesta ja puolustaa heidän 
oikeuttaan saada apua. Tämä Punaisen Ristin vaikuttamistyö pohjautuu ennen muuta oman 
toiminnan kautta nouseviin havaintoihin ja arjen auttamistyöhön. ”Olemme onnistuneet, kun 
esiinnymme rohkeasti arvojemme ja periaatteidemme puolesta, hankimme aktiivisesti uusia 
jäseniä ja tavoitamme toimintamme kautta enemmän koululaisia ja opiskelijoita.” Erilaiset 
kampanjat, jotka toteutetaan samanaikaisesti eri puolella Suomea, ovat arjen toiminnan 
ohella tärkeä näkymisen ja samalla vaikuttamisen paikka. Lapin piirin osastot ja piiritoimisto 
osallistuivat vuoden aikana useisiin valtakunnallisiin kampanjoihin. Ystävänpäivä, Rasismin-
vastainen päivä, Punaisen Ristin viikko, Nälkäpäivä ja Hyvä Joulumieli -keräys näkyivät eri 
puolilla Lappia vapaaehtoisten ja piirin yh- teisesti toteuttamina tapahtumina.

Punaisen Ristin jäsenyys on kannanotto Punaisen Ristin edustamien arvojen puo- lesta. Pii-
rin jäsenmäärä on ollut jo useamman vuoden laskussa, kuten koko järjestönkin. Vuonna 
2020 Lapin piirillä oli 1 964 maksanutta jäsentä, vähennystä edelliseen vuoteen 54 jäsentä 
(-2,7%), uusia jäseniä saimme 82. Koko järjestön jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 
73.449 (-3 %).



Green Office Lapin piirissä

Vuoden 2020 alussa Lapin piiri aloitti Green Office- työn ja sai WWF:n Green Office-serti-
fikaatin saman vuoden joulukuussa. Green Officen myötä Lapin piiri on sitoutunut ottamaan 
ympäristöasiat huomioon toimitiloissaan, päätöksenteossa sekä toiminnassaan. Green Of-
fice lähti käyntiin siitä, että Lapin piiriin koottiin Green Officesta vastaava työryhmä, joka 
lähti rakentamaan ja toteuttamaan ympäristöohjelmaa piiritoimistoon ja Kemin- sekä Ro-
vaniemen vastaanottokeskukseen. Kemin Vastaanottokeskuksen lakkauttamisen myötä 
ympäristöohjelmassa keskityttiin vain piiritoimiston ja Rovaniemen vastaanottokeskuksen 
toiminnan kehittämiseen. Työryhmään kuului Lapin piiristä Niina Rautio sekä Mervi Hyötylä. 
Rovaniemen vastaanottokeskuksesta työryhmään kuului Mika Saarelainen, Tanja Ojala sekä 
Katja Säkkinen. 

Mikä Green Office on?

Green Office toimii Lapin piirissä ympäristöjohtamisen välineenä. Green Office-mallin avul-
la ja itsearvioinnin pohjalta rakennettiin Lapin piirin ja Rovaniemen vastaanottokeskuksen 
yhteinen ympäristöohjelma. Piiritoimistolle ja vastaanottokeskukselle tehtiin omat itsearvio-
innit ja niiden pohjalta asennettiin kolme seurattavaa ja WWF:lle raportoitavaa päätavoitetta. 
Nämä kolme päätavoitetta ovat johtaminen, viestintä ja sitouttaminen sekä kierrätys, siivous 
ja lajittelu. Näiden kolmen päätavoitteen alle rakennettiin vielä tarkempia osatavoitteita, 
joita lähdettiin toteuttamaan. Vuoden 2020 marraskuussa johdolle ja työyhteisölle järjestet-
tiin yhteinen työpaja. Tavoitteiden saavuttamisen tärkeimmät keinot ovat tehokas viestintä, 
ohjaaminen ja ympäristöystävälliset valinnat niin johdon kuin työntekijänkin tasolla.
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3. TOIMINTA TOIMIALOITTAIN  

VUONNA 2020

3.1 Valmiustoiminta

Vuoden aikana osastoja tuettiin valmisuunitte-Vuoden aikana osastoja tuettiin valmisuunitte-
lussa. Piirin 20 toimivasta osastosta kahta lu-lussa. Piirin 20 toimivasta osastosta kahta lu-
kuun ottamatta kaikilla osastoilla oli päivitetty kuun ottamatta kaikilla osastoilla oli päivitetty 
valmiussuunnitelma. Osastoja ohjeistettiin OH-valmiussuunnitelma. Osastoja ohjeistettiin OH-
TO-hälytysjärjestelmän käyttöön. TO-hälytysjärjestelmän käyttöön. 

Valmiussuunnitelmaan kirjatut henkilöresurs-Valmiussuunnitelmaan kirjatut henkilöresurs-
sit tulisi löytyä myös hälytysjärjestelmämästä, sit tulisi löytyä myös hälytysjärjestelmämästä, 
tämä ei kuitenkaan onnistunut. Ohtossa oli vuo-tämä ei kuitenkaan onnistunut. Ohtossa oli vuo-
den lopussa 19 osaston hälytysryhmää ja niissä den lopussa 19 osaston hälytysryhmää ja niissä 
kirjautuneena 228 vapaaehtoista. Valmiussuun-kirjautuneena 228 vapaaehtoista. Valmiussuun-
nitelmien mukaan  hälytettävissä oli 368 nitelmien mukaan  hälytettävissä oli 368 
henkilöä.henkilöä.

3.1.1 Kotimaan apu

Kotimaan apua annettu 14 kertaa, autettuja 26 
henkilöä. Avustusten kokonaismäärä 10697.46

3.1.2 Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Yleistä

Vapepan paikallistoimikuntienverkostokat-
taa koko Lapin maakunnan alueen. Itä-Lapin 
alueelta puuttuu paikallistoimikunta, toimijoita 
ja hälytysryhmiä alueella on.  Vuoden lopussa 
toiminnassa oli 5 paikallistoimikuntaa (Utsjoki, 
Inari, Posio, Simo, Kittilä) ja 5 aluetoimikuntaa 
(Itä-Lappi, Meri-Lappi, Ylitornio-Pello, Tunturi-
lappi ja Rovaseutu). Hälytysryhmien ja niissä 
toimivien vapaehtoisten määrät jatkoivat kas-
vuaan 2020. 

Hälytettävät alueittain: 

Pohjois-Lappi (Utsjoki, Inari)                                
15 ryhmää 329 henkilöä                                                            
Itä-Lappi (Sodankylä, Pelkosennie-
mi, SavukoskiKemijärvi, Salla, Posio)                                           
23 ryhmää 607 henkilöäMerilappi (Simo, Kemi, 
Keminmaa, Tornio, Tervola,Ylitornio, Pello)                                                           
45 ryhmää 630 henkilöä                                                                 
Tunturilappi   (Kola-
ri, Muonio, Enontekiö, Ylläs, Kittilä)                                                                   
23 ryhmää  405 henkilöä

Rovaseutu      (Rovaniemi, Ranua)         
16 ryhmää      425  henkilöä

Koulutus ja harjoitustoiminta:

määrä   osallistujat

Vapepa-info ja esittelyt                       
6     545

Etsintäkoulutukset                      
21     420

Etsintäharjoitukset                        
5       95

Poliisin MSO-koulutus                        
5 Vapepasta

Tulvaan liittyvät koulutukset                       
9       37

Ensihuolto ja ea -koulutus                         
4             86

Kokoukset                       
14   2   64

Valmiuskoulutukset                       
13     328 (avaus ja foorumi)

Paikallistoimikunnat:

Kyläpelastaja koulutus                         
1         22

Yhteistyöpalaverit/kokoukset                      
15        61

Harjoituksia       

 40        36

Mapitare- kartta ja  kompassikoulutukset             
2              17 



Hälytystoiminta

Valmiushälytykset      3

Kovat hälytykset (etsintä)  21  1018 
henkilöä         (4725 tuntia)

Tulva hälytykset   19    267 
henkilöä         (1529 tuntia)

Hälytykset yhteensä            43        1285 
henkilöä       (6254 tuntia) 

Osallistujia yhteensä  (kaikki tapahtumat)          
Tapahtumia 161 3438 henkilöä.

3.1.3 Korona operaatio Lapin piirissä

Piiritoimisto oli pääsääntöisesti etätöissä maa-
liskuulta 2020 lähtein. Osastojen vapaaehtoi-
set osallistuivat valtakunnalliseen Koronan 
auttavan puhelimen toimintaan. Lapin piiri 
vastasi vuorollaan päivystyspäivien järjeste-
lyistä.  Mukana oli 7 päivystäjää, tehtyjä tun-
teja 78, päivystyskertoja 26.

Ruoka-aputoimintaa jatkettiin lyhyen tauon 
jälkeen kaikissa ruoka-apua jakavissa osas-
toissa operaation aikana jakamalla kauppojen 
ylijäämäruokaa, Eu-ruokaa sekä koulujen kes-
kuskeittiöiden sekä eri kiinni menneiden ravin-
toloiden lahjoittamia ruokia. Lisäksi jaettiin 
valtakunnallisesti lahjoitettuja ruokia sekä hy-
gieniatarvikkeita joita saatiin mm. Nestele:ltä, 
Tokmannilta ja Ikealta. Lisäksi Rovaniemellä 
jaettiin Helluntaiseurakunnan lahjoittamia 
keittoannoksi. Ruoka-apu toimitettiin myös 
ikäihmisten koteihin, missä mm. Rovaniemen 
Palloseuran pelaajat olivat kuljetus apuna. 
Autettuja oli yhteensä operaation aikana 1500 
taloutta.

Koulutukset toteutettiin verkkokoulutuksina 
mm. henkisen tuen- ja ystävätoiminnan kou-
lutusta, erilaisia webinaareja, sekä kaksi Earj-
skype tapaamista. 
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3.1.4 Keräystoiminta osana valmiustoi-
mintaa

Keräystoiminta on tärkeä osa Suomen Punai-
sen Ristin valmiutta. Katastrofirahastoon ke-
rätyt varat mahdollistavat nopean avun niin 
kotimaan onnettomuuksissa kuin maailmal-
la sattuneissa katastrofeissa ja konflikteis-
sa. Kiireellistä kotimaanapua annettiin muun 
muassa tulipalo tilanteissa välttämättömien 
perustarpeiden kuten ruuan, vaatteiden, vuo-
devaatteiden ja hygieniatarvikkeiden hankin-
taan. Lapin piirissä huomioitavaa on, että noin 
puolet Nälkäpäivänä Lapin alueella kerätyistä 
varoista palautuu alueelle takaisin kotimaan 
apuna noin puolet. Vuonna 2020 kotimaan 
apua annettiin yhteensä 14 kertaa, 26 henki-
lölle. Avustussumma oli 10697,46.

