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Suomen Punainen Risti 125 vuotta
- elämän ja ihmisarvon puolesta

ELINA ANTTILA

Punainen Risti on maailman
suurimpia kansalaisjärjestöjä. Se
on avustanut sotien ja katastrofi-
en uhreja eri puolilla maailmaa
yli 140 vuotta. Järjestö on poliit-
tisesti ja uskonnollisesti sitou-
tumaton. Sen avustustyön lähtö-
kohtana ovat pelkästään huma-
nitaariset tekijät.

Viimeisten vuosikymmenten
aikana kiireisen avun tarve on
kasvanut räjähdysmäisesti.
1980- luvun alussa katastrofeis-
ta kärsi noin sata miljoonaa ih-
mistä vuodessa, kymmentä vuot-
ta myöhemmin määrä on nous-
sut yli 300 miljoonaan.

Alku sodan kauhuista

Kukkeimpaan kesäaikaan vuon-
na 1859 nuori liikemies HenryHenryHenryHenryHenry
DunantDunantDunantDunantDunant oli matkalla keisari Na-Na-Na-Na-Na-
poleon kolmannenpoleon kolmannenpoleon kolmannenpoleon kolmannenpoleon kolmannen puheille.
Matkalla hän sattui näkemään
silmästä silmään Ranskan ja Itä-
vallan sodan kauheudet Solfe-
rinossa. Ne jäivät hänen mie-
leensä lähtemättömästi.

Dunant oli toimen mies eikä
jäänyt päivittelemään. Hän jär-
jesti nopeasti lähikylän asukkai-
den kanssa apujoukot hoitamaan
haavoittuneita sotilaita. ”Toimis-

toalue kirjaimellisesti pursuaa
verta ja tasanko on täynnä ih-
misjäännöksiä”, hän purki näkyjä
kolmisen vuotta myöhemmin il-
mestyneessä kirjassaan Solferi-
non muisto. Hän ehdotti, että
jokaiseen maahan perustetaan
vapaaehtoinen järjestö, joka
avustaa lääkintähuoltoa sodan
aikana. Haavoittuneiden hoito
olisi turvattava kansainvälisin
sopimuksin. Dunantin kirja ja
esitykset soivat nopeasti vasta-
kaikua. Jo vuonna 1863 perustet-
tiin Dunantin kotikaupungissa
Genevessä toimikunta edistä-
mään asiaa. Tästä toimikunnasta
kehittyi pian KANSAINVÄLINEN
PUNAINEN RISTI. Henryn päi-
vän kahvit juotiinkin Kielonku-
kassa 8.5.2002.

Suomen Punaisen Ristin
synty

Turkin ja Venäjän sodasta 1877
tuli uhka myös Suomelle. Suo-
meen alettiinkin valmistella ase-
tusta yleisestä asevelvollisuu-
desta. Sodan varjo kiirehti suo-
malaisen Punaisen Ristin perus-
tamista. Aloitteen tekijänä  oli
kreivitär Aline ArmfeltAline ArmfeltAline ArmfeltAline ArmfeltAline Armfelt, joka lah-
joitti tuhat hopearuplaa uuden
yhdistyksen alkupääomaksi.
Suomen yhdistys sairaiden ja
haavoittuneiden sotilaiden hoi-
toa varten perustettiin 7.5.1877.
Kimmokkeena olivat myös
1860- luvun katovuodet. Nälän-
hätä ja kulkutaudit olivat vielä
tuoreessa muistissa. Niinpä yri-
tys otti alusta lähtien tehtäväk-
seen myös avustamisen koti-
maassa.

Historiallisesti merkittävin ja
pitkäaikaisin SPR -projekti oli,
kun toisesta maailmansodasta
sulkeutui kuusi vuotta kestänyt
taistelu. Tämän meidän sotave-
teraanit muistavat hyvin. Suomi
kävi sotaa neuvostoliittoa vas-
taan - ensin talvisodassa 1939 -

ATTA JA KEIJO VIKMAN

Kirjoittelen tätä kirjettä huhti-
kuisen talven keskeltä.  Meillä
oli jo kevät; ensimmäiset vihre-
ät tupsut olivat jo näkyvillä ja
lämmintä oli yli kymmenen as-
tetta, mutta eilen tuli talvi.  Lun-
ta satoi korkeat kinokset ja pak-
kastakin on 5-6 astetta.  Kau-
pungin liikenne on ihan sekai-
sin, kun autoihin oli jo vaihdettu
kesärenkaat ja nyt pienissäkin
mäissä on autot jumissa.  Eilen
mennessäni kirkolle näin kahden
kilometrin matkalla viisi kolaria.
No, eiköhän tästäkin selvitä.

