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Päättynyt vuosi oli Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi ja Suomen Punaisen Ristin 140-vuotisjuhlavuosi. Piirimme 86. täyttä toimintavuotta ei voi kuvata tavanomaiseksi. Vuoden aikana tapahtui
isoja asioita, joista toiset näkyvät osastotoiminnassa enemmän kuin toiset.
Kesällä järjestön yleiskokouksessa Helsingissä muutettiin järjestön sääntöjä ja valittiin järjestölle uusi
luottamusjohto. Samana viikonloppuna oli myös toinen kokous, jossa piirien järjestämä varainhankinnallinen ensiapukoulutus yhtiöitettiin Punainen Risti Ensiapu Oy:öön. Piirimme omistaa kyseisen yhtiön yhdessä muiden piirien ja keskustoimiston kanssa. Yhdistämällä voimamme pystymme paremmin
pärjäämään alati kiihtyvässä kilpailussa koulutusten järjestämisestä. Toiminnanjohtajamme oli keväällä valmistelemassa yhtiön perustamista ja perustamiskokouksesta eteenpäin toimi sen väliaikaisena
toimitusjohtajana.
Vuonna 2015 alkanut turvapaikanhakija-aalto pieneni pelkiksi laineiksi ja se tiesi meillekin vastaanottokeskusten sulkemisia ja hallinnon keventymistä. Hallintojohtaja siirtyikin tuuraamaan toiminnanjohtajaa edellä mainitun valmistelun ajaksi.
Piirimme pitkäaikaisen valmiuspäällikön, aina yhtä iloisen ja tarmokkaan Kipin, läksiäisiä vietettiin koulutuskeskuksessamme Hietalinnassa kesän kynnyksellä. Kipin vuosikymmeniä Suomen Punaisen Ristin
ja Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun palveluksessa muisteltiin suurella joukolla ja pitkään. Suuret saappaat sai täytettäväkseen Ari Haaranen, joka toiminnanjohtajan palattua ”lainasta” pääsi keskittymään
tehtäväänsä täysipäiväisesti.
Suuri osa vuodesta meni piiritoimiston osalta vajaamiehityksellä, jonka vuoksi henkilöstö joutui venymään tavallista enemmän. Haluammekin esittää erityiset kiitoksemme piiritoimiston henkilöstölle.
Lisäksi Punaisen Ristin Oulun piirin hallitus kiittää lämpimästi kaikkia kuluneen vuoden aikana toimineita vapaaehtoisia, osastojen ja piirin luottamushenkilöitä sekä vastaanottokeskusten henkilökuntia.
Kiitokset myös kaikille yhteistyökumppaneille, yrityksille, yhteisöille, kuntien ja valtion viranomaisille.
Oulussa 15.3.2018

Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin hallitus
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TOIMINTA VUONNA 2017
Vuonna 2017 turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan supistukset jatkuivat. Oulun piirissä se tarkoitti Kuusamon, Otanmäen, Raahen ja Vallinkorvan vastaanottokeskusten lakkauttamista. Ainoaksi
jäljelle jääväksi yksiköksi päätyi lopulta Ruukin vastaanottokeskus Siikajoella. Tapahtuneeseen liittyviä
työsuhteiden päättämisiä, asiakkaiden siirtoja tai tilojen ennallistamisia ei taaskaan voitu välttää. Paperittomien henkilöiden määrän ennakoitu kasvu ei varsinaisesti realisoitunut Pohjois-Suomen alueella
tai ainakaan varmaan tietoon perustuvia lukuja ei oletetun kasvun tueksi ole esittää.
Suomen Punaisen Ristin toteuttama – piirien aiemmin tuottama – varainhankinnallinen ensiapukoulutus koki historiallisen muutoksen toiminnan eriyttämisen ja sitä kautta yhtiöittämisen muodossa.
Tavoitteena on jatkossa tuottaa entistä laadukkaampaa, asiakaslähtöisempää ja tuottavampaa ensiapukoulutusta koko valtakunnan alueella. Oulun piirin osalta muutos konkretisoitui paitsi toiminnanjohtajan poissaolona, niin myös siten, että yhteensä kolme ensiapukoulutuksessa toiminutta piirin
työntekijää siirtyi uuteen Punainen Risti Ensiapu –yhtiöön syyskuun 2017 alussa.
Nälkäpäivän keräystulos piirissä oli 76 775 euroa (2016, 83 633) jatkaen laskuaan jo muutaman vuoden peräjälkeen. Ikävä tosiasia lienee se, että käteisen käyttämisen väheneminen näkyy erityisesti
lipaskeräyksen tuotossa, suoraan Katastrofirahastoon lahjoittaminen sen sijaan säilyi edellisvuoden
tasolla. Piirin jäsenmäärä väheni edellisestä vuodesta 94 henkilöllä, jolloin laskua koettiin -2 %. Koulutus- ja virkistyskeskus Hietalinnan varaustilanne on ollut hyvä. Loppuvuodesta 2017 Raudaskylän ja
Ristijärven pienehköt osastot alkoivat valmistella osastojensa liittämistä naapuriosastoihin.

Leena Koskela

Pertti Saarela, toiminnanjohtaja

Lähde: Suomen Punainen Risti
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JÄRJESTÖTOIMINTA
Oulun piirin toiminta-alueella oli vuonna 2017 44 paikallisosastoa, joista Ristijärven osasto alkoi valmistella liittymistä Hyrynsalmen osastoon samoin kuin Raudaskylä Ylivieskan
osastoon. Piirin jäsenmäärä laski edellisestä vuodesta 94 henkilöllä ollen vuoden lopussa
4534 jäsentä.

Oulun piirin jäsenkehitys 2013-2017.

Uusia toimijoita ilmoittautui mukaan
Punaisen Ristin nettisivujen kautta vuonna 2017 ilmoittautui mukaan 194 uutta vapaaehtoista (2016,
287). Heistä miehiä 32 ja naisia 162, tyypillisin netin kautta ilmoittautuja oli 17-26 -vuotias. Eniten
uusia vapaaehtoisia ilmoittautui ystävätoimintaan, toiseksi eniten ensiaputoimintaan ja kolmanneksi eniten kiinnostusta herätti turvapaikanhakijoiden tukena toimiminen. Vapaaehtoisia ilmoittautui 21
Oulun piirin paikallisosastoon.

Netin kautta tulleet vapaaehtoiset.
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Keräystoiminta
Vuonna 2017 Oulun piirin alueen osastot keräsivät Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon yhteensä 81 834 (2016, 92 767 euroa.) Nälkäpäiväkeräyksen osuus kokonaissummasta oli 76 775 euroa
(2016, 83 633 euroa). Nälkäpäiväkeräys toteutettiin 42/44 osastoissa. Vuonna 2017 patsaita puettiin
keräysliiveihin muistuttamaan ihmisiä keräyksen alkamisesta. Kotimaan toimintaan suunnattu Hyväpäivä-keräys tuotti 859 euroa (2016, 383 euroa) kolmen osaston keräyksellä. Käteisen väheneminen ja
muiden lahjoituskanavien tehostaminen ovat johtaneet siihen, että lipaskeräyksen osuus kampanjan
kokonaistuloksesta on laskenut osastokohtaista tulosta viime vuosina.
Näiden keräysten lisäksi 13 Oulun piirin osastoa osallistui vuoden aikana Suomen Punaisen Ristin seuraaviin keräyksiin:
Auta heidät takaisin jaloilleen 31,10 		
1 osasto
Pysäytä nälkä
		
3034,48
11 osastoa
Syyria				75,78			1 osasto
Kara-yleinen*			1058,47		2 osastoa

*Yleisellä katastrofirahaston viitenumerolla tilitettyjä sitomattomia rahoja muihin hätäapukeräyksiin.