Kaikilla Lapin piirin osastoilla on valmius ke-
räyksen nopeaan käynnistämiseen. Jokasyk-
syinen Nälkäpäiväkeräys on järjestön tärkein 
vuosittainen keräystapahtuma. Vuonna 2020 
Nälkäpäiväkeräys vietti 40 vuotisjuhlaa koro-
napandemian vuoksi hyvin erilaisissa tunnel-
missa. Kaikki Lapin piirin osastot toteuttivat 
keräyksen jollakin tapaa. Osa jakoi kaup-
poihin pelkät kylmät lippaat, osa aktivoitu 
nettikeräyksellä ja osa normaalisiti lipaske-
räyksenä. Nälkäpäiväkeräys järjestettiin 24.-
26.9.2020. Keräyksen toteutti 20 osastoa. 
Keräykseen osallistui myös Kemin ja Rova-
niemen vastaanottokeskusten asiakkaat ja 
työntekijät, monia yhteistyökumppaneita ku-
ten kouluja ja LähiTapiola -vakuutusyhtiö sekä 
S-ryhmän Arinan ja Kollismaan osuuskaupat 
vastaanottivat keräystuottoja.  Vuoden 2020 
Nälkäpäiväkeräyksen tulos Lapissa oli 19 442 eu-
roa eli 11 senttiä jokaista lappilaista kohden. 
Tulos pysyi melko samana kuin vuonna 2019 
koronasta huolimatta. Lapin kunnista keräys-
tulos oli jälleen kerran paras Muoniossa, jossa 
kerättiin 76 senttiä jokaista muoniolaista koh-
den. Nälkäpäiväkeräykseen osallistui Lapissa  
koronan vuoksi huomattavasti vähemmän li-
paskerääjiä, yhteensä 180 kerääjää.

Nälkäpäivähernekeittoa ja sämpylöitä Kittilässä

Rovaniemen keräyskeskus Pirsmassa
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3.2. Terveyspalvelutoiminta

Ensiapuryhmät osana osastojen auttamisval-
miutta. Vuoden 2020 aikana ensiapuryhmä-
toimintaa oli Lapin piirin alueella 14 osastossa. 
Mukana toiminnassa oli 115 vapaaehtoista, 
joista 6 oli alle 29 vuotiaita. 

Ensiapuryhmät päivystävät alueellaan erilaisis-
sa tapahtumissa. Vuoden 2020 aikana päivys-
tyksiä Lapin alueella oli yhteensä 39. Päivys-
tysten määrä väheni huomattavasti edellisten 
vuosien määrästä koronan vuoksi. Koronan 
vuoksi valtaosa ensiapupäivystyksistä peruun-
tui. Ensiapuryhmän peruskurssi järjestettiin 
elokuussa, josta toteutui vain ensimmäinen lä-
hipäivä ja koronan vuoksi kaksi viimeistä lähi-
päivää jouduttiin perumaan. Loistavan ja hyvän 
piirien välisen yhteistyön avulla saimme osan 
ensiapupäivystäjän peruskurssin aloittaneista 
Oulun piirin järjestämälle ensiapupäivystäjän 
peruskurssille, joka pystyttiin toteuttamaan. 
Vuoden 2020 aikana ensiapupäivystäjän pe-
ruskurssin suoritti 4 henkilöä Kemin osastosta. 

Ensiapupäivystäjien hätäensiaputaitojen osaa-
minen ja toimintaohjeiden tunteminen tulee 
varmistaa vuosittain. Ensiapuryhmien osaa-
misen varmentamisen toteuttaa piirin tervey-
denhuollon suunnittelija kolmen vuoden välein. 
Vuonna 2020 oli osaamisen varmentaminen 
piirin toimesta. Osaamisen kertauspäiviä jär-
jestettiin viisi erillistä tapahtumaa neljällä eri 
paikkakunnalla Rovaniemellä, Torniossa, So-
dankylässä ja Ivalossa. Osaamisen kertaami-
seen osallistui yhteensä 44 henkilöä. Korona 
lisäsi etäyhteyksin tapahtuvaa kanssakäymistä 
osastojen ja piirin välillä, koska kasvokkaisia 
tapaamisia oli syytä välttää. Säännöllinen yh-
teydenpito osastojen ja piirin kanssa koettiin 
tärkeäksi, joten piirin toimesta järjestettiin 
säännöllisesti teams-tapaaminen Lapin alueen 
ensiapuryhmänjohtajille. Tapaamisia järjestet-
tiin yhteensä 8 kertaa ja niihin osallistui vaihte-
leva määrä alueen ensiapuryhmänjohtajia.  

Ensivastekurssi järjestettiin neljäpäiväisenä 
kahden viikonlopun mittaisena koulutuksena 
tammi-helmikuussa vuonna 2020. Ensivas-
tekurssi järjestettiin Rovaniemellä Lapin piiri-
toimiston tiloissa. Ensivastekurssille osallistui 
ensiapupäivystäjiä Sodankylän, Rovaniemen ja 
Napapiirin osastosta yhteensä 12 henkilöä ja 
kolme Lapin alueen ensivastekouluttajaa. 

Suomen Punainen Risti on valmiusjärjestö ja 
perustehtävänämme on avun tarpeessa ole-
vien ihmisten auttaminen. Onkin siis tärkeää, 
että Lapin piirin ja vastaanottokeskusten hen-
kilökunta hallitsee ensiavun antamisen. Lapin 
piirin toimesta  järjestettiinkin piirin, Kemin- ja 
Rovaniemen vastaanottokeskusten henkilö-
kunnalle EA1.-kurssi johon osallistui yhteensä 
13 henkilöä.

Ensivasate koulutusta Rovanimellä. Kuva Niina Rautio

Ensivasatekurssilaiset ryhmäkuvassa. Kuva Niina Rautio
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3.2.1 Osastojen toimintaryhmien ja val 
miuden vahvistamiseen liittyvä pilot-
tihanke.

Suomen Punaisen Ristin osastojen toimin-
taryhmien ja valmiuden vahvistamiseksi to-
teutettiin vuoden 2020 aikana pilottihanke. 
Hankkeen päämääränä oli vahvistaa Suomen 
Punaisen Ristin toimintalinjauksen asettamia 
tavoitteita vapaaehtoistoiminnan tukemisek-
si ja paikallisen valmiuden parantamiseksi. 
Pilottihankkeeseen hakeminen oli mahdollis-
ta kaikille Suomen Punaisen Ristin osastoil-
le. Hanke rahoitettiin Suomen Punaisen Ris-
tin yhteistoimintarahastosta. Pilottihankkeen 
kokonaisarvo oli 687 000€, joka tukee ma-
teriaalihankintoja, koulutusta ja innovointia. 
Lapin piirin tukiosuus kokonaisuudessaan oli 
36 000€. 

Tukiosuus oli jaettu seuraavasti: materiaali-
tuki 18 300€, koulutustuki 14 068€ ja alueel-
liset viestintäkoulutukset 3 419€. 

Lapin piiriin koottiin työryhmä joka päätti 
alueellisesti yhteistoimintarahaston käytös-
tä valtakunnallisten ohjeistuksien pohjalta ja 
kävi osastojen hakemukset läpi sekä päätti 
tukien jakamisesta. 

Materiaalitukea haki yhteensä 8 osastoa, 
joille toimitettiin päivystysvaatteita seuraa-
vasti kalkun logistiikkakeskuksen kautta; 48 
kpl liiviä, 26 kpl softshell takkia, 28kpl hou-
sua, 6kpl pientä ensireppua täydellä varus-
tuksella, 2 kpl ensireppua ilman mittareita, 
1 ensivastereppu sekä kolmelle ensivastetoi-
mintaan kouluttavalle osastolle myönnettiin 
1000€ ensivastereppujen hankintaan. Ma-
teriaalitukea myönnettiin osastoille vuoden 
2020 aikana yhteensä 16 713€.

Koulutustukea haki yhteensä 5 osastoa. Kou-
lutustukea oli haettavissa seuraaviin vapaa-
ehtoisten osallistujien koulutusten osallistu-
mismaksuihin sekä osallistujien pakollisiin 
matka- ja majoituskuluihin

- Ensiapukurssi EA 3

- Ryhmänjohtajakoulutus (RJ-kurssi)

- Vapepa-keskuskoulutus

- Vapepa-johtajakoulutus

Valmius- ja alueellisia viestintäkoulutuksia to-
teutetaan vuoden 2021 aikana. 

3.2.2. Terveyspisteiden toiminta

Terveyspistetoimintaa Lapin alueella oli 5 eri 
paikkakunnalla Ivalo, Kemi, Kemijärvi, Kittilä 
ja Rovaniemi. Terveyspistetoiminta on matalan 
kynnyksen toimintaa jonne voi tulla kuka ta-
hansa saamaan maksutonta ohjausta ja neu-
vontaa omaan terveyteen liittyvissä asioissa. 
Korona vaikutti myös terveyspistetoimintaan, 
joka Lapin alueella on kasvokkaista toimintaa 
kaikilla paikkakunnilla. Toimintaa ehti vuoden 
2020 aikana olla alkuvuonna ja kesän kynnyk-
sellä, muutoin toiminta oli tauolla. Terveys-
pistetoiminnassa asiakaskäyntejä oli yhteen-
sä 141. Terveyspisteellä kävi hyvin laajasti 
eri-ikäisiä henkilöitä, asiakkaiden ikäjakauma 
on ollut alle 30 vuotiaista – yli 69 vuotiaisiin. 
Yleisin syy terveyspisteellä käyntiin oli ollut 
verenpaineen mittaus, mutta keskusteluapua 
on ollut myös ylipainoon, yksinäisyyteen sekä       
toimeentulo-ongelmiin liittyen. 

Osaamisen varmennusta Inarin osastossa. Kuva Niina 
Rautio
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Terveydenedistämiseen liittyviä teematapaa-
misia ei järjestetty alueellisesti millään paik-
kakunnalla Lapin alueella koronan vuoksi. 
Rovaniemellä järjestettiin Terveyspisteiden va-
paaehtoisille yhteinen tapaaminen kaksi ker-
taa, johon osallistui yhteensä 4 henkilöä kum-
mallakin kerralla. Valtakunnalliset terveyden 
edistämisen webinaariin osallistui Lapin alueel-
ta 3 henkilöä. 