Keijo 50 vuotta

Kiitos kaikille teille, jotka osal-
listuitte kanssamme vanhene-
misjuhlaani ja rohkaisitte monin
tavoin kertomalla, että hyvä elä-
mä voi jatkua yli 50-vuotiaana-

kin.  Syntymäpäivääni juhlittiin
hartaasti, sillä se osui pääsiäisvii-
kolle, jolloin olimme koolla joka
ilta molempien Saranskin luteri-
laisten seurakuntien kanssa.
Pääsisäisen ylösnousun juhlan
lisäksi seurakunnat olivat yhdes-
sä järjestäneet sunnuntaina syn-
tymäpäiväjuhlan paikalliselle
koululle, johon osallistui noin
sata ystävää.  Täkäläiseen tyyliin
sanottiin paljon ylisanoja ja toi-
votettiin terveyttä ja onnea – ei
ainoastaan minulle, vaan per-
heelleni ja myös äidilleni.  Ru-
nojen, musiikin ja tervehdysten
keskellä oli hienoa olla ja kokea
olevansa rakastettu.

Seurakuntaelämää

Kuten kerroin vietimme hil-
jaista viikkoa yhdessä molempi-
en seurakuntien kanssa.  Saimme
kokea yhteyttä ja rakkautta, ja

koolla on runsaasti seurakuntaa
joka ilta.  Välillä kokoonnuimme
ahtaasti Mokshaseurakunnan
pienessä salissa ja välillä Velme-
man vuokratiloissa.  Pääsiäisaa-
muna vietimme juhlajumalanpal-
velusta Mokshaseurakunnan
keskeneräisessä hirsikirkossa.
Kylmää kirkkoa lämmitti yli sa-
dan seurakuntalaisen läsnäolo ja
etenkin Jumalan sanan voima.

Olemme iloinneet erilaisten
toimitilojen vakiintumisesta
säännöllisiksi.  Viikoittain ko-
koontuvat eri puolilla kaupunkia
raamattupiirit, rippikoulu ja nuor-
tenillat sekä lasten kerhot.  Ai-
noastaan jumalanpalvelukset
ovat samanaikaisesti molemmis-
sa seurakunnissa, kaikki muu toi-
minta tapahtuu yhdessä.  Kerran
kuussa kaikki raamattupiirit ko-
koontuvat yhdessä kuulemaan
pitämääni raamattuopetusta.
MiinaMiinaMiinaMiinaMiina ja AAAAAttttttttttaaaaa aloittivat myös

Lähetysterveisiä Mordovijasta!
suomenkielen kurssin, koska
monet tahtoivat sitä. Me lähetit
pyrimme kylläkin pikku hiljaa
luovuttamaan vastuuta toimin-
nasta paikallisten hartioille ja
keskitymme auttamaan diakonei-
ta ja muita työntekijöitä taustal-
la toimien.  Se on ainakin tavoit-
teemme.

Maaseutuvierailuja

Olemme talven aikana vierail-
leet maaseudulla ihmisten luo-
na, jotka ovat ottaneet yhteyttä
ja kutsuneet kotiinsa keskuste-
lemaan ja pitämään tilaisuuksia.
Monet ovat kuunnelleet Luteri-
lainen tunti –radio-ohjelmaa ja
sitä kautta kiinnostuneet luteri-
laisuudesta.  Jo kolmella tai nel-
jällä uudella paikkakunnalla on
halua oman luterilaisen seura-
kuntaelämän aloittamiseen.
Tässä tarvitsemme viisautta ja

johdatusta, ettei ketään asetet-
taisi liian aikaisin vastuuseen,
sillä kokeneita uskovia ei ole.
Meidän pitää myös aloittaa pai-
kallinen kirjeopisto vastuunkan-
tajien kouluttamiseksi.  Tähän
saamme apua Marien parissa
työskenteleviltä VVVVVäliahoiltäliahoiltäliahoiltäliahoiltäliahoiltaaaaa,
jolla vastaava koulutus on jo
käynnissä.

Kirkon rakentaminen

Heti ilmojen lämmettyä jatku-
vat rakennustyöt kirkkotyömaal-
la.  Talven aikana on saatu tarvit-
tavat dokumentit kuntoon ja
tontille on tuotu uutta rakennus-
materiaalia.  Aarno ViitanenAarno ViitanenAarno ViitanenAarno ViitanenAarno Viitanen on
kerran kuussa vieraillut täällä
”piiskaamassa” ihmisiä liikkeelle
ja hänen avullaan on viimeiset
rakennekuvat ja kustannusarviot
saatu tehtyä.  Pohjakerros pitäisi
olla valmiina sopimuksen mu-

kaan 10.6., minkä jälkeen teh-
dään uusi sopimus toisesta ra-
kennusvaiheesta.