Nälkäpäivään osallistuvien vapaaehtoisten ja keräykseen osallistuvien koulujen määrä.

Nälkäpäiväkeräyksen tuloskehitys.
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Kummitoiminta
Oulun piirin paikallisosastoja tuettiin alueellisella kummitoiminnalla, jossa osastot jaettiin maantieteellisesti kuuteen kummialueeseen. Osastojen kummeina toimivat kuusi ohjelmatyöntekijää. Kummikäynnit
toteutettiin keväällä osastokohtaisina vierailuina ja syksyllä aluetapaamisina. Kaikki osastot osallistuivat
ainakin yhteen kummitapaamiseen. Kummikäyntien asiasisältöinä olivat Punaisen Ristin periaatteet,
Suomi 100 ja Punaisen Ristin 140 juhlavuosi, Helsingin yleiskokous ja Nälkäpäiväkeräys sekä uusi kolmivuotinen toimintalinjaus vuosille 2018-2020.
Järjestötoiminta ja -koulutus
Oulun piirin järjestöseminaari- ja vuosikokousviikonloppu pidettiin Rokualla huhtikuussa. Viikonloppuun
osallistui kaikkiaan 97 vapaaehtoista 25:stä eri osastosta. Tämän lisäksi järjestimme opintomatkan
Luulajaan tutustuen Ruotsin Punaisen Ristin toimintaan. Luulajan opintomatkalle osallistui 37 henkilöä. Punaisen Ristin infoja järjestettiin Kontin työntekijöille, osastojen toimintaryhmille sekä yhteistyökumppaneille kolme kertaa. Infoihin osallistui yhteensä 83 henkilöä. Osastojen luottamushenkilöille
järjestettiin Lippu korkealle -koulutusta, johon osallistui 15 vapaaehtoista. Oulun piiri järjesti osastojen avainvapaaehtoisille perehdytyskoulutusviikonlopun Kalajoella. Koulutukseen osallistui 17 henkilöä. Oulun piiri järjesti myös yhteiskuljetuksen Suomen Punaisen Ristin Helsingissä kesäkuussa pidettyyn yleiskokoukseen.
Humanitaarinen oikeus
Oulun piirissä ei ollut vuonna 2017 yhtään humanitaarisen oikeuden toimintaryhmää (2016, 1). Vuonna 2017 järjestettiin yksi humanitaarisen oikeuden peruskurssi (2016, 0), johon osallistui 11 teemasta kiinnostunutta henkilöä.

Kalajoen Avainvapaaehtoiskoulutuksen osallistujia.
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NUORISOTOIMINTA

Tero Tuohino

Nuorten mukaan saaminen Punaisen Ristin eri toimintoihin on järjestön elinvoimaisuuden
kannalta keskeistä. Vaikka useimmista Punaisen Ristin tietoiskun saaneista koululaisista
ei tulekaan heti aktiivivapaaehtoisia, niin järjestön arvomaailma tulee tutuksi ja toimintaan myöhemmin mukaan tuleminen on ehkä helpompaa.

Kempeleen Reddie Kids -kerho.

Nuorten ryhmät
Nuorten ryhmiä kokoontui säännöllisesti vuonna 2017 kahdessa osastossa: Kiimingissä ja Muhoksella (2016, 3). Nuorisoryhmien sisällöt ovat painottuneet ystävätoimintaan sekä erilaisiin tapahtumiin.
Kouluyhteistyö
Vuonna 2017 Kouluyhteistyön yhdyshenkilö oli 26 (2016, 25) osastossa ja Nuorisotoiminnan yhdyshenkilö 20(2016, 20) osastossa. Piiritoimistosta tehtiin koulu- ja oppilaitosvierailuja liittyen ajankohtaisiin teemoihin, kuten Nälkäpäivään ja muihin kampanjoihin.
Kouluvierailujen tarkoituksena on saada osaston toimintaan mukaan lisää lapsia ja nuoria sekä esitellä
Punaista Ristiä ja periaatteitamme. Teemoina ovat keräystoiminta, päihdetyö, seksuaaliterveys, ensiaputoiminta, Reddie Kids –kerhotoiminta sekä kerhonohjaajien rekrytointi. Kouluyhteistyötä tehdään
joko osaston tai opettajien aloitteesta. Piiritoimistoon tulleet kouluvierailupyynnöt ohjattiin osastoille.
Tavoitteena on synnyttää osaston ja koulun välille vahva yhteistyökontakti. Koulut ja koululaiset/opiskelijat ovat pitäneet kouluvierailuista. Niistä on ollut hyötyä osastojen kerhonohjaajien rekrytoinnissa,
mutta ne ovat lisänneet kiinnostusta myös muihin Punaisen Ristin toimintoihin.
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Reddie Kids -kerhot
Reddie Kids -kerhot ovat tarkoitettu 7-12-vuotiaille lapsille. Kerhoja ohjaavat vähintään yli 15-vuotiaat koulutetut ohjaajat. Kerhot ovat avoimia kaikille. Kerhot noudattavat kolmea pääteemaa: Punainen
Risti, ensiapu ja moninaisuus. Näiden teemojen kautta kerhot saavat käyttää Reddie Kids –kerhon nimeä. Toiminta tarjoaa varhaisnuorille leikin lomassa mielekästä ja hauskaa tekemistä, hyödyllisiä taitoja ja ihmisyyttä puolustavia arvoja.
Kerhon aiheet nousevat suoraan Punaisen Ristin ydintehtävistä: humanitaaristen arvojen toteuttamisesta, auttamisvalmiuden parantamisesta sekä terveyden ja huolenpidon edistämisestä. Kerhon voi perustaa silloin, kun se parhaiten sopii osaston ja ohjaajien aikatauluihin. Suomen Punaisen Ristin Reddie
Kids -kerhonohjaajina ohjaajat toimivat tasa-arvoisen ja moninaisen maailman puolesta.
Reddie Kids –kerhonohjaajakoulutuksia järjestettiin vuoden 2016 aikana kolme (3, 2016). Koulutukset yksi toteutettiin kahden päivän koulutuksena ja muut pikaperehdytyskoulutuksena kiinnostuneille
kerhonohjaamisen aloittajille, joilla oli jo koulutustaustaa lasten kanssa työskentelystä. Koulutuksien
kautta Reddie Kids -kerhonohjaajat saivat tarvittavat tiedot ja taidot kerhon vetämiseen ja ohjaajan
oppaan tuekseen kerhotoiminnalle. Reddie Kids –kerhoja toimi piirin alueella 7 (2016, 5): Oulussa, Pudasjärvellä, Haukiputaalla, Kempeleessä, Haapavedellä, Kiimingissä ja Kajaanissa.
Nuorten osallisuus

Miisa Kaartinen

Nuorisovaliokunta pyrkii vaikuttamaan piirin alueella tapahtuviin asioihin mm. tekemällä aloitteita piirin hallitukselle ja valmistelemalla piirihallitukselle tulevia nuorisoasioita. Ideana on saada nuorten ääni
kuuluviin ja erityisesti saada nuoret näkymään Punaisen Ristin toiminnassa. Tavoitteena on myös nuorten ”voimaannuttaminen”: nuorten innoittaminen toimintaan esimerkiksi kummikäyntien yhteydessä.