3.2.3. Kouluvierailujen teemana ensiapu 
ja seksuaaliterveys

Koronan vuoksi 2020-vuonna tapahtumia jär-
jestettiin hyvin vähän ja koulu- ja oppilaitosvie-
railut peruttiin keväästä 2020 alkaen. InAction 
kahdeksasluokkalaisille suunnattu ensiapuai-
heinen peli toteutettiin lähitoteutuksena yhden 
kerran ja siinä tavoitettiin arviolta 30 oppilasta. 
Terveysturvallisuudesta johtuen InAction peliä 
suositeltiin verkkoversiona suoritettavaksi ja 
verkkoversiototeutuksen kautta tavoitettiin ar-
violta 60 oppilasta. Seksuaaliterveyteen liitty-
viä vierailuja tehtiin 3 ja niissä tavoitettiin arvi-
olta yhteensä 150 oppilasta. 

3.2.4. Koronan vaikutukset toimintaan

Koronan myötä perustettiin  Ohtoon  tervey-
denhuollon ammattilaisten ryhmä, johon on liit-
tynyt 11 jäsentä. Hygieniatarvikkeita on tilattu 
keskitetysti Lapin piirille vuoden 2020 maalis-
kuusta alkaen. Jokaiselle Lapin piirin osastol-
le lähetettiin suojavarustepaketti huhtikuussa, 
joka sisälsi käsidesipullon, hanskapaketin sekä 
suu-nenäsuojan. Osastoille ja toimintaryhmille 
on aloituspaketin lisäksi toimitettu lisää suoja-
varusteita tarpeiden mukaisesti.

Kondomiajkortti koultusta Sodankylän yläkoululla. Kuva 
Sirkka Kellokumpu

3.3. Sosiaalinen hyvinvointi

Sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen liittyvien 
vapaaehtoistehtävien perustan muodostavat 
monimuotoinen ystävätoiminta ja sitä täyden-
tävät muut sosiaalitoiminnan kenttään kuulu-
vat tehtävät. Monimuotoista ystävätoimintaa 
ovat kahdenvälinen ystävä- ja tukihenkilötoi-
minta, monikulttuurinen ystävätoiminta, ker-
taluonteinen saattajatoiminta, palvelutalois-
sa tehtävä vapaaehtoistyö, ryhmätoiminta ja 
varaisovanhempitoiminta. Toimintaan sisältyy 
ystävätoiminnan organisointitehtävät mukaan 
lukien ystävien vertaisryhmät sekä erilaisten 
ystävätoimintaan liittyvien tapahtumien ku-
ten Ystävänpäivätapahtumien järjestäminen. 
Ystävävälittäjät ja ryhmien vetäjät ovat mer-
kittävässä roolissa ystävätoiminnan organi-
soinnissa. Sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen 
liittyviin tehtäviin ystävätoiminnan lisäksi lue-
taan kuuluvaksi vastaanottokeskusten vapaa-
ehtoistoiminta, kauppojen, koulujen ja kuntien 
lahjoittaman ylijäämäruuan jakelu yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa, Eu- ruokajakelu ja Hyvä 
Joulumieli keräys.

Varsinaista omaishoidontukitoimintaa ei järjes-
tetä Punaisen Ristin toimesta mutta teemme 
usealla paikkakunnalla yhteistyötä omaishoito-
yhdistysten kanssa. Sodankylän osaston ystä-
vät ovat tukeneet Napapiirin omaishoitajayh-
distys ry osallistumalla kotitoimintaan vieraillen 
parin kanssa omaishoidettavan kotona ja jär-
jestämällä omaishoidettaville ryhmätapaami-
sia.    Pellon osasto käynnisti yhteistyön Län-
si-Pohjan omaishoitajat ry kanssa tavoitteena 
digitaitojen vahvistaminen omille kohderyhmil-
leen.  Rovaniemellä Napapiirin Omaishoitajat ry 
kanssa aloitettiin yhteistyö digikaverikoulutuk-
sen järjestämisessä.  Koulutus siirtyi vuodelle 
2021 koronatilanteen johdosta.   



Punainen Risti organisoi yhdessä Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton kanssa Hyvä Joulumie-
li korttien jakoa piirin alueella. Vuodesta 2018 
lähtien korttien jako on pääosin toteutettu 
kunnan viranomaisten ja seurakunnan diako-
niatyön toimesta. Paikallisosastojen yhteistyö 
kunnan ja seurakunnan toimijoiden kanssa 
on osoittautunut edelleen erittäin tärkeäksi. 
Vapaaehtoiset tavoittavat lapsiperheitä jotka 
muutoin jäisivät avun piiristä ja tieto mahdol-
lisuudesta saada Hyvä joulumieli-lahjakortti 
menee vapaaehtoistemme kautta perille. Osa 
osastoista jakoi kortteja yhteistyössä yhteis-
työkumppaneiden kanssa ja osa huolehti kort-
tien toimittamisesta yhteistyökumppaneille. 

Ystävänpäivätapahtumia järjestettiin yhdek-
sällä paikkakunnalla. Tapahtumat ehdittiin 
järjestää ennen kuin koronapandemian vaiku-
tukset toimintaan alkoivat. Tapahtumissa mm. 
kohdattiin yksinäisiä, kuunneltiin musiikkia, 
askarreltiin ystävänpäiväkortteja ikääntyneil-
le ja vierailtiin palvelutaloissa sekä tiedotettiin 
Punaisen Ristin ystävätoiminnasta ja hankit-
tiin uusia vapaaehtoisia.

Hyvä Joulumieli -avajaistapahtuma järjestet-
tiin koronasta huolimatta Rovaniemellä yh-
teistyössä MLL:n kanssa. 

Tokmannin tukemia Punaisen Ristin joulukah-
viloita järjestettiin 7 paikkakunnalla. Punaisen 
Ristin joulukahvilat tarjoavat joulun aikana 
yksin joulua viettäville yhteisöllisen kohtaa-
mispaikan. Kovat pakkaset eivät houkutelleet 
paikalle kovinkaan paljon väkeä joten ko-
ronarajoituksia oli helppo noudattaa. Yhdellä 
paikkakunnalla tapahtuma oli ulkotiloissa. Ta-
pahtumista ylijääneet tarjottavat jaettiin hen-
kilökohtaisesti ulko-ovelle tai postilaatikoihin 
yksin asuville tai palvelutalojen asiakkaille.  
Valtakunnallisesti Lapissa oli eniten joulukah-
viloita. 

Koronan vuoksi vastuuvapaaehtoisten kas-
vokkaiset vertaistapaamiset toteutettiin kuu-
kausittaisella Teams-tapaamisella ja nopeaan 
viestintään hyödynnettiin Whatsapp-ryhmää.  
Pitkien välimatkojen Lapissa sähköiset väli-
neet ovat lisänneet vapaaehtoisten keskinäis-
tä yhteydenpitoa ja digitaalisia taitoja.  

Perinteinen Ruskatapaaminen oli tarkoitus 
järjestää viikonlopun mittaisena tapahtuman 
Saariselällä, sitten jouduimme kutistamaan 
sen Luostolle ja lopulta tapahtuma järjestet-

tiin etänä yhden päivän tapaamisena ja sii-
hen osallistui 11 henkeä. Mukana oli ystävä-
toiminnan ja ruoka-avun vapaaehtoisia sekä 
opiskelijoita Lapin yliopistosta. Ohjelmassa oli 
ystävätoiminnan korona-ajan toimintamuoto-
jen esittelyä mm. puhelinystävätoiminta, ruo-
kajakelun ja Ruokaa ja kohtaamisia -hankkeen 
toiminnan esittelyä, lisäksi Mummon markan 
vartijat esittelivät ikääntyneiden taloudellisen 
kaltoinkohtelun torjunta hankettaan. Vapaaeh-
toisten kanssa yhdessä pohdittiin mitä ystävä-
toiminnassa voisi tehdä koronapandemian yhä 
jatkuessa.

Ystävätoiminta on yksi merkittävimmistä Pu-
naisen Ristin auttamisen muodoista ja perin-
teinen kasvokkain tehtävä ystävätoiminta koki 
kovan kolauksen koronan vuoksi. Lapin piirin 
vapaaehtoiset ystävät ovat suurimmaksi osak-
si riskiryhmään kuuluvia samoin heidän ys-
täväasiakkaansa. Tästä johtuen henkilökoh-
taisia tapaamisia haluttiin välttää ja yhteyttä 
pidettiin puhelimen avulla. Laitosvierailuja ei 
haluttu tehdä samasta syytä ja palvelutalois-
sa noudatettiin muutenkin koronarajoituksia.  
Kertaluonteinen saattajatoiminta jonka koh-
deryhmänä olivat ikääntyneet jouduttiin kes-
keyttämään. Vaikka korona rajoitti toimintaa 
keväästä lähtien ja mielekkäiden tehtävien 
tarjoaminen osoittautui haastavaksi toimintaa 
voitiin kuitenkin järjestää kohtuullisesti.

Verkkoystävätoiminta, joka on valtakunnalli-
sesti koordinoitua, tarjosi uuden tavan toimia 
ystävänä. Lapista on mukana vapaaehtoisia 
sekä asiakkaita ja yksi verkkoystävävälittäjä. 
Vapaaehtoisille on löytynyt tehtäviä asiointi-
avussa ja kauppa-asioiden hoitamisessa sa-
moin keväällä keskusteluavuksi avatussa  
Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisessa 
auttavassa puhelimessa. 

Ystävätoimintaan liittyvät koulutukset siirtyivät 
verkkoon jossa ei tavoitettu koulutusten kautta 
niin paljon uusia vapaaehtoisia kuin aiempina 
vuosina.  Vapaaehtoisten kiinnostus digilaittei-
den käyttöön ja verkkovälitteiseen yhteyden-
pitoon on koronan myötä vahvistunut. Tämä 
antaa heille lisää valmiuksia jatkossa auttaa 
ystäväasiakkaita verkkoon siirtyvien palvelui-
den pariin ohjaamisessa. LähiTapiolan tuella 
hankittiin osastojen ystävätoiminnan tukemi-
seksi älypuhelimia, kuulokkeita ja kaiuttimia. 
Näillä laitteilla vapaaehtoiset ovat voineet pitää 
yhteyttä ystäväasiakkaisiin ja toisiinsa.
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3.3.2. Ruoka-aputoiminta

Ruoka-avun tarve on jatkuvasti kasvanut. 
Kevään koronatilanne lisäsi ruoka-avun tar-
vitsijoiden määrää entisestään. Korona toi 
mukanaan uusia kertaluonteisia lahjoittajia, 
jotka lahjoittivat elintarvikkeiden lisäksi val-
misruokaa, hygieniatuotteita, liinavaatteita 
ja kangasmaskeja. Lapissa monet matkailu, 
ravintola- ja hotellialan yrittäjät sulkivat toi-
mipaikkansa ja sen seurauksena tyhjensi-
vät elintarvikevarastonsa. SPR Lapin piiri sai 
useita suuria eriä elintarvikkeita jaettavaksi. 
Tilanteen jatkuessa useat isommatkin valta-
kunnalliset toimijat ja järjestöt antoivat lah-
joituksia ja avustuksia ruoka-avussa jaetta-
vaksi. Tokmanni, Ikea ja Nestle lahjoittivat 
elintarvikkeiden lisäksi hygieniatuotteita sekä 
liinavaatteita. Keliakialiitto suuntasi apunsa 
gluteenittomia tuotteita tarvitseville. Huhta-
mäeltä saatiin kangasmaskeja lahjoitettavaksi 
ruoka-avun asiakkaille. Ruokajakelun järjes-
täminen ja organisointi vaati uusia toiminta-
malleja ja lisää vapaaehtoisia. Nykyisistä va-
paaehtoisista suurin osa kuuluu riskiryhmään 
ja heidän tilalleen saatiin urheiluseurasta sekä 
seurakunnista vapaaehtoisia. 