Rukousaiheita

Tärkein rukousaihe on aina se,
että osaisimme tehdä Jumalan
tahdon, että kulkisimme Hänen
suunnitelmissaan.  Pyydämme
rukousta myös lastemme puo-
lesta, terveyttä meille ja varje-
lua liikkumisissa sekä viisautta
kielen oppimiseen.  Kiittäkää
kanssamme Taivaan Isää kaikesta
hyvästä, mitä joka päivä saamme
osaksemme.  Rukoilkaa ystävi-
emme sekä seurakuntalaistem-
me puolesta, jotka elävät monin
tavoin vaikeuksien alla.  Me kii-
tämme Herraa teistä kaikista ys-
tävistä, jotka kannatte meitä ja
työtämme monin tavoin.  Jumala
palkitkoon teidät, rakkaat työto-
verimme!

1940 ja sitten jatkosodassa ke-
sästä 1941 syksyyn 1944. Talvi-
ja jatkosodassa kuoli 60 000 ja
haavoittui noin 200 000 suoma-
laista sotilasta. Erään arvion mu-
kaan invalideja tuli melkein 78
000. Sotien aikana Punainen
Risti varusti kenttäsairaaloita.
Sairaanhoitajia niissä työskenteli
6100, joista 26 menetti hen-
kensä. Sotien apusisaria oli noin
3500. SPR -tehtäviin kuului
myös invalidihuolto, ruoka-avus-
tusten ja vaatteiden jako. Rau-
han palattua SPR auttoi Karjalan
evakuoinnissa.

SPR Pyhäjoen osasto

SPR Pyhäjoen osasto perus-
tettiin 16.2.1951. Puheenjohta-
jana toimi tohtori Virpi SeppäläVirpi SeppäläVirpi SeppäläVirpi SeppäläVirpi Seppälä,
varapuheenjohtajana MaMaMaMaMatttttti Vti Vti Vti Vti Vii-ii-ii-ii-ii-
tanentanentanentanentanen. Jäsenet olivat apteekkari
KKKKKaaaaatri Rtri Rtri Rtri Rtri Roosoosoosoosoos, terveyssisar MarMarMarMarMar-----
jukkjukkjukkjukkjukka Anta Anta Anta Anta Anttilatilatilatilatila, sairaanhoitaja
Aino IsotaloAino IsotaloAino IsotaloAino IsotaloAino Isotalo, kätilö Anna LuotoAnna LuotoAnna LuotoAnna LuotoAnna Luoto
(RRRRRytkytkytkytkytkönenönenönenönenönen). Varajäsenet: LahjaLahjaLahjaLahjaLahja
IsoIsoIsoIsoIsotttttaloaloaloaloalo, JennJennJennJennJenny Kiiskiläy Kiiskiläy Kiiskiläy Kiiskiläy Kiiskilä, TTTTTuououououovivivivivi
VVVVViitiitiitiitiitanenanenanenanenanen ja OskOskOskOskOskari Tari Tari Tari Tari Tuikkuikkuikkuikkuikkalaalaalaalaala.

Koska sotavuosien jälkeen kai-
kesta oli pula ja perheet olivat
isoja, toiminta painottui perhei-
den auttamiseen. Suurperhei-
den äitejä kustannettiin äitienlo-
maleireille. Ensiapukoulutusta
järjestettiin sekä jokavuotiset
joulupaketit olivat tervetulleita
perheisiin. Varainkeräysmuotoi-
na olivat keräykset, ompeluillat,
joulukorttien ja adressien myyn-
ti, jäsenmaksut ja arpajaiset.

SPR Pyhäjoen osasto
tänään (50 v.)