Nuorten vuosikokous Kankaanpäässä. Lähde: Suomen Punainen Risti
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Nuorisovaliokuntaan ei saatu uusia ehdokkaita määräaikaan 23.5.2016 mennessä. Nuorisovaliokunta
muodostui lopulta seuraavista henkilöistä: Aki Joentakanen, Jonna Jantunen, Essi Tähtelä, Eveliina Hintikka, Tiia Tihinen, Heli Sivula ja Julia Mettovaara. Nuorisovaliokunta ei ole kokoontunut kevään 2016
jälkeen. Keväällä 2017 Oulun piiristä nuorten vuosikokouksessa Tampereella olivat Viivi Holopainen ja
Elina Harju Pudasjärveltä.
Leiritoiminta
Piirin molemmat suunnitellut nuorten leirit (Reddie Kids -päiväleiri ja Hietaleiri) peruuntuivat vähäisen
ilmoittautujamäärän takia. Sen sijaan kesäleireille palkatut kesätyöntekijät ohjasivat päiväleiriä kahden viikon ajan Vallinkorvan vastaanottokeskuksessa. OP tuki taloudellisesti kahden nuoren kesätyöntekijän palkkaamista.
Päihdetyö
Päihdetyön vapaaehtoiset toimivat kesän festivaaleilla päivystystehtävissä. He kiertävät festarikansan
keskuudessa jututtamassa päihteiden käytöstä, sekä muistuttavat ihmisiä syömisen ja juomisen tärkeydestä juhliessakin. Vapaaehtoiset jakavat festarikansalle “Särkyvää” –settiä, mikä on pieni tietopaketti päihteistä, hätäensiavusta, sukupuolitaudeista ja rikosuhri-päivystyksestä.
Seksuaaliterveys

Maria T Lehtman

Seksuaaliterveyttä on festaritoiminnan ja kesäkumikampanjan ohella edistetty kondomiajokorttien avulla. Punaisen Ristin vapaaehtoiset, oppilaitosten työntekijät ja nuorisotyöntekijät ovat pitäneet kondomiajokortti-iltamia nuorisotaloilla, seksuaaliterveysaiheisia pisteitä oppilaitosten hyvinvointipäivillä tai
seksuaaliterveystyön tunteja.
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AUTTAMISVALMIUS
Oulun piirin jokaisella 44 osastolla oli vuoden lopussa päivitetty valmiussuunnitelma
(2016, 42). Varautuminen oli edelleen yhtenä teemana kummikäynneillä ja kummit kannustivat osastoja valmiuden kehittämiseen. Piiritoimiston oman valmiussuunnitelman päivittäminen siirtyi seuraavaan vuoteen. Valmiuspäällikkönä pitkään toiminut Markku Grip
jäi kesäkuussa säästövapaille ja siirtyy sitä kautta eläkkeelle.
Avustustoiminta kotimaassa
Osastomme antoivat apua 8 onnettomuustapauksessa (2016, 14). Tilanteista 7 oli tulipaloja ja yksi
äkillinen kuolemantapaus. Avustettuja henkilöitä oli kaikkiaan 24 (2016, 29). Apua annettiin katastrofirahaston kautta 9976 euron edestä (2016, 13 700). Kaikkiaan edellä mainittuun avustustoimintaan
osallistui 7 osastoa (2016, 12).
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Vapepa-organisaatioon kuului toimintavuonna maakuntatoimikunta
(29 jäsentä), viisi paikallistoimikuntaa ja 198 hälytysryhmää (2016, 195) sekä niihin kuuluvat n. 2400
vapaaehtoista (2016, 2300). Vapepa-johtajia oli kirjoilla 49, valmiuskouluttajia 15 ja valmiuspäivystäjiä 34. Oulun piiri yhdessä Vapepan kanssa osallistui valtakunnalliseen Suomi 100 teemavuoden ILMIharjoitukseen.
Maakuntatoimikunta ja neljä paikallistoimikuntaa toteuttivat sääntömääräiset kevät- ja syyskokouksensa. Kainuun toimikuntaa ei saatu vieläkään toimivaksi vuoden aikana. Paikallistoimikunnat järjestivät

ILMI-harjoitus.
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johtoryhmäkokouksia, harjoituksia ja toiminnan esittelytilaisuuksia ja tekivät yhteistyötä viranomaisten kanssa. Jokaisen toimikunnan alueelta osallistuttiin hälytyksiin ja koulutuksiin. Maakuntatoimikunta
kokoontui kaksi kertaa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Lauri Ratava (Vaala). Ratava edusti maakuntatoimikuntien puheenjohtajia Vapepan keskustoimikunnassa ja sen työvaliokunnassa. Maakuntatoimikunnan varapuheenjohtajana toimi Esa Erkkilä (Pudasjärvi).
Viranomaiset hälyttivät avukseen alueemme Vapepan 18 kertaa vuoden aikana (2016, 38). Tehtävistä 9 oli etsintöjä, etsinnän valmiushälytyksiä kolme ja liikenteenohjaustehtäviä kaksi. Hälytysryhmien
ja -yksiköiden tiedot HÄTI-tiedostossa päivitettiin pitkin vuotta. HÄTIn tietokantana toimi sähköinen
eHÄTI-sovellus. Vapepa-tiedotteita toimitettiin neljä kertaa. Loppuvuodesta aloitettiin Vapepan extranetin käyttö.
Uuden, valtakunnallisen OHTO-valmius- ja hälytystietokannan (OHTO = Ohjaamme toimintaa) käyttöönottoa valmisteltiin tiedottamalla asiasta ja kehottamalla vapaaehtoisia kirjautumaan tietokantaan.
Valmiuspäivystäjille ja -kouluttajille järjestettiin omat perehdytystilaisuudet. Maastotoimintaa kehitettiin järjestämällä koulutusta ja harjoituksia MSO:n (Managing Search Operations) partioetsintämenetelmästä ja Vapepa-keskuksen toiminnasta. Toiminnan tueksi tarkoitettujen sähköisten etsintäkarttojenkarttojen, partioiden seurantasovellusten ja joukkojen kirjaamisen työkaluja kehitettiin edelleen.
Vapepan keskustoimikunta myönsi Vapepan kultaisen erikoisluokan ansiomerkin Lauri Ratavalle ja
hopeisen ansiomerkin Esa Erkkilälle. Maakunnallisen Vapepa-viirin saivat Oulun poliisipäällikkö Sauli
Kuha, apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta, komisario Risto Määttä, ylikomisario Jyrki Pelkonen, ylikomisario Arto Autio, komisario Juhani Niemelä ja pelastuslaitokselta apulaispalopäälliköt Antti Hanhineva ja Kari Kuosmanen.
Valmiuskoulutukset ja tapahtumat

Tero Tuohino

Valmiuden koulutuksiin osallistui kaikkiaan 734 henkilöä (2016, 656). Oulun piiristä oli yksi osallistuja
valtakunnallisessa valmiuskouluttajakoulutuksessa. Valtakunnalliseen Vapepa-foorumiin osallistui piiristä 10 vapepalaista. Vapepa esitteli toimintaansa mm. 112-päivänä, erämessuilla ja Turvaa tenaville
-tapahtumissa.