Ruoka-apua jaettiin 7 paikallisosaston alueel-
la. Jakokertoja oli 274, joissa vapaaehtoiset 
tekivät yhteensä 8 220 työtuntia. Eu-ruokaa 
jakoi 6 osastoa ja jakokertoja oli 9. Vapaaeh-
toisia jakeluissa oli mukana 85.  Ruoka-avun 
saajia oli lähes 8600 taloutta. 

Ruoka-aputoimintaan tuli uusia haasteita hy-
gienia- ja turvallisuusohjeiden myötä. Aikai-
sempien tuttujen toimintatapojen tilalle tuli 
kehittää uusia malleja, joiden turvin voitiin 
ruoka-apua antaa. Ruoka-avussa siirryttiin 
pakkaamaan asiakkaille valmiita ruokakasseja 
ja ateria-annoksia, jotka jaettiin ulkona tur-
vavälit ja kokoontumisrajoitukset huomioiden. 
Ihmisten siirtyessä paljolti etätöihin ja koulu-
laisten ollessa etäkoulussa, useassa koulussa 
ja kunnassa jäi valmiita aterioita hävikkiin. 
Heiltä saatiin kaivattuja valmisaterioita jaet-
tavaksi ruokajaossa ja asiakkaille kotiin vie-
täviksi.  

  

Ruokajakelun järjestäminen ja organisointi 
vaati valmisteluja kuten tavaroiden logistiikan 
järjestäminen palveluntuottajan tiloista ruo-
ka-apua jakaviin toimitiloihin aina ruoka-avun 
tarpeessa oleville kotiin asti. Toiminta vaati ai-
kaisempaa enemmän vapaaehtoisia ja auttajia 
Uusien apukäsien löytymiselle on tarve. Uusik-
si yhteistyökumppaneiksi löytyi urheiluseuran 
lomautettuja pelaajia ja seurakuntien vapaa-
ehtoisia tarjoutui apuun uusien rekrytoitujen 
vapaaehtoisten lisäksi. Koska keväällä oli vah-
va suositus ikäihmisillä olla kotona karanteenin 
omaisissa olosuhteissa, tarve kotiin annetta-
valle avulle nousi esiin. Urheiluseuran pelaajat 
ja vapaaehtoiset alkoivat kuljettamaan ruoka-
kasseja ja aterioita ikäihmisille heidän kotei-
hinsa aina taajamasta sivukylille asti.

r

Ruoka-avun jakoa korona aikana Rovaniemellä. Kuva 
Marianne Sarre

RoPs:n pelaajat olivat mukana jakmassa ruokaa ikäih-
misten koteihin Rovaniemellä. Kuva Veli-Matti Ahtiainen



3.3.3. Koronan vaikutukset toimintaan

Sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen osallistui 
neljätoista osastoa joissa oli monimuotoista ys-
tävätoimintaa. Ystävätoiminnan vapaaehtoisia 
oli mukana 172 ja osa heistä osallistui lisäksi 
muihin tehtäviin. Muissa vapaaehtoistehtävissä 
toimi heidän lisäkseen 87 henkilöä. Ystävätoi-
minta tavoitti 443 asiakasta tai perhettä joko 
kertaluonteisesti tai toistuvasti.  

Muun sosiaalipalvelun avun piirissä olevia oli 
ruoka-avussa 8600 taloutta, joissa asui yksi tai 
useampi henkilö. Hyvä Joulumieli lahjakortteja 
jaettiin osastojen toimesta 88 lapsiperheelle.

Korona vähensi asiakkaiden määrää ystävä-
toiminnan osalta puolella verrattuna vuoteen 
2019  mikä oli odotettavissa koska toiminnan 
kohteena ovat lähinnä ikääntyvät. Puhelinkon-
taktit eivät ole korvanneet kasvokkaista koh-
taamista. Verkkoystävätoiminta ei myöskään 
ole houkutellut iäkkäämpiä asiakkaita. Vapaa-
ehtoisten määrä on vähentynyt noin 30 %. 
Ruoka-avun vapaaehtoisten määrä puolestaan 
on lisääntynyt 45 % ja vastaavasti ruoka-avun 
saajien määrä on kaksinkertaistunut. 

Sosiaalisen hyvinvoinnin alla toimi piirin alueel-
la kaksi hanketta (Kohdataan kylillä ja keskuk-
sissa sekä Ruokaa ja kohtaamisia), näistä lisää 
omissa alakohdissa.

3.4. Monikulttuurisuustoiminta

Lapin piirissä toimiva monikulttuurisuustoimin-
nan kehittäjä on osittain STEA:n rahoituksella 
palkattu työntekijä. Monikulttuurisuustoimin-
nan kehittäjä toimii kotoutumisen ja monikult-
tuurisen toiminnan sekä paperittomiin liittyvän 
toiminnan tukena niin osastoissa kuin kunnis-
sakin Lapin alueella. SPR Lapin piirissä tehtä-
vässä on toiminut sijainen elokuusta 2019 läh-
tien. Vuonna 2020 tehtävään rekrytoitiin uusi 
sijainen helmikuussa 2020 edellisen jäädessä 
äitiyslomalle.

Vuonna 2020 toimintaan vaikutti laajasti ko-
ronavirus-pandemia. Vapaaehtoistoiminnassa 
on riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä ja toiminta 
oli aiemmin keskittynyt kokonaan kasvokkain 
tapahtuvaan kohtaamiseen. Koronaepidemian 
johdosta toiminnot jouduttiin keskeyttämään 
hetkellisesti, vapaaehtoisresurssit pienenivät 
ja toimintaa jouduttiin kehittämään uudella ta-
valla. Lapissa keskityttiin monikulttuurisen toi-
minnan koulutusten ja kohtaamisten viemisek-
si verkkoon, osastojen digitaitojen tukemiseen 
ja kontaktoimaan yhteistyökumppaneita, osas-
tojen vapaaehtoisia sekä vastaanottokeskuksia 
Rovaniemellä ja Kemissä, erityisesti koronaan 
liittyvissä ohjeissa. SPR Lapin piiristä on väli-
tetty Punaisen Ristin koronaan liittyviä moni-
kielisiä infomateriaaleja kuntiin, osastoihin ja 
vastaanottokeskuksiin, järjestetty henkisen 
tuen koulutus vastaanottokeskuksen henkilö-
kunnalle, oltu mukana VOK joukkotestauksissa 
ja järjestetty monikulttuurisen toiminnan pe-
rehdytystä ja koulutusta pääosin verkossa. Toi-
minnassa hyödynnettiin myös uusia SPR Maa-
hanmuuttajaohjelman työntekijöiden yhdessä 
organisoimia valtakunnallisia webinaareja tai 
verkkotoimintoja, joita markkinoitiin avoimiksi 
kaikille.

Rasisminvastainen viikko näkyi alku vuonna 
2020 jo vakiintuneiden yhteistyöverkostojen 
ja oppilaitosyhteistöiden kautta, sillä Rasismin-
vastaisen viikon -kampanjasuunnittelusta on 
muodostunut jo perinne Lapin suurissa kunnis-
sa Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa. Rasis-
minvastaisen viikon -kampanjaan maaliskuulle 
oli järjestäytymässä toimintaa ko. paikkakun-
nille ja mm. Kittilään. 
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Epidemian johdosta kaikki fyysiset tilaisuudet 
eli asiantuntijaluennot, kouluvierailut, kampan-
jatapahtumat jne. jouduttiin perumaan. Huo-
limatta nopeasta aikataulusta Rovaniemellä 
toteutettiin rasisminvastainen somekampanja 
vapaaehtoisvoimin, joka tavoitti kampanjavii-
kolla jopa yli 1000 henkeä Facebook kokonais-
kattavuustilastojen mukaan (verkoston sivulla 
seuraajia 335). Sen lisäksi rasisminvastaista 
sanomaa on levitetty ympäri vuoden erityisesti 
sosiaalisen median alustoja hyödyntäen.

Vuonna 2020 on levitetty tietoa kotoutumisen 
tuesta ja monikulttuurisesta vapaaehtoistoimin-
nasta sekä paperittomien tuesta niin osastoissa 
kuin kunnissakin. Asema monikulttuurisuuteen 
ja kotoutumiseen liittyvissä verkostoissa on 
vakiintunut. Monikulttuurisuustoiminnan kehit-
täjä toimi osana paperittomat-koordinaatiota 
Punaisella Ristillä ja toimi asiantuntijatukena 
Lapissa. Paperittomiin liittyvässä verkostotyös-
sä Punaisen Ristin rooli on merkittävä. Piirin 
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä toimi 
yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa ja yl-
läpiti tai loi kontakteja kuntiin, verkostoihin ja 
muihin järjestöihin. Lapin piirin työntekijä osal-
listui yhteistyökumppaneiden sekä viranomais-
ten ylläpitämiin verkostoihin sekä yksittäisiin 
palavereihin kotoutumisen tukeen liittyvissä 
asioissa tarjoten asiantuntijatukea. SPR Lapin 
piiri valittiin Lapin ETNO jäseneksi toimikau-
delle 2020-2024. Toiminnan aloitus viivästyi ja 
ensimmäisen järjestäytymiskokous siirtyi tam-
mikuulle 2021. Lapin MAKO verkostossa toi-
minnan koordinointi muuttui ja kokoontumiset 
siirtyivät verkkoon.

