
 
Tule mukaan toimintaan! 

 
   Osallistuminen on kannanotto 

 
Osastollamme on erilaisia toimintamuotoja 
• ensiaputoiminta 
• ystävätoiminta 
• keräystoiminta 
• 7-12-vuotiaille ea-kerho 
• Apuommel-kerho 

 
Järjestämme erilaisia tilaisuuksia ja ylläpidämme 
toimintoja 
• ensiapuvalmennusta 
• ensipäivystystä urheilu- yms. tapahtumissa 
• valmiussuunnitelma onnettomuuksien varalta 
• saattajapalveluja ja ystävätoimintaa sairaille ja vanhuksille 
• verenluovutustilaisuuksia 
• nälkäpäivä-, katastrofiapukeräyksiä 

 
Yhteystietoja 
• Kati Krysoll pj., p. 044-0100759  
• Helena Herrala varapj. ja ystävätoiminta, p. 050-5393716  
• Hanna Vänni sihteeri, p. 040-5386614 
• Helena Tähtinen tiedottaja, p. 0500-771921 
• Seija Amberla veripalvelun yhdyshenkilö, p. 0400-971847 
• Katja Heinonen valmiustoiminnan yhdyshlö, p. 044-3404323 
• Elina Junnila, ensiapuryhmänjohtaja, p. 050-3428683 
• Eino Vääräkotimaan avun yhdyshenkilö, p. 0400-836922 
• Paula Leimuranta, jäsenasiat, p. 050-3040781 
• Erja Laiho keräysjohtaja, p. 050-5948705 
• Kari Koskivainio ensiapupäivystysvastaava, p. 044-7888666 
• Ritva Heikkilä kouluyhteistyö, p. 044-2595629 
• Hannele Heino nuorisotoiminta, p. 050-5655606 

 
 

Tällä hetkellä osastossamme on jäseniä 185. Osastomme toiminnasta 
tiedotetaan Vakka-Suomen Sanomien kuntapalstalla , osastomme 
nettisivuilla www.mynamaki.punainenristi.fi sekä Facebookin Punainen 
Risti Mynämäen osasto -sivulla. Jos et ole vielä käynyt tykkäämästä 
osastostamme, tee se nyt! 
 
 

 

 
 

Mynämäen osaston jäsenkirje 2013 
 

 

Punaisen Ristin viikko: 
 

Jo perinteiset  
Henryn päivän kahvit 

 

ti 7.5.2013 klo 15-17 
 

osaston toimitilalla, Vanha yhteiskoulu, 