Etsintäkurssi Pyhäjoella.
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TERVEYSPALVELUT
Ensiapuryhmätoiminta
Piirin alueella vuoden 2017 lopussa oli 36 (2016, 36) aktiivisesti toimivaa ensiapuryhmää. Ensiapuryhmiä 2 on tauolla. Ylikiiminkiin perustettiin ensiapuryhmä. Aktiivisia ensiapuryhmäläisiä oli
vuonna 2017 n. 470.
Ensiapuryhmien vuoden 2017 koulutuspainotus oli päivystysensiapukursseilla, joissa koulutettiin yhteensä 42 (2016, 51) uutta ea-päivystäjää. Ensiapupäivystykset ovatkin lisääntyneet huomattavasti
koko piirin alueella. Ensiapuryhmien osaamisen varmistaminen(testit) tehtiin piirin toimesta jokaisessa
ensiapuryhmässä. Nivalassa ja Suomussalmella järjestettiin ensiapuryhmäläisten rekrytointi-ilta, Nivala
sai kolme uutta ensiapuryhmäläistä, Suomussalmi 12. Oulun piirin ensiapukisat järjestettiin Taivalkoskella. Oulun osasto vei voiton ja lähtee ensiapuryhmien SM-kisoihin Turkuun. Ensiapu 3 -kurssi pidettiin Pyhäjärvellä, ennätykselliset 26 osallistujaa.
Ensivastetoiminta

Pirkko-Liisa Laitinen

Oulun piirin ensimmäinen ensiauttajakurssi järjestettiin marraskuussa. Kurssille osallistui 16 ensiapuryhmäläistä. Kainuun Sote:n kanssa on sopimus ensivastetoiminnasta tekeillä. Tarkoituksena on, että
Kajaanin osaston ensiauttajat voisivat toimia vaativissa päivystyksissä ensiauttajan roolissa.

Ensivastekurssi.

Yläkoulujen hätäensiapukoulutus
Oulun piiri on ollut mukana yläkoulujen ensiapukoulutushankkeessa. Kaikki Hailuodon, Iin ja Yli-Iin seitsemäsluokkalaiset ovat saaneet 4 tunnin hätäensiapukoulutuksen.
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Rinnepäivystystoiminta
Oulun piirin alueella rinnepäivystäjät toimivat yhteistyössä hiihtokeskusten kanssa. Oulun piiri on tehnyt rinnepäivystyssopimukset Rukan, Iso-Syötteen, Syötekeskuksen, Vuokatin ja Ukkohallan ja Sievin
hiihtokeskusten kanssa. Rinnepäivystäjät päivystävät rinteissä muiden laskettelijoiden seassa. He saavat erilaisia etuja; mm. ilmaiset hissiliput, ruoan jne. päivystyspanostaan vastaan. Rinteitä ylläpitävien
tahojen kanssa on tehty sopimukset siitä, kuinka päivystäjät toimivat ja mitkä tehtävät heillä on. Rinnepäivystäjän tulee päivystää minimissään 20 tuntia kaudessa. Rinneyhdyshenkilömme huolehtivat
päivystysjärjestelyistä.
Henkinen tuki
Piirin henkisen tuen hälytysryhmä “Lyhdyn” kahdeksas toimintavuosi on takana. Ryhmässä toimii tällä
hetkellä 150 (2016, 170) henkisen tuen ryhmäläistä. Lyhty-ryhmäläisille on järjestetty yksi koulutusilta (Kuusamo). Henkisen tuen peruskursseja järjestettiin yksi ja jatkokursseja yksi. Koulutuksiin osallistui 25 henkilöä.
Terveyspistetoiminta
Terveyspistetoiminta piirin alueella on saanut hyvän vastaanoton. Terveyspisteitä on tällä hetkellä kuusi: Oulussa, Oulunsalossa, Kajaanissa, Kuhmossa, Pyhäjärvellä ja Suomussalmella. Oulunsalon osasto
juhli terveyspisteen 10 vuotistaivalta. Juhlapuheen piti ministeri Pirkko Mattila.
Terveyspisteissä terveydenhuollon ammattilaiset (suurin osa senioreita) panostavat kävijöiden terveyttä edistävään toimintaan. ”Hyvän elon kukkasen” avulla käydään kunkin kävijän kanssa heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämän alueiden hyvät asiat ja ne asiat, joihin voi elämäntapamuutoksilla itse kukin vaikuttaa. Terveyspisteet ovat matalan kynnyksen paikkoja, joihin voi tulla kuka vain.
Terveyspisteissä käydään mm. kahdenkeskisiä keskusteluja terveyspistevapaaehtoisten kanssa, järjestetään yleisöluentoja terveyteen liittyvistä aiheista ja erilaisia liikunnallisia tilaisuuksia. Terveyspistekävijät kokevat tärkeänä sosiaalisen kanssakäymisen toisten ihmisten kanssa.

EA3-kurssi Pyhäjärvellä.
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SOSIAALIPALVELUTOIMINTA
Oulun piirin osastojen sosiaalipalvelutoiminta muodostuu suurimmaksi osaksi ystävätoiminnasta. Suurin kohderyhmä ystävän tarvitsijoista ovat ikäihmiset, mutta myös monikulttuurinen ja nuorten ystävätoiminta ovat merkittäviä toiminnan muotoja. Vuonna 2017
oli mahdollista myös tavallista paremmin taloudellisesti tukea osastojen ystävätoimintaan.
Säästöpankki Optia lahjoitti joululahjarahansa Punaisen Ristin ystävätoimintaan, LähiTapiola jatkoi ystävätoiminnan tukemista kuten myös Odd Fellow Samaria ry. Näköasiantuntija taas lahjoitti Ouluun,
Kalajoelle ja Raaheen silmälasilahjakortteja, jotka oli tarkoitettu vähävaraisille. Niitä jaettiin osastojen
ruoka-avussa sekä yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa.
Piiri herätteli osastoja järjestämään nuori nuorelle- ystävätoimintaa tarjoamalla taloudellista tukea
aloitukseen tai toiminnan kehittämiseen. Osastot ovat tehneet ystävätoimintaansa tunnetuksi omilla paikkakunnillaan muun muassa ystävänpäivän aikaan ja LähiTapiolan tukemilla Iloa Ystävyydestätapahtumilla.