Lapin piirin alueella monikulttuurinen tai rasis-
minvastainen toiminta keskittyi

edelleen osastoihin, joiden alueelle oli vastaan-
otettu kiintiöpakolaisia, paikkakunnalla toimi 
turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus tai 
osastoon oli nimetty kotoutumisen tuen vas-
tuuhenkilö. Vuoden 2020 aikana kontaktoitiin 
kuntien pakolaistyöntekijöitä kiintiöpakolaisia 
vastaanottavissa kunnissa ja keskityttiin arjen 
aputoiminnan kehittämiseen lyhytaikaisena ys-
tävätoimintana, vallitseva tilanne huomioiden. 
Tavoitteena oli kartoittaa kuntien tarpeita ja 
tiivistää yhteistyötä paikallisosastojen toimijoi-
den kanssa sekä tukea osastojen toimintamah-
dollisuuksia. 

Kiintiöpakolaisia vastaanottivat loppuvuonna 
2020 Rovaniemi ja Kemi. Sen sijaan Tornion, 
Tervolan, Ylitornion ja Sallan osalta matka-
järjestelyt siirtyivät vuoteen 2021. Osastoja 
tuettiin tarjoamalla informaatioita, päivitettyjä 
ohjeistuksia ja koulutuksia sekä oltiin muka-
na toiminnan suunnitteluissa kuntayhteistyön 
kautta. Erityisesti pienten paikkakuntien osal-
ta todettiin, että selkokielen koulutuksille voisi 
olla tarvetta jatkossa enemmän, jotta tuettai-
siin maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 
osallisuutta vapaaehtoistoiminnassa ja järjes-
tötietoutta Punaisella Ristillä sekä kiinnittymis-
tä paikkakunnille pitkäaikaisemmin. Punaisen 
Ristin vapaaehtoisten rooli rasisminvastaisessa 
toiminnassa ja kotoutumisen tuen toiminnois-
sa on koettu tarpeelliseksi, johon tarvitaan kui-
tenkin uusia vapaaehtoisia. 

Osastot järjestivät yhteistyössä piirin kanssa 
kotoutumista tukevaa toimintaa tai suunnitte-
livat sen uudenlaista toteuttamista yhteistyö-
tahojen kanssa. Varsinainen toiminta oli arkea 
tukevan ja rasisminvastaisen toiminnan kehit-
tämistä ja kerhotoimintaa sekä koulutuksia ja 
infotilaisuuksia vapaaehtoisille. Alkuvuonna 
2020 toiminnassa oli monikulttuurista ja rasis-
minvastaista vapaaehtoistoimintaa osastoissa 
ja vastaanottokeskuksissa. Koronaepidemian 
johdosta toiminnat keskeytyivät ja vastaan-
ottokeskuksissa asetettiin vierailukieltoja. Li-
säksi Maahanmuuttoviraston toimeksiannon 
myötä Kemissä vastaanottokeskus lakkautet-
tiin kokonaan vuoden loppuun mennessä ja 
Rovaniemellä kapasiteettia supistettiin. Rova-
niemellä kehitettiin kuitenkin yhteistyötä vas-
taanottokeskuksen ja kunnan sosiaalitoimen 
kanssa ja koulutettiin vapaaehtoisia Arjen apu 
-ryhmän käynnistämiseksi sekä toteutettiin 
Rovala-opiston kanssa yhteistyössä läksyapua 
maahanmuuttajille verkkomuotoisen Etäläksy-
helppi-kerhon muodossa.

Piirin työntekijä tarjosi apuaan monikulttuu-
risen toiminnan vapaaehtoistoiminnan rekry-
tointiin ja osastojen voimavarojen tukemiseen, 
mutta koronaepidemian johdosta fyysiset 
kohtaamiset ja kokoontumiset olivat vähissä. 
Verkkokouluttamisen ja -toimintamuotojen to-
teuttamiseen sekä vertaistuen saamiseen etä-
nä saatiin hyvä aloitus ja kokemusta, jota voi 
hyödyntää jatkossa myös pitkien välimatkojen 
tuomissa haasteissa Lapissa. 



Yhteensä piirin alueella oli monikulttuurisessa 
toiminnassa mukana 17 aktiivista vapaaeh-
toista ja toiminta tavoitti ryhmätoiminnoissa 
20 tuen tarvitsijaa (ei sisällä monikulttuurista 
ystävätoimintaa). Vapaaehtoistoiminnassa oli 
mukana myös maahanmuuttajataustaisia va-
paaehtoisia, jotka toimivat vapaaehtoisina Pu-
naisen Ristin Nälkäpäivä-keräyksessä. 

Ennakkoluuton edelläkävijä palkito luovutettiin Kaup-
pakesku Revontulelle ja Henna Martimolle

Nuorisotoiminta

Nuorisotoimintaa on tuettu piiriltä vapaaeh-
toistoiminnan kehittäjän osa-aikaisella työ-
panoksella. Ryhmämuotoista nuorisotoimin-
taa ei ollut piirin alueella ollenkaan vuonna 
2020. Nuorten kiinnostus ryhmämuotoista 
toimintaa kohtaan on muuttunut ja toiminta 
painottuu enemmän tapahtumien järjestä-
miseen, oppilaitosyhteistyöhön ja lyhyt kes-
toiseen vapaaehtoistyöhön. Nuoret, erityi-
sesti Lapin yliopiston opiskelijat, osallistuivat 
vuonna 2020 aktiivisesti erilaisten tapahtu-
mien järjestämiseen. Nuoria oli mukana to-
teuttamassa mm. Hyvä Joulumieli keräyksen 
avajaistapahtumaa, Facebook ja Instagram 
tiedotusta Ehkäisevän päihdetyön viikolla ja 
mielenterveyspäivänä , HIV/AIDS -päivässä 
tehtiin Rovaniemelle punainen nauha ja nuo-
ret osallistuivat Nälkäpäiväkeräyksessä eri 
puolilla Lappia.

Kouluvierailujen tekeminen loppui käytän-
nössä kokonaan koronan vuoksi, joten tä-
män vuoden tilastot kouluvierailuista ovat 
edellisvuotta alhaisemmat. Kouluille on 
markkinoitu opettajien käyttöön SPR oppi-
materiaalit -sivustoa, jota he voivat itsenäi-
sesti hyödyntää opetuksessa. Kouluvierailuja 
tehtiin läsnä- ja verkkototeutuksena 7 osas-
ton alueella. Kouluvierailuilla teemoina ovat 
olleet mm. ensiapu (esim. InAction!), HIV- ja 
seksuaaliterveys, nuorten ystävätoiminta ja 
Punaisen Ristin toiminnan yleisesittely. Op-
pilaitosyhteistyössä kohdattiin noin 960 lasta 
tai nuorta. 



Oppilaitosyhteistyössä merkittävää on Punai-
sen Ristin toiminnasta tiedottaminen. Lisäksi 
monet koulut ja oppilaitokset ovat osallistu-
neet vuosittain Nälkäpäiväkeräykseen osasto-
jen mukana, myös tänä vuonna oppilaat olivat 
sekä kerääjinä, että muutamilla kouluilla jär-
jestettiin keräyksiä. Isona osana oppilaitosyh-
teistyötä ovat myös opiskelijoiden harjoittelut. 
Piiritoimistolla oli vuoden 2020 aikana 12 har-
joittelijaa kolmesta eri oppilaitoksesta. Lisäksi 
muutamalla osastolla on ollut omia harjoitteli-
joita. Kaikki lasten ja nuorten leiritoiminta jäi 
koronan vuoksi pois.

Nuoria on mukana myös joidenkin osastojen 
toimintaryhmissä ja luottamustehtävissä, sekä 
piirin hallituksessa. Nuorisojäseniä 31.12.2020 
oli 109.

3.5 Lapin piirin vastaanottokeskukset

Rovaniemen ja Kemin vastaanottokeskukset 
ovat Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin yllä-
pitämiä odotusajan keskuksia. Keskukset ovat 
tarkoitettu aikuisille turvapaikanhakijoille ja 
lapsiperheille. Keskukset ovat sekä hajautetun 
mallin että laitosmallin yhdistelmiä, jonka toi-
misto- ja toimintatilat sijaitsevat erillään asi-
akkaiden asuinhuoneistoista.

Rovaniemen vastaanottokeskus muutti uusiin 
tiloin loppuvuodesta.

Kemin vastaanottokeskuksen jouduttiin lopet-
tamaan migrin tekemän päätöksen mukaan 
31.12.2020, minkä jälkeen Lapin piirillä on jäl-
leen vain yksi vastaanottokeskus Rovaniemel-
lä.

Suurimmat haasteet asiakastyön osalta toi-
mintavuoden aikana olivat ennen kaikkea asi-
akkaiden jaksamisen tukeminen. Pitkiksi ve-
nyneet prosessit, traumaattisten kokemusten 
vaikutukset sekä yleinen toivottomuus aiheut-
tivat asiakkaissa monenlaista oireilua. Hen-
kilöstön osalta toimintavuotta leimasi hyvin 
vahvasti haastavan asiakas- työn lisäksi epä-
varmuus työn jatkumisesta.

Työkyvyn parantamiseksi vastaanottokeskuk-
sissa koko henkilökunnalle järjestettiin työn-
ohjasta, työyhteisön kehittämiseen liittyviä 
kokouksia ja työhyvinvointipäiviä, sekä virkis-
tyspäivät.

Rovaniemen ja Kemin vastaanottokeskuksis-
ta on tehty tarkemmat erilliset toimintakerto-
mukset, mitkä liitetään osaksi piirin toiminta-
kertomusta.
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4.1. Kohdataan kylillä ja keskuksissa 
-hanke 2020

Kohdataan kylillä ja keskuksissa 2018-2021 
on Ikäinstituutin ja Vallin koordinoiman Elä-
mänote -ohjelman osahanke. Elämänote on 
ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen tähtäävä 
ohjelma, jossa on mukana 20 hanketta. Ra-
hoittajana on STEA:n kautta Veikkaus. 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa on valta-
kunnallinen, Punaisen Ristin keskustoimiston 
koordinoima kolmevuotinen ystävätoiminnan 
kehittämishanke. Hanke toteutetaan Lapin, 
Turunmaan ja Länsi-Suomen piirien alueella. 
Lisäksi mallia testataan ja levitetään myöhem-
mässä vaiheessa myös muiden piirien alueelle. 
Hankkeen päätavoitteena on vähentää ikään-
tyneiden yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja 
sosiaalista hyvinvointia sekä vahvistaa heidän 
selviytymiskykyään arjessa ja arjen häiriötilan-
teissa. Tavoitteena on tavoittaa tukea tarvitse-
via ja lisätä hyvinvointia kehittämällä löytävää 
ystävätoimintaa ja vahvistamalla yhteisölli-
syyttä verkostomaisella työllä.  