Hallitus
Aila LuotoAila LuotoAila LuotoAila LuotoAila Luoto puheenjohtaja, Sariariariariari

AntAntAntAntAnttilatilatilatilatila varapuheenjohtaja, KKKKKaaaaatititititi
UkonsaariUkonsaariUkonsaariUkonsaariUkonsaari sihteeri, ensivaste-
vastaava, Salli HaikSalli HaikSalli HaikSalli HaikSalli Haikolaolaolaolaola rahaston-
hoitaja, EeEeEeEeEevvvvva Ka Ka Ka Ka Kapakkapakkapakkapakkapakkaaaaa Vapepan
yhdyshenkilö, PPPPPaula Taula Taula Taula Taula Tuomikuomikuomikuomikuomikos-os-os-os-os-

ki ki ki ki ki jäsen, Markku KMarkku KMarkku KMarkku KMarkku Korpelaorpelaorpelaorpelaorpela ensi-
aputoiminta, päivystykset, ElinaElinaElinaElinaElina
AntAntAntAntAnttila tila tila tila tila kotimaanavun yhdys-
henkilö, Marjo LuotoMarjo LuotoMarjo LuotoMarjo LuotoMarjo Luoto, väline-
hoitaja, Salme ParhaniemiSalme ParhaniemiSalme ParhaniemiSalme ParhaniemiSalme Parhaniemi jä-
sen.

Osaston toiminta (jäsenmäärä
144)

Kun Pyhäjoella sattuu onnet-
tomuus tai jokin sairauskohtaus,
ensivasteen     hälytysryhmä tulee
paikalle muutamassa minuutissa
auttamaan onnettomuuden uh-
reja yhdessä Pyhäjoen palo- ja
pelastustoimen kanssa. Nopea
toiminta on tärkeää, koska en-
simmäiset minuutit ratkaisevat,
miten onnettomuuden uhri tai
sairauskohtauksen saanut selviää
jatkossa.

Vapaaehtoiset koulutetut maal-
likot sekä terveydenhuollon am-
mattilaiset henkilöt päivystävät
7 päivänä viikossa ympäri vuo-
rokauden näitä lähtöjä varten.
Hälytyksiä oli viime vuonna 63
kappaletta ja harjoituksia jatku-
vasti.

Päivystävä ensiapuryhmä     osal-
listuu erilaisiin joukkotapahtu-
miin aina Raahea ja Oulua myö-
ten. Suurimpina joukkopäivys-

tyksinä mainittakoon Venetsia-
laiset ja erilaiset moottoriurhei-
lukisat. Autettavia näissä on ol-
lut noin 60 kpl. Lisäksi Vapepas-
sa olemme olleet mukana esi-
merkiksi suuretsinnöissä.

Henkisen tuen ryhmän     voi
kutsua paikalle, kun on sattunut
jokin traaginen, järkyttävä tapah-
tuma, jolloin henkinen tasapai-
no järkkyy. Tällaisia tapauksia
voivat olla onnettomuudet, lä-
heisen kuolema tai läheltä piti
tilanteet, jolloin oma henki on
ollut hiuskarvan varassa. Puhu-
minen ja tapahtumien läpikäy-
minen auttaa, vaikkakin tuottaa
sillä hetkellä suurta tuskaa.

Kotimaan apu     antaa apua esi-
merkiksi tulipaloissa, järjestää
tilapäisasunnon, ruokaa, vaatet-
ta. Viime vuonna olemme jaka-
neet satoja kasseja EU- ruokaa.
Jouluna jaamme Hyvä Joulumie-
li- lahjakortteja niitä tarvitsevil-
le.

125 - vuotis teemana     tänä
vuonna on tietojen ja taitojen
jakaminen. Niinpä ensiapukoulu-
tusta on järjestetty työpaikoilla,
koululla, partiolaisille, turva-
kursseilla EA- rasteja sekä EA II-

kurssi. Jos koulutustarvetta
esiintyy, ottakaapa yhteyttä Sari
Anttilaan.

Jokavuotiset tapahtumat

Jokavuotisia tapahtumia ovat
valtakunnallinen nälkäpäivä, ystä-
vänpäivänaamiaiset Nuotassa,
verenluovutus sekä jotakin kata-
strofia kohdannutta maata koske-
va keräys esimerkiksi Kosovon ja
Intian hyväksi. Koulutukset ovat
myös joka vuosi ajankohtaisia.

SPR Pyhäjoen osasto kiittää
kaikkia defibrilaattori - keräyk-
seen osallistuneita. Autoitte
meitä, että voimme auttaa teitä,
kuntalaiset. Lisäksi nälkäpäivänä
annoitte roponne niin, että olim-
me Oulun läänin paras 4,50 mk
asukasta kohden. Jäseniähän
meillä on 144, mutta toimivia
haluaisimme joukkoomme lisää.
Kynnys ei ole korkea. Koulu-
tamme, autamme ja opastamme,
varmaan jokaiselle löytyy jotakin
mielekästä tekemistä. Koska ve-
restä on Suomessa huutava pula,
lopuksi ”vaatisimme” vielä ver-
tanne 21.5.2002 klo 14-18,
Seurakuntatalolla verenluovutus.