Oulunsalon ystäväaktiivit.

Ystävätoiminta
Ystävätoimintaa on Oulun piirin 35 osastossa (2016, 34). Ystävätoimintaan osallistui noin 480 vapaaehtoista (2016, 455). Vapaaehtoisten määrä on arvio ja se perustuu sekä toimintatilastoihin että piirin
työntekijän tietoihin, sillä kaikki osastot eivät vastaa toimintatilastokyselyihin tai ilmoittavat hieman
eri tavoin lukuja. Laskeva luku vapaaehtoisten määrässä selittynee tilanteen rauhoittumisella vuoteen
2015 verrattuna, jolloin ohjautui monikulttuuriseen ystävätoimintaan paljon uusia vapaaehtoisia. Ystävätoiminnalla tavoitettiin toimintatilastojen mukaan 600 avun tarvitsijaa (2015, 500). Henkilökohtaisien ystävyyssuhteiden lisäksi vapaaehtoiset toimivat muun muassa kauppa- tai sairaalakäynneillä
saattamisessa apuna.
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Piiri järjesti ystäville syksyllä yhden koulutus- ja virkistystapaamisen Oulussa. Tämän lisäksi ystäville
järjestettiin alueelliset voimavarapäivät Sotkamossa, Siikalatvalla ja Pudasjärvellä. (2016, Oulussa ja
Taivalkoskella.) Ystäville järjestettiin huhtikuussa Oulussa koulutusta haastavista tilanteista ystävätoiminnassa. Avainvapaaehtoiskoulutuksessa Kalajoella koulutettiin kahdeksan osaston ystävätoiminnan
yhdyshenkilöitä.
Ystävätoiminta palvelutaloissa

Tero Tuohino

15 osastossa oli laitosystävätoimintaa (2016, 14). Toimintaan osallistui 105 vapaaehtoista (2016,
101) ja toiminnalla tavoitettiin 796 laitosten asukasta (2016, 421). Laitosystävätoimintaa toteutetaan
pääasiassa sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, kehitysvammaisten ryhmäkodeissa sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa. Ystävät järjestävät useimmiten viriketoimintaa laitoksissa, kuten
laulattavat, pelaavat asukkaiden kanssa, ohjaavat tuolijumppaa tai ovat apuna ulkoilemassa.

Ryhmätoiminta
Ystävien vertaisryhmiä (vapaaehtoisten ystävien oma ryhmä toiminnanohjausta ja toisten ystävien tapaamista ym. varten) toimii 12 osastossa (2016, 12). Seniori- tai vanhustenkerhoja on yhdeksässä eri
osastossa. (2016, 9 osastossa). Kerhon vetäjinä toimii 105 vapaaehtoista (2016, 103) ja ne tavoittavat yhteensä 800 ihmistä (2016, 796).
Nuorten ystävätoiminta
Nuorten ystävätoiminta on alkanut Yhteisvastuu nuoresta –hankkeen kautta. Hanke päättyi vuonna
2014. Nuori nuorelle – ystävätoiminta toteutetaan Oulun ja Kajaanin osastoissa. Vapaaehtoisia Oulussa nuorten ystävätoiminnassa on 20 henkilöä, ystävän tarvitsijoita tavoitetaan saman verran. Kajaanin
osastossa ei ole nuorten henkilökohtaista ystävätoimintaa vaan nuorten ystävätoiminta toteutetaan
ryhmätoimintona yhteistyössä Kainuun ammattiopiston kanssa.
Ystävätoiminnan koulutukset
Ystävätoiminnan peruskursseja järjestettiin kolme (2016, 4), ja lyhytkursseja 17 (2016, 20). Kursseille
osallistui yhteensä 179 henkilöä (2016, 271). Lisäksi Oulun osasto järjesti kursseja itsenäisesti. Palvelukodissa vierailevan vapaaehtoisen kurssi järjestettiin Kalajoella. Osallistujia oli yhdeksän. Sosiaalipalvelukouluttajille järjestettiin tapaaminen lokakuussa. Piirille ei tänä vuonna saatu uutta sosiaalipalvelukouluttajaa.
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Kiimingissä järjestettiin helmikuussa lukiossa ystävätoiminnan peruskurssi (2016, 2). Tässä mallissa
piiri tarjoaa koulutuksen, ja lukiolaiset yhdessä osaston toimijoiden kanssa toimivat vapaaehtoisina,
kirjaavat vapaaehtoistuntinsa ja lopuksi kirjoittavat raportin, jonka jälkeen saavat tästä yhden kurssimerkinnän. Kainuun ammattiopiston kanssa aloitettiin yhteistyö. Ammattiopistossa on tarkoitus joka
syksy kouluttaa lähihoitaja-opiskelijoita ohjaamaan nuorten ystävätoiminnan ryhmää. Opiskelijat saavat tästä kurssin ja osasto vapaaehtoisia toimijoita.
Ystävänpäivä
Ystävänpäivä on Punaisen Ristin yksi tärkeimmistä kampanjoista, jolloin osastot tekevät ystä-vätoimintaa tunnetuksi paikkakunnallaan. Piirin alueella kaikkiaan 28 osastoa järjesti ystävänpäivätapahtuman. (2016, 28)
Hyvä Joulumieli
Punainen Risti toteuttaa Hyvä Joulumieli –kampanjaa yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Yleisradion, K-ruokakauppojen, Lidlin ja S-ryhmän ruokakauppojen kanssa. Keräyksen tuotto kanavoidaan
Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta kotimaan vähävaraisille lapsiperheille. Oulun piirin alueella kaikki 43 toimivaa osastoa (2016, 44) osallistui kampanjaan jakamalla 1600
kappaletta (2016, 1600) 70 euron arvoisia ruokalahjakortteja.
Täyttä elämää eläkkeellä -hanke
Punaisen Ristin Täyttä Elämää Eläkkeellä –hanke (2014-2017), oli osa STEAn (entinen Raha-automaattiyhdistys) tukemaa ja Vanhustyön keskusliiton koordinoimaa Eloisa ikä –avustusohjelmaa. Hankkeen
päämääränä oli luoda edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle ikääntymisen eri vaiheissa, erityisesti
eläkkeelle siirryttäessä tai jo eläköityneille. Täyttä elämää eläkkeellä –yleisövalmennuksia järjestettiin
4, Oulussa ja Pudasjärvellä. (2016, 5) Myös infoja järjestettiin eri paikkakunnilla kiinnostuksen herättämiseksi.
Täyttä Elämää Eläkkeellä -valmennuksia järjestettiin työnantajayhteistyönä Oulun kaupungin ja Verohallinnon työntekijöille. Työnantajat siis tukevat pian eläköityvää tarjoamalla valmennukseen osallistumisen työajalla. Hanketta koordinoitiin keskustoimistosta vuoden 2017 loppuun asti. Eläkevalmentajat
osallistuivat yhteiseen tapaamiseen sosiaalipalvelukouluttajien kanssa lokakuussa.
Koko Suomi leikkii, Terhokerhot
Koko Suomi Leikkii –hanke oli Suomen Kulttuurirahaston 75-vuotisjuhlavuotenaan käynnistämä kolmivuotinen suurhanke, jonka toteuttivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti.
Hanke muistutti leikin merkityksestä ja innosti kaikenikäisiä leikkimään yhdessä. Hankkeen tavoitteena
oli vuoden 2016 loppuun mennessä perustaa jokaiseen Suomen kuntaan sukupolvien kohtaamispaikka, Terhokerho. Oulun piirin alueella Terhokerhoja oli vuonna 2016 38kpl joista Punaisen Ristin osastojen pitämiä 12. Hankkeessa toimi palkattu leikkilähetti. Vuonna 2017 kun hanke oli jo päättynyt ja
toiminta siirtynyt piirien koordinoitavaksi, Terhokerhojen määrä tippui kahteen.
Eu-ruoka-apu
Oulun piiristä 15 osastoa (2016, 8) jakoi EU-ruoka-apua vähävaraisille vuonna 2017. Vuoden aikana
Oulun piirin alueella EU-ruoka-apua jaettiin yhteensä 35 056 kg (2016, 19 992) Punaisen Ristin jakaman ruoka-avun piiriin kuului 7 941 henkilöä Oulun piirin alueella. Avunsaajat pitivät saamaansa apua
tärkeänä ja olivat kiitollisia saamastaan tuesta sekä toivoivat ruoka-avun jatkuvan myös tulevaisuudessa. Ruokajaon yhteydessä osastot tekivät Punaista Ristiä ja osaston toimintaa tunnetuksi avunsaajille
järjestämällä ruoka-avun yhteydessä muun muassa terveyspistetoimintaa.
Piiritoimiston järjestötyönsuunnittelija toimi ruoka-avun koordinoijana osastojen ja keskustoimiston
välillä. Osastoja avustettiin kirjanpidossa ja raportoinnissa sekä ohjeistettiin ruokajakeluun liittyvissä
kysymyksissä.
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MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA

Vesa Ranta

Maahanmuuttajaohjelma käynnistyi Pohjois-Suomessa vuoden 2009 alussa. Yhdeksässä
vuodessa ohjelman kautta on tehty Punaisen Ristin monikulttuurisuustoimintaa tunnetuksi sekä erilaisissa järjestön sisäisissä tilaisuuksissa, osastovierailuilla, kursseilla sekä
maahanmuuttotyön verkostoissa yhteistyössä viranomaisten, muiden järjestöjen ja maahanmuuttajayhteisöjen kanssa.

Rasismin vastaisen viikon avaustapahtuma kauppakeskus Valkeassa.

Koulutusta ja toimintaa
Maahanmuuttotyö on tullut tunnetummaksi piirille ja osastoille, monikulttuurisia toiminta- ja ajattelutapoja on edistetty. Maahanmuuttajaohjelman työntekijän asiantuntemusta osattiin pyytää tarvittaessa.
Yhteensä 22 (2016, 7) osastoa järjesti rasisminvastaisen viikon tapahtuman. Kouluyhteistyö -toimintamalli on vakiintunut ja koulut ovat mielellään yhteistyöhaluisia kaikkiin Punaisen Ristin kampanjoihin.
Kouluvierailuja eri asteen kouluihin tehtiin varsinkin rasisminvastaiseen teemaan liittyen. Kouluvierailuilla tavoitettiin noin 760 nuorta (2016, 400).
Rasismiin puuttumisen treenikehä järjestettiin kerran Iissä (10 osallistujaa). Punainen Risti oli yhteistyökumppanina järjestämässä Kiehumispiste-elokuvan näytöstä Oulussa. Kiehumispiste on dokumenttielokuva, joka esittelee vihaisen ja jakautuneen Suomen eri osapuolet Odinin sotureista turvanpaikanhakijoihin – kunnioittaen ja stereotypioita karttaen. Pakolaisteltta pystytettiin Oulun kaupunginkirjastoon,
Ylivieskan nuorisotalolle ja Haapajärven yläkoululle. Teltassa vieraili yhteensä 237 henkilöä.
Tulijan ystävä ja tukena –koulutuksia järjestettiin kahdeksan kertaa (yht. 65 osallistujaa) Oulun piirin
alueella. Lisäksi Oulussa pidettiin Läksykerho-ohjaaja –koulutus (9 osallistujaa). Voimavarapäiviä pidettiin Oulussa ja Kuusamossa (yht. 31 osallistujaa). Uusina koulutuksina pidettiin Paperittomat –koulutuksia seitsemän kertaa (yht. 62 osallistujaa) ja Miten autan viharikoksen uhria –koulutus Oulussa
(yht. 18 osallistujaa). Tämän lisäksi monikulttuurisuustoimintaa esiteltiin seminaareissa, tapahtumissa
ja eri yhdistyksille yhteensä 12 kertaa ja se tavoitti 479 osallistujaa (2016 10 kertaa ja 280 osallistujaa). Lokakuussa pidettiin yhdessä Lapin piirin kanssa kaikille piirin monikulttuurisuustoiminnassa mu18

kana oleville Virkistys- ja voimavarapäivät Ranuan eläinpuistossa (yht. 17 osallistujaa).
Vuonna 2017 uusina osastoina monikulttuurisen toiminnan aloitti Haapajärvi ja Kalajoki. Haapajärvellä
aloitettiin monikulttuurinen ystävätoiminta yhteistyössä SOS-lapsikylän kanssa ja Kalajoella toimi keväällä 2017 kansainvälinen klubi. Lisäksi Pudasjärvi aloitti pienen tauon jälkeen kansainvälisen klubin.
Monikulttuurista toimintaa oli myös Kajaanin, Kuhmon, Kuusamon, Oulun, Pyhännän, Raahen, Siikajoen, Suomussalmen ja Utajärven osastoissa. Toimintaryhmiä oli yhteensä 32 (2016,56): asumisapua,
kansainvälisiä klubeja, läksykerhoja, liikuntakerhoja, talkoo-ryhmä ja ”vokki-kerhoja”. Monikulttuurista
ystävätoimintaa järjestettiin seitsemässä osastossa. Lisäksi osastot järjestivät erilaisia tapahtumia, retkiä ja huonekalu- yms. keräyksiä ja pitivät kirpputoreja. Kuhmon osaston erikoisuutena on Venäjäyhteistyö. Toimintaryhmien määrä väheni vastaanottokeskusten sulkemisen myötä.
Maahanmuuttajien osallisuus ja kotoutuminen
Kotoutumista tukevaa toimintaa järjestettiin useilla paikkakunnilla. Maahanmuuttajat osallistuivat Punaisen Ristin monikulttuuriseen toimintaan eri osastoissa. Ystävätoiminta on yksi tärkeimmistä keinoista auttaa kotoutumisessa. Ystävät ovat aukaisseet kotinsa ja elämänsä ja näin maahanmuuttajat ovat
päässeet tutustumaan kantasuomalaisen/pitkään Suomessa asuneen arkielämään.
Punaisen Ristin toimintaa esiteltiin maahanmuuttajille kouluissa, vastaanottokeskuksissa, kerhoissa ja
tapahtumissa. Näissä tilaisuuksissa myös pyrittiin rekrytoimaan maahanmuuttajia mukaan Punaisen
Ristin paikallisosastojen toimintaan. Yhteistyössä Oulun osaston äitien vertaistukiryhmän Oulumasujen kanssa järjestimme Vallinkorvan vastanottokeskuksessa lapsille ja äideille tarkoitetun päivän, jonka
aikana mm. tanssittiin ja leikittiin yhdessä ja äidit pääsivät hemmotteluhoitoihin.
Yhteistyön ja verkostojen kehittäminen
Ohjelman työntekijä osallistui aktiivisesti kolmannen sektorin verkoston koulutuksiin, tapaamisiin ja
tapahtumiin. Yhteistyössä on järjestetty mm. rasisminvastaisia tapahtumia. Oulun monikulttuurisen
toiminnan tärkeimmät verkostot: Pohjois-Suomen ETNO, Ihmiskaupan vastainen verkosto, Oulu loves
me –työryhmä, Esikoto–hankkeen ohjaustyöryhmä, Digipolku töihin –hankkeen ohjaustyöryhmä ja eri
kuntien verkostot monikulttuurisuustoiminnalle.