Lapin piirissä pääpaino on ollut kynnyksettömien, 
avoimien kohtaamispaikkojen luomisella yhdessä 
paikkakunnan muiden yhdistysten, toimijoiden ja kun-
nan kanssa.  Vuoden 2019 hankepaikkakunnat 
olivat Kemijärvi, Posio ja Salla. Vuonna 2020 
edellä mainittujen kuntien lisäksi toimintaa laa-
jennettiin Pelloon, Savukoskelle ja Ylitorniolle.  
Loppuvuodesta mukaan tuli vielä Inarin kun-
nasta Ivalo.

Vuoden 2020 alussa toiminnassa oli mukana 
viisi kohtaamispaikkaa ja uusia käynnistyi.

Kohtaamispaikkojen ohjelmassa tarjottiin edel-
lisvuoden tapaan kodin turvallisuutta lisääviä 
ja terveyden ylläpitoa vahvistavia asiasisältö-
jä. Kävijämäärä pysyi samana ja toiminnan ha-
luttiin jatkuvan. Sallassa Keminniemen kylien 
kohtaamispaikassa, Vallovaarassa, toiminnalle 
ei ollut tarvetta ja Kemijärven kaupunki luopui 
kirjastoautosta Kyläluudasta eikä sitä kokeilua 
voitu jatkaa.

•	 Sallassa jatkuivat Kelloselän ja Narus-
kan kiertävä kohtaamispaikka, Sallan 
kirkonkylän ja Hautajärven Seutulan 
kohtaamispaikat. 

•	 Kemijärvellä Tapionniemen Kyläkarta-
nossa aloitettiin tammikuussa tarjo-
amalla henkisen tuen peruskurssi ja 
sovittiin, että toiminta jatkuu kerran 
kuukaudessa. 

•	 Kemijärven keskustassa olevassa 
Raatipirtissä päätettiin aloittaa liikun-
taan painottuva kohtaamispaikka.

•	 Posion Hyvän mielen paikassa sovit-
tiin jatkettavan kevään aikana. 

Hankkeen uusien kohdepaikkakuntien, Pel-
lo, Savukoski ja Ylitornio kanssa käynnistet-
tiin neuvottelut kohtaamispaikkojen käynnis-
tämisestä. 

•	 Pellossa päätettiin kohtaamispaikan 
asemasta tiivistää yhteistyötä Län-
si-Pohjan Omaishoitajayhdistys ry ja 
Lapin Muistiyhdistyksen ry kanssa. 
Kaikki kolme tahoa pitivät tärkeinä, 
että voisivat tarjota kohderyhmilleen 
mahdollisuuden digitaitojen hankki-
miseen. He päättivät järjestää yhtei-
sen pienkeräyksen jolla kerättäisiin 
varoja tablettitietokoneiden hankin-
taan. Laitteet olisivat lainattavissa ja 
kun taidot karttuisivat oman laitteen 
hankintakin olisi mahdollista. Yhtey-
denpito verkon välityksellä toisi uusia 
mahdollisuuksia pitää yhteyttä omai-
siin ja ystäviin. 

•	 Savukoskella kohtaamispaikalle ei 
nähty olevan kysyntää ja siellä pää-
tettiin tarjota kodin turvallisuuteen 
liittyviä tietoiskuja eläkeläisyhdistys-
ten ja muiden yhdistysten tilaisuuk-
sissa. 

•	 Ylitorniolla paikallisosaston, eläkeläis-
yhdistysten ja seurakunnan kanssa 
käynnistettiin neuvottelut kohtaamis-
paikkatoiminnan kokeilusta.

Syksyllä Sallassa käynnistyi uudella kylällä, 
Salmivaarassa, kyläyhdistyksen kanssa koh-
taamispaikka. Inarissa Ivalon kylällä toimin-
nalle nähtiin olevan ja neuvottelut käynnistyi-
vät toiminnan aloittamiseksi. 
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Liikunnan ja ulkoilun merkitys hyvinvoinnin 
ylläpitäjänä on yleisesti tiedossa. Ikääntyes-
sä  kohdataan erilaisia elämänmuutoksia ja 
menetyksiä fyysisen kunnon heikkenemisen 
lisäksi. Alkuvuodesta hankkeessa koulutettiin 
kolmen kohtaamispaikan kolme vapaaehtoista 
vetämään liikuntapainotteisia  ja  kaksi  Mie-
len hyvinvoinnin ryhmiä Ikäinstituutin materi-
aalia hyödyntäen. Uutena keinona lisätä sekä 
iäkkäiden osallisuutta että tarjota uusia vapaa-
ehtoistehtäviä päätettiin kokeilla Riksa-pyö-
rätoimintaa.  Toiminta vaatii paikkakunnal-
la yhteistyökumppaneita, vapaaehtoisia sekä 
kohtalaisen hyvät pyörätiet. Kahden paikka-
kunnan, Sallan ja Kemin, kanssa sovittiin toi-
minnan aloittamisesta keväällä 2021. Suomen 
Punaisen Ristin keskustoimiston tuella saadaan 
kaksi sähköpyörää käyttöön. Mikäli Riksapyö-
rätoiminta paikkakunnalla syystä tai toisesta 
päättyisi, pyöriä tarjotaan muihin paikallis-
osastoihin. 

Maaliskuussa toimintaa piti rajoittaa Covid-19 
viruksen vuoksi. Kasvokkain kohtaamisia ha-
luttiin välttää koska kohtaamispaikoissa kävi-
jät olivat enimmäkseen iäkkäitä. Viisi kohtaa-
mispaikkaa ml. Posio joka jäi tauolle vuoden 
alussa, päätti jäädä tauolle turvallisuussyistä eikä 
Kemijärven keskustan  kohtaamispaikan käyn-
nistäminen samasta syystä toteutunut. Ylitorniolla 
neuvotteluja päätettiin jatkaa myöhemmin. 

Kesän Sallan Salmivaarassa käynnistyi uusi 
kohtaamispaikka joka ehti kokoontua kerran 
kunnes koronatilanne vaikeutti tilannetta.  Sal-
mivaarassa haluttiin kuitenkin jatkaa tapaami-
sia osittain etänä. Työntekijävetoisesti tarjot-
tiin asiapitoista ohjelmaa Teamsin välityksellä ja 
paikkakunnalla kokoonnuttiin yhteisiin tiloihin turvalli-
suus huomioiden. Ivalossa Inarin paikallisosas-
ton ja Ivalon Osallisuuskeskus Ainolan kanssa 
tarjottiin ikäihmisille ulkona toteutettu Luonto-
polku-tapahtuma. Se todettiin turvalliseksi ta-
vaksi kohdata ja sitä haluttiin jatkaa samalla 
tavalla. Muut kohtaamispaikat päättivät odot-
taa koronatilanteen paranemista ja jatkaa toi-
mintaa sen jälkeen. 

Tapaamisia pyrittiin järjestämään verkkovälit-
teisesti. Vaikka valmiuksia olikin niin halukkuus 
siihen oli vähäistä. Verkkovälitteiseen toimin-
taan siirtyminen tuotti haasteita, koska henki-
lökohtainen opastus älylaitteiden käyttöön on 
olennaisen tärkeää mikäli laitteet eivät ole en-
nestään tuttuja.  

Digitaitojen vahvistamiseen annettiin henkilö-
kohtaista ohjausta kahden hankepaikkakun-
nan vapaaehtoisille osittain verkon välityksellä. 
Suomen Punaisen Ristin auttava puhelin avat-
tiin  keskusteluavuksi koronatilanteessa. Sii-
hen perehdytettiin kahden kohdepaikkakunnan 
vapaaehtoisia. 

Hanke järjesti yhteistyössä Aspa Digihal-
tuun-hankkeen kanssa  verkkovälitteisen digi-
kaverikoulutuksen ja sitä koulutusta tarjotaan 
edelleen yhteistyössä Napapiirin omaishoita-
jayhdistyksen  kanssa. Hanke tarjoaa lisäksi 
Vooler-sovelluksen kautta helppoa tapaa koh-
data verkossa. 

Saara Kasurinen Poison osasltota ehtäyhteyksien 
kokelussa. Kuva Sirkka Kellokumpu

Kiertävä kohtaamispaikka Kelloselässä Kuva Sirkka 
Kellokumpu



4.2 Ruokaa ja kohtaamisia -hanke 2020

Ruokaa & Kohtaamisia on 3,5 vuotta kestävä 
(2018-2021) STEA:n rahoittama ja Punaisen 
Ristin toteuttama projekti, jonka tavoitteena 
on kehittää uusi Punaisen Ristin ystävätoimin-
nan muoto ruoka-avun saajien auttamisek-
si ja vahvistaa Suomen Punaisen Ristin ruo-
ka-apuun turvautuvien henkilöiden, erityisesti 
miesten, toimijuutta ja toimintakykyä, lisätä 
heidän osallisuuttaan ja parantaa elämänlaa-
tua. 

Lapin piirin alueella hanketta toteutettiin Ke-
missä ja Kolarissa. Vuosi 2020 käynnistyi ide-
ointityöpajojen merkeissä kummallakin paikka-
kunnalla. Kolarissa oli vuoden aikana mukana 
kolme aktiivista vapaaehtoista. Toimintaa to-
teutettiin Kolarissa ruokajaon yhteydessä, mis-
sä järjestettiin yksitoista kohtaamiskahvilaa. 
Vuosi huipentui Kolarissa pikkujouluihin, jois-
sa paketoitiin seuraavana päivänä ruokajaossa 
annettavat joululahjat. Koronatilanne vaikutti 
toimintaan etenkin Kolarin osalta, koska siellä 
sekä vapaaehtoisissa, että ruoka-avun saajissa 
oli runsaasti riskiryhmään kuuluvia. 

Kemissa järjestettiin yhdeksän kerho kotoisan 
kokoontumiskertaa. Kokoontumispaikkana oli Klubitalo 
ja kerhossa oli keskimäärin 5-10 osallistujaa. Aktiivisia 
vapaaehtoisia hankkeessa oli noin kolme. Kesällä tehtiin 
retki Mansikkanokalle yhteistyössä Kemikammarin 
kanssa. Keväällä järjestettiin myös vierailu or-
todoksiseen kirkkoon. 

Kemissä vapaaehtoisille järjestettiin hygienia-
passikoulutus, johon osallistui kaksi henkilöä ja 
72-tuntia-koulutus, johon osallistui kahdeksan 
henkilöä. Hanke järjesti myös auttajakurssin, 
sekä ensiapukurssin, joihin kumpaankin tuli 
osanottajia myös Yhdessä ry:stä. Oulussa pi-
dettiin hankkeen vapaaehtoisten tapaaminen, 
johon osallistui kaksi Lapin alueen vapaaeh-
toista.