Tero Tuohino

Paperittomien verkosto toimi aktiivisesti koko vuoden ajan Oulussa. Muualla verkosto kokoontui tarpeen mukaan. Oulussa paperittomien verkosto auttoi vuoden 2017 aikana noin viittäkymmentä paperitonta. Punainen Ristin vapaaehtoiset auttoivat mm. seurakuntaa hätämajoituksessa ja antoivat paperittomille neuvontaa liittyen esimerkiksi Kelan lomakkeiden täyttämiseen.

Raahen kansainvälinen klubi.
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TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTOTOIMINTA
Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta supistui vuonna 2017 edelleen. Tämä johtui turvapaikanhakijoiden määrän oleellisesta vähenemisestä. Maaliskuun lopussa päättyi sekä Raahen että Otanmäen vastaanottokeskusten toiminta. Elokuun lopussa päättyi
myös Vallinkorvan vastaanottokeskuksen toiminta. Näiden yksiköiden henkilöstö irtisanottiin taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Muutama työtekijä siirtyi lakkautetuista
yksiköistä ainoaan jäljelle jäävään yksikköön, Ruukin vastaanottokeskukseen.

Ruukin vastaanottokeskuksen kesäjuhlat.

Ruukin vastaanottokeskus
Ruukin vastaanottokeskuksen paikkaluku oli 150 ajalla 1.1.-31.5.2017, kesäkuussa 2017 paikkaluku
oli 200 ja ajalla 1.7.-31.12.2017 paikkaluku oli 230. Vastaanottokeskuksen tilat sijaitsevat osin varsinaisen vastaanottokeskuksen alueella (toimistotilat, n. 70 asukaspaikkaa, koulutila, sekä varastotilat)
ja osin kuntakeskuksessa kunnalta vuokratuissa rivitaloasunnossa (n.160 asuinpaikka kun paikkaluku
230). Kuntakeskuksessa sijaitsee myös toinen koulutila. Asuintiloja voidaan tarvittaessa lisätä nopeasti vuokraamalla kuntakeskuksesta lisää asuntoja. Toimistotilat sijaitsevat asuintilojen kanssa samassa rivitalossa.
Edellisvuosien tapaan myös vuonna 2017 suurin osa vastaanottokeskuksen asiakkaista oli perheellisiä. Kaikki kuntakeskuksen asunnot olivat perheiden käytössä, vastaanottokeskuksen asunnoista kolme soluasuntoa (n.25 paikkaa) oli perheettömien miesten käytössä. Suurimmat kansalaisuusryhmät
olivat edelleen irakilaiset ja afganistanilaiset. Vallinkorvan yksityismajoituspisteen lakkautuessa lähi20

alueen yksityismajoitusasiakkaat siirtyivät Ruukin vastaanottokeskuksen yksityismajoitusasiakkaiksi.
Vuoden 2017 lopulla yksityismajoitusasiakkaita oli noin 90.
Paikkaluvun ollessa 150 Ruukin vokissa oli 12 työntekijää (johtaja, toimistosihteeri, paikolaissihteeri,
sairaanhoitaja, suomenkielenopettaja ja seitsemän ohjaajaa). Paikkaluvun noustua palkattiin toinen
sairaanhoitaja, pakolaissihteeri ja suomenkielenopettaja. Lääkäripalvelut ostettiin Terveystalolta ja neuvolapalvelut Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä. Asiakkaat osallistuivat vuoden 2017 aikana
lukuisiin SPR:n vapaaehtoisten, seurakuntien, muiden vapaaehtoisten ja vastaanottokeskuksen järjestämiin kerhoihin ja tapahtumiin. Myös muutamia retkiä ja tutustumiskäyntejä järjestettiin.
Vuonna 2017 asiakkaille tuli paljon kielteisiä turvapaikkapäätöksiä. Tämä luonnollisesti näkyi masentuneisuuden ja toivottomuuden lisääntymisenä asiakkaiden keskuudessa. Yhtään palveluiden lakkauttamispäätöstä ei jouduttu tekemään vuoden 2017 aikana, vaikka näin ennakoitiin käyvän.
Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työelämävalmiuksien tukeminen
–projekti
Valtakunnallisen projektin tavoitteena on kuulla turvapaikanhakijoiden osaamisesta ja kiinnostuksen
kohteista ja edistää sekä turvapaikanhakijoiden että oleskeluluvan saaneiden integroitumista yhteiskuntaan, mahdollistaa suomen kielen oppiminen ja luoda matalan kynnyksen polkuja suomalaiseen
työelämään. Työelämävalmiuksia parannetaan turvapaikanhakijoiden osalta työelämääntutustumisjaksojen avulla. Oleskeluluvan saaneiden työelämävalmiuksia nostetaan kehitteillä olevan työelämämentoroinnin kautta.
2017 TET-hankkeessa oli tapahtumarikas vuosi. Huomioiden koko hankeaika, vuoden lopussa oli vastaanottokeskuksissa tehty 1800 osaamiskartoitusta, 850 toteutunutta työelämään tutustumisjaksoa
ja noin 127 henkilöä oli hyötynyt hankkeesta ja työllistynyt. Toimintamallit olivat käytössä kaikissa Punaisen Ristin vastaanottokeskuksissa.
Hankkeen valtakunnallisessa työryhmässä työskenteli 50 % työajalla Jenni Moilanen Oulun piiristä.
Oulun piirin vastaanottokeskuksista Vallinkorvan vastaanottokeskuksessa ja yksityismajoitusyksikössä
sekä Ruukin vastaanottokeskuksessa tehtiin osaamisenkartoituksia ja ohjattiin turvapaikanhakijoita
työelämääntutustumisjaksoille. Oulun piirin vastaanottokeskuksissa vuoden 2017 loppuun mennessä
on tehty osaamiskartoituksia 128, työelämääntutustumisen jaksoja on järjestetty 51 ja projektin myötä yhdeksän turvapaikanhakijaa sai työpaikan.