Hankkeen vapaaehtoisille järjestettiin 16 ku-
vaa arjestani valokuvakilpailu. Palkitut kuvat oli-
vat esillä Kemin Kulttuurikeskuksessa.  Hank-
keen toiminnasta tiedotettiin hankkeen Face-
book-sivuston kautta, mutta myös muut 
verkostot ja kanavat olivat  käytössä toimin-
nasta tiedotettaessa. 
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5 LAPIN PIIRIN LUOTTAMUSELIMET, 
HALLINTO JA HUOMIONOSOITUKSET

5.1 Piirin hallitus

Piirin toimintaa johtaa piirin hallitus. Piirin 
hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja va- 
rapuheenjohtajan lisäksi 12 piirin hallituksen 
muuta jäsentä. Piirin hallituksen kokoon- 
panossa pyritään ottamaan huomioon alueel-
linen edustavuus, osastojen erilainen ko- ko, 
eri sukupuolet ja ikäryhmät sekä kokemus 
niin oman järjestön kuin yhteiskunnan- kin 
eri toimialoilta. Piirin hallituksen toimikausi 
on kaksi vuotta ja hallituksen jäsenistä puolet 
on vuosittain erovuorossa.

Vuoden 2020 vuosikokouksessa piirin hal-
lituksen valittiin erovuoroisten jäsenten tilalle 
seuraavaksi kahdeksi vuodeksi:

Ville Autti,  Rovaniemen osasto

Leinonen Aila Simon oasto

MarjalaLilja  Pelkosenniemen-Savu-  
   kosken osasto

Mitronen Mikko Muonion osasto

Nahkiaisoja Riitta Keminmaan osasto 

Pääkkö Kirsi Sodankylän osasto

Lisäksi piirin hallituksessa jatkoivat vuoden 
2020

Paksuniemi Tuije puheenjohtaja Kittilän 
osasto

Tenhunen Tarja varapuheenjohtaja   Rovanie-
men osasto

Jäseninä:

Hakko Sari   Kittilän osasto

Hermanoff Anneli  Rovaniemen osasto

Horneman Jonna  Pellon osasto

Rantaniemi Ainomaija,  Rovaniemi

Rytkönen, Pirkko   Kemin osasto

Esa Huhtamella   Inarin osasto

Piirin hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 
kuusi kertaa. Keskeisimmät hallituksen käsit-
telemät asiat liittyivät Lapin piirin toimintaan 
ja talouteen, piirin varojen sijoitta- miseen ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta-
an.

Piirin vuosikokous Rovanimellä pidettiin poikkeuksellisesti 
kesäkuun alussa. Kuvat Veli-Matti Ahtiainen
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5.2 Piirin nuorisotoimikunta

Piirin nuorisotoimikuntaan kuuluivat vuonna 
2020:

Aino Räisänen Puheenjohtaja (syksy 2020 
saakka) Tornio

Viivi Karjalainen Puheenjohtaja (syksy 2020 
alkaen) Rovaniemi

Ada-Sofia Luomajoki Rovaniemi(syksy 2020 
saakka)

Johanna Moilanen Tornio   
(kevät 2020 saakka)

Lake Kyaw Kemi (syksy 2020 saakka)

Maria Poikajärvi Rovaniemi (kevät 2020 saak-
ka)

Nella Vuolli Rovaniemi  (syksy 2020 saakka)

Jonna Horneman Pello  (asiantuntija jä 
senenä syksy 2020 saakka) 

Ahmad Alhamwi  Kemi

Enni Kasvi   Rovaniemi

Miia Keskinarkaus Rovaniemi

Paul Utunen  Keminmaa

Venla Särkelä  Kemijärvi

Keväällä 14.3.2020 oli tarkoitus järjestää val-
takunnallinen Nuorten yleiskokous viikonlop-
pu Rovaniemellä. Kokous kuitenkin siirrettiin 
verkkoon päivän varoitusajalla koronapande-
mian ja rajoitusten alkaessa. Kokousta johdet-
tiin kuitenkin Rovaniemeltä ja puheenjohtaja-
na toimi Viivi Karjalainen. Kesällä 2020 piirin 
nuorisotoimikunnan kaksivuotiskausi tuli pää-
tökseen ja oli aika rekrytoida uusi toimikun-
ta. Nuorisotoimikuntaan rekrytoitiin nuoria 
nuorisojäsenille lähetetyillä suorakirjeillä sekä 
sosiaalisen median kautta maksullisella mark-
kinoinnilla. 

Rekrytointiin toi haasteita edellisiin kertoihin 
verrattuna korona. Aiempina vuosina uusi 
toimikunta on perehdytetty perehdytys- ja 
tutustumisviikonloppuna, mutta nyt järjes-
timme ensin rekrytointipäivän 12.9. ja sitten 
erikseen toiminnansuunnittelu- ja perehdy-
tyspäivän 28.11. Teamssin välityksellä. 

Piirin nuorisotoimikunta kokoontui lisäksi 
vuoden 2020 aikana 4 kertaa kokoustamaan. 
Kaikki kokoukset järjestettiin etäkokouksina 
joko Teamssin tai Discordin välityksellä. Li-
säksi toimikunta pitää tiivistä yhteyttä toi-
siinsa Whatsappin välityksellä. Nuorisotoimi-
kunta jatkoi yhteistyötä Länsi-Suomen piirin 
nuorisotoimikunnan kanssa. Nuorisotoimi-
kuntien oli tarkoitus toteuttaa opintomatka 
Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan elokuun 
alussa, mutta koronapandemian vuoksi se 
jouduttiin perumaan. Uutta rahoitusta haet-
tiin Folke Bernadotte säätiöltä vuodelle 2021. 
Lisäksi nuorisotoimikunnan nuoret osallistui-
vat vuoden aikana toteutettuihin Punaisen 
Ristin kampanjoisin erityisesti sosiaalisessa 
mediassa.

5.3. Huomionosoitukset

Tasavallan presidentti myönsi seuraavat huo-
mionosoitukset:

 SUOMEN VALKOISEN RUUSUN RITARIKUN-
NAN I LUOKAN MITALI KULTARISTEIN

 Koivukangas Pekka Rovaniemen osasto

SUOMEN PUNAISEN RISTIN KULTAISET AN-
SIOMITALIT

Sikiö Marja   Kittilän osasto

Soikkeli Maija-Liisa Kittilän osasto

SUOMEN PUNAISEN RISTIN HOPEISET AN-
SIOMITALIT

Hunnakko Sari  Kittilän osasto

Keränen Eeva  Pelkosenniemen-Sa- 
    vukosken osasto

Kiistala Airi  Kittilän osasto

Törmänen Kirsti  Napapiirin osasto

Metsäkallio Eija  Piiritoimisto

Salmela Aarre  Keminmaan osasto



16

SUOMEN PUNAISEN RISTIN PRONSSISET 
ANSIOMITALIT 

Aarrevaara Mirja  Pelkosenniemen-Sa-
vukosken osasto

Granath Jouko  Pellon osasto

Kauppi Onerva  Sodankylän osasto

Kilpimaa Marjatta Pelkosenniemen-Sa-
vukosken osasto

Kulpakko Aino  Pelkosenniemen-Sa-
vukosken osasto

Lampiaho Raija  Keminmaan osasto

Lintula Ninja  Tornion osasto

Martin Anna  Tornion osasto

Nieminen Eija  Keminmaan osasto

Peltola Jorma  Pelkosenniemen-Sa-
vukosken osasto

Turunen Pirkko  Pellon osasto

Vielma Sanna  Sodankylän osasto

5.4. Lapin piirin edustus valtakunnallisis-
sa toimielimissä

Yleiskokouksessa 2020 Suomen Punaisen Ris-
tin valtuustoon valittiin Lapin piirin edustajaksi 
Riitta Nahkiaisoja Kemistä ja varalle Tarja Ten-
hunen Rovaniemeltä.

Vuoden aikana Punaisen Ristin hallitus, piirien 
puheenjohtajat, piirien toiminnanjohtajat ja 
keskustoimiston johto ovat tavanneet kahdes-
ti yhteisessä seminaarissa käsitellen Punaisen 
Ristin toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita. 

Piirin toiminnanjohtaja on lisäksi osallistunut 
vuoden aikana järjestön laajennetun johtoryh-
män kokouksiin. Laajennettuun johtoryhmään 
kuuluvat piirien toiminnanjohtajat ja keskustoi-
miston johtoryhmä järjestön pääsihteerin joh-
dolla. Lisäksi toiminnanjohtaja on mm. toiminut 
Punainen Risti ensiapu oy:n yhtiökokousedus-
tajana, osallistunut järjestön palvelukeskus 
-hankkeen kehittämistoimintaan ja järjestön 
työkykyjohtamishankkeeseen. 

Lisäksi toiminnanjohtaja on osallistunut valta-
kunnalliseen työterveyshuollon palveluiden kil-
pailutus-hankkeeseen ohjausryhmän jäsenenä.

6. Lapin piiri työnantajana

Lapin piirin palveluksessa oli vuoden aikana 
keskimäärin 50 työntekijää. Turvapaikanhaki-
joiden vastaanottotoiminnan supistaminen jat-
kui edelleen vuonna ja Maahanmuuttovirasto 
ilmoitti Kemin vastaanottokeskustoiminta lo-
pettamisesta vuoden 2020 loppuun mennessä.  

Aiemmin käydyt yhteistoimintaneuvottelut 
ja epävarmuus sekä Kemin yksikön lakkau-
tuspäätös aiheuttivat vastaanottokeskusten 
henkilöstölle ylimääräistä kuormitusta. Työ 
vastaanottokeskuksessa on henkisesti kuor-
mittavaa. Ammattitaitoisen työnohjauksen 
järjestäminen vastaanottokeskuksen työnteki-
jöille on työssä jaksamisen kannalta välttämä-
töntä. Työntekijöille järjestettiin työnohjausta 
joko ryhmä- tai yksilötyönohjauksena. Vas-
taanottokeskusten henkilökunnalle järjestetyt 
valtakunnalliset koulutukset ja työntekijöiden 
työkokoukset ovat omalta osaltaan tukeneet 
työntekijöiden ammattitaidon kehittymistä ja 
samalla myös työssä jaksamista. Vastaanotto-
keskusten esimiesten työn tukemiseksi jatket-
tiin piirin esimiesten yhteisiä tapaamisia. Lisäk-
si vastaanottokeskusten esimiehet osallistuivat 
säännöllisesti sekä Maahanmuuttoviraston että 
Punaisen Ristin keskustoimiston järjestämiin 
tapaamisiin.