Lähde: Suomen Punainen Risti
21

HUOMIONOSOITUKSET
Paloniemi Pirkko		
Taivalkoski
Paaso Maija			Yli-Ii
Pahkala Anja			Yli-Ii
Pirttimaa Sinikka		
Yli-Ii
Puro Eija			Pyhäjärvi
Salmi Paavo			Muhos
Salmi Raili			Muhos
Taivalkoski Maria		
Taivalkoski
Tiikkainen Päivi		
Pyhäjärvi

Suomen Punaisen Ristin kultaiset ansiomitalit
Hietala Heli			Taivalkoski
Iso-Möttönen Orvokki 		
Kajaani
Karjula Pekka			Yli-Ii
Lahdenperä Heikki		
Yli-Ii
Suomen Punaisen Ristin hopeiset ansiomitalit
Komulainen Annikki		
Kuhmo
Korpela Markku		
Pyhäjoki
Kyllönen Esa 			
Kuhmo
Manninen-Lindqvist Kaija
Pyhäjärvi
Turunen Irja			Kuhmo
Tuikka Pekka			Pyhäjärvi
Tuikka Tyyne			Pyhäjärvi

Suomen Punaisen Ristin aktiivimerkit
Halonen Jouni			Kajaani
Heikkinen Salla 		
Kajaani
Härkönen Minna		
Sotkamo
Eskelinen Aikku		
Sotkamo
Kemppainen Marjo		
Sotkamo
Määttä Jesse			Sotkamo
Räsänen Seppo		
Kajaani
Suotula Juho			Sotkamo
Schroderus Pirkko		
Kajaani

Suomen Punaisen Ristin pronssiset ansiomitalit
Aho Saara			Kuhmo
Aronen Irma			Pyhäjärvi
Hanhela Pirjo			Haukipudas
Hökkä Kaisa			Yli-Ii
Jakonen Tiina			Oulu
Jäntti Ritva			Oulu
Karjalainen Laila		
Kuhmo
Kilpeläinen Anna-Liisa		
Kuhmo
Määttä Pasi			Kuhmo
Ohtonen Eine			Kuhmo
Ohtonen Seppo		
Kuhmo
Ojansivu Heimo		
Kuhmo
Piirala Eila			Muhos
Pääkkönen Olavi		
Kuhmo
Riihijärvi Soili			Pyhäjärvi
Rissanen Aimo			Pyhäjärvi

Suomen Punaisen Ristin viiri
Huusko Eeva			Suomussalmi
Juntunen Tellervo		
Suomussalmi
Kettunen Markku		
Suomussalmi
Laakso Eija			Suomussalmi
Pyykkönen Aku		
Suomussalmi
Rautio Anneli			Haukipudas
Vuoden 2017 palkitut vapaaehtoistoimijat

Ystävätoimija: Ulla Rautakoski, Kalajoki
Vuoden puheenjohtaja: Pertti Hekkala, Kuusamo
Valmiustoimija: Sari Huotari, Oulu
Kouluttaja: Matti Alila, Oulu
Osastotoimija: Ulla Mäkelä, Oulunsalo
Osasto: Kuhmo
Ea-ryhmäläinen: Jouni Halonen, Kajaani
Monikulttuurisuustoimija: Sanna Mustonen, Oulu
Lyhty-ryhmäläiset: Maija Moilanen, Tarja
Tikkanen-Manninen ja Merja Häyrynen
Kerääjä: Markku Suutari, Hyrynsalmi
Nuori toimija: Aleksi Holmala, Haukipudas

Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit
Ali Mustafa			Oulu
Huotari Elma			Kuhmo
Kangas Kristiina		
Oulun
Kaleva Marja-Liisa		
Yli-Ii
Kinnunen Sirkku		
Taivalkoski
Kumpulainen Pirkko		
Pyhäjärvi
Kylmäoja Sisko			Muhos
Körkkö Ritva			Yli-Ii
Lammassaari Pirjo		
Pyhäjärvi
Lukkari Eija			Taivalkoski
Matikainen Jari			Yli-Ii
Matela Maija-Liisa		
Yli-Ii
Malinen Lauri			Kajaani
Niskasaari Riitta		
Yli-Ii
Nokela Rauni			Yli-Ii
Nyström Pirkko 		
Taivalkoski
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HALLINTO
Kirsi Kontro, HTM, KTM,
Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy

Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin hallitus
kokoontui vuonna 2017 kahdeksan kertaa. Piirin vuosikokous pidettiin Utajärven Rokualla
23.4.2017. Viikonloppuna kokoukseen ja seminaariin osallistui yhteensä 97 (2016, 83) henkilöä, joista virallisia edustajia 39 (2016, 44)
23:stä (2016, 27) eri osastosta.

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

Oulun piirin edustajat Suomen Punaisen
Ristin keskushallinnossa

Vuoden 2017 tulos jäi ylijäämäiseksi ollen 63
179,10 euroa (2016, 719 430; 2015, 417 017).
Merkittävimmät tulorahoituksen kanavat olivat
vastaanottotoiminnan ylläpitämisestä saatava
hallintokulukorvaus, ensiapukoulutuksen ja Oulun Kontti-kierrätystavaratalon tuotot.

Suomen Punaisen Ristin hallituksen varapuheenjohtaja toimii Sami Laitinen. Juha Mustonen (varalla Anne-Maarit Hintikka) toimii Suomen Punaisen Ristin valtuuston jäsenenä. Jarno
Rasinkangas on jäsenenä talous- ja kehittämisvaliokunnassa.
Piirin hallitus 31.12.2017
Puheenjohtaja
Jarno Rasinkangas, Oulu 2017-2019
Varapuheenjohtaja
Anne Heilala-Tervo, Siikajoki 2017-2019
Jäsenet
Helena Ala-Kojola, Liminka		
Sirkku Fali, Pudasjärvi			
Raija Heikkinen, Suomussalmi
Anne-Maarit Hintikka, Haapavesi
Eveliina Hintikka, Haapavesi 		
Briitta Honka-Tuuri, Tyrnävä		
Pirjo Kontio, Kajaani
		
Juha Mustonen, Oulu			
Pasi Palosaari, Nivala
		
Harri Paavola, Ouluntulli
		
Inka Poikela, Oulu
		
Tiia-Reetta Tihinen, Muhos 		

17–19
16-18
17-19
17–19
17–19
17-19
16-18
16-18
16-18
16-18
16-18
17-19

Nuorisovaliokunta

Nuorisovaliokunta 9/2016-4/2018
Eveliina Hintikka, Haapavesi
Jonna Jantunen, Haapavesi
Aki Joentakanen, Haapavesi
Julia Mettovaara, Oulu
Heli Sivula, Oulu
Essi Tähtelä, Haapavesi
Tiia-Reeta Tihinen, Muhos
Tilintarkastajat
Outi Kirvesoja, JHTT, HTM,
PricewaterhouseCoopers Oy
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