Myös piiritoimiston henkilökunta joutui yh-
teistoiminta neuvotteluiden kohteeksi Kemin 
vastaanottokeskuksen lakkauttamisen sekä 
muun taloudellisen tilanteen tasapainottamisen 
vuoksi, mikä sai aikaan epävarmuuden töiden 
jatkumisesta. Yhteistoimintaneuvotteluiden tu-
loksena kuitenkin löydettiin riittävästi muita 
säästökohteita työtehtävien järjestelyin eikä 
irtisanomisia tarvittu toteuttaa.

Koronapandemian aiheuttaman tilanteen myö-
tä siirryttiin piiritoimistolla pääsääntöisesti etä-
töihin. Etätyöt muuttivat työkäytäntöjä oleelli-
sesti toimintojen siirtyessä pelkästään verkossa 
tapahtuvaksi. Matkustaminen väheni vain vält-
tämättömiin tapaamisiin.
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Piiritoimiston työntekijät osallistuivat vuoden 
aikana omien ammattiryhmiensä tapaamisiin 
sekä työskentelivät erilaisissa yhteistyöverkos-
toissa, mitkä poikkeustilanteen myötä toteu-
tettiin pääsääntöisesti etänä.  Kuitenkin omien 
kollegoiden tapaaminen, vaikka etäyhteyksin ja 
työssä onnistumisten ja työn haasteiden jaka-
minen ovat keskeinen keino tukea työntekijöi-
den työssä jaksamista. Myös työn ja vapaiden 
rytmittämisellä on iso merkitys, mikä korostui 
erityisesti, kun töitä tehtiin enimmäkseen kotoa 
käsin. Piiritoimiston työntekijöille kertyy paljon 
ilta- ja viikonlopputyötä, jonka vuosi työajan 
tasaamisesta on pidettävä jatkuvasti huolta.  

Työnantaja tuki piirin työntekijöiden työkykyä 
kustantamalla työntekijöille liikunta- ja kulttuu-
riedun. Lisäksi työnantaja tuki työntekijöiden 
työpaikkaruokailua. Työntekijöiden työterveys-
palvelut ostettiin Suomen Terveystalo Oy:ltä. 
Sekä vastaanottokeskukset että piiritoimisto 
järjestivät vuoden aikana tyky –päivät työnte-
kijöilleen. 

Jatkuvasta kiireestä ja suuresta työmäärästä 
sekä koronapandemian aiheuttamasta poik-
keavasta tilanteesta huolimatta piiritoimiston 
ja vastaanottokeskusten henkilökunta suoriutui 
työstään tuloksekkaasti ja sitoutuneesti.

7. Lapin piirin tilinpäätös 2020

Lapin piirin vuoden 2020 tilinpäätöksessä ta-
seen loppusumma on 5 533 754,36 euroa. 
Suunnitelman mukaiset poistot ovat 28 548,39 
euroa ja tilinpäätös on 189 430,72 euroa ylijää-
mäinen. 

Stean rahoitus Vapaaehtoisen pelastuspalve-
lun koordinaatioon oli 47 000 euroa. Piirin mo-
nikulttuurisuustoiminnan tukemiseen 33 666 
euroa. Kohdataan kylillä ja keskuksissa hank-
keeseen saatiin vuodelle 2020 saatiin 95 095 
euroa. STM Ruoka-apu avustus vuodelle 2020 
oli 31 200 euroa. Lisäksi STM myönsi Lapin pii-
rille avustusta piirin ruoka-aputoiminnan kehit-
tämiseen vuosille 2020-2021 yhteensä 25 000 
euroa, avustuspäätös saatiin loppuvuodesta , 
joten se kohdennetaan vuodelle 2021. 

Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta 
saatu tuotto oli 298 405 euroa, joka oli 80 123 
euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Tuotto 
on verotettavaa tuloa. 

Lapin piiri sai järjestön hallituksen myöntä-
män järjestötuen 107 000 euroa. Lapin piiri 
sai koronapandemiaan liittyvään toiminnan 
tukemiseen avustuksia ja lahjoituksia suoraan 
yrityksiltä yhteensä 10 000 euroa, joista osa 
käytettiin vuonna 2020 ja loput käytetään toi-
minnan jatkuessa vuonna 2021. Muut tuotot 
koostuivat piirin tekemästä sijoitustoiminnas-
ta ja piirille tulleista lahjoituksista. Sijoitustoi-
minnan tuotot sisältävät sijoitusten realisoitu-
matonta arvonmuutosta 169 089 euroa.

8. Arvio piirin toiminnan ja talouden ke-
hityksestä

Lapin piirin jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 
1964, vähennystä edellisen vuoden jäsenmää-
rään 54. Suomen Punaisen Ristin jäsenmää-
rä on ollut jo vuosien ajan lasku-suunnassa. 
Toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten 
määrä vaihtelee vuosittain 1000-1500 vapaa-
ehtoisen välillä.

Vapaaehtoistoiminta on tällä hetkellä suures-
sa murroksessa. Väestö ikääntyminen sekä 
keskittyminen taajamiin ja kaupunkeihin luo 
toiminalle edelle suuria haasteita. Uudenlaiset 
toimintamuodot sekä digitaalisuuden mahdol-
listamat etätyöskentelytavat tuovat uudenlai-
sia kehitysnäkymiä. Koronapandemia vauhditti 
digitallisuuden käyttöönottoa kaikissa perintei-
sissä toimintamuodoissa. Vuoden aikana syn-
tyneen kokemuksen mukaan etätyöskentelyyn 
siirtyminen toi mukaan paljon uusia toiminnan 
muotoja, mutta lisäsi samalla eriarvoistumista 
mitkä johtuivat digiosaamisesta sekä digiyhte-
yksistä. Kuitenkin osa kehitetyistä etätyösken-
telymenetelmistä tulevat varmaan jäämään 
osaksi normaalia toimintaa myös koronaepi-
demian jälkeen. Kuitenkin edelleen erityises-
ti nuorten vapaaehtoisten määrän lisääminen 
on yksi koko järjestömme suurista haasteista. 
Järjestön tulevaisuuden turvaamiseksi nuorten 
mukaan saamiseen on panostettava ja löydet-
tävä järjestössämme nuoria kiinnostavia toi-
mintamuotoja. 

Yhteiskunnassa tapahtuu myös suuria raken-
teellisia muutoksia liittyen sote- ja hyvinvoin-
tialue uudistukseen. Tämän hetkisessä uu-
distusprosessissa järjestöjen rooli on otettu 
paremmin huomioon kuin edellisessä. Hyvin-
voinnin-, terveyden ja tuvallisuuden edistä-
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misessä Punaisella Ristillä on paljon osaamista 
sekä toimintaa kaikilla toiminnan tasoilla. On 
tärkeää olla tässä muutoksessa mukana, jotta 
hyvä yhteistyö niin kuntien kuin järjestöjenkin 
kesken voi jatkua.

Lapin piirin talous on tällä hetkellä suhteellisen 
vakaassa kunnossa, mutta mm. vastaanotto-
keskustoiminnan jatkuvuuden epävarmuus, 
sekä eri hankkeiden määräaikaisuus ja epävar-
muus tuovat haasteen taloudelle ja toiminnalle.

Myös piirin tekemä sijoitustoiminta rahastoihin 
ja osakkeisiin on varsin uutta. Asunto-osakkei-
siin on sijoitettu aikaisemmin ja se on turvalli-
nen vaihtoehto edelleen. 

Piiritoimisto on omassa kiinteistössä ja sen 
vuokraaminen eteenpäin tai viimekädessä 
myynti on mahdollinen, jos piirin taloustilan-
ne niin edellyttää. Myös metsäkiinteistön jatko 
on syytä miettiä. Varallisuutta piirillä on, mut-
ta sen tuottavammaksi saaminen on keskeisen 
tärkeää.

Piirinhallituksen näkemyksen mukaan on tar-
peellista seuraavan yleiskokouskauden aikana 
tarkastella tarkemmin piirin taloutta, käsit-
täen kulujen osalta mm. henkilöstörakenteen 
tarkastelun ja toiminnan painopisteet tulevai-
suudessa. Miten Lapin alueella saadaan tur-
vattua Punaisen Ristin näkyvyys ja toiminta 
koko piirin alueella. Miten pystytään auttamaan 
huono-osaisia, vähentämään yksinäisyyden 
tunnetta, lisäämään ensiapu – ja auttamisval-
miutta, sekä saadaan nuoria ja uusia toimijoita 
mukaan toimintaan. Lisäksi tulee miettiä uu-
sia varainhankinta muotoja ja seurata muualla 
tehtyjen kokeilujen tuloksia.

Syksyllä 2017 perustettiin Punainen Risti En-
siapu Oy, osakeyhtiö, joka vastaa Suomen 
Punaisen Ristin varainhankinnallisesta ensia-
pukoulutuksesta. Myös Lapin piirin järjestämä 
varainhankinnallinen ensiapukoulutus siirtyi 
osakeyhtiön tehtäväksi. Yhtiön tuottama voitto 
jaetaan yhtiökokouksen päätösten mukaisesti 
osinkoina yhtiön omistajille. Ensiapuyhtiön toi-
minnan käynnistäminen, investoinnit ja uusien 
asiakaskontaktien rakentaminen tulevat vie-
mään oman aikansa. 

Ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavien 
hankkeiden merkitys on Lapin piirin toimin-
nassa jo nyt suuri. Ulkopuolisen rahoituksen 
saaminen toimintaan tulee myös jatkossa ole-
maan erittäin tärkeää. 

Järjestöjen toiminnan keskeisenä rahoitta-
ja toiminut Veikkaus on suurten haasteiden 
edessä. Pelituotot vähenevät ja jaettava avus-
tussumma pienenee. Punainen Ristin on ol-
lut valtakunnallisesti yksi STEA:n avustusten 
suurimmista saajista. 

Tulevaisuudessa piirin toiminnan rahoi-
tus koostuu mitä todennäköisimmin entistä 
useammista, mutta volyymiltaan pienemmistä 
rahoituslähteistä. 

Punaisen Ristin hallituksen taloudellisella tu-
ella on iso merkitys piirin taloudelle. Järjestön 
hallitus uudisti vuoden 2019 aikana piireille 
maksettavan taloustuen myöntämisperusteet, 
jolla on taloudelliset vaikutukset myös Lapin 
piirin toimintaan. On toivottavaa, että jatkos-
sa perusteissa otetaan huomioon myös haas-
tava toimintaympäristö, joka Lapin piirissä on 
mm. pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen 
vuoksi, onhan tavoitteena turvata Suomen Pu-
naisen Ristin toiminta koko maassa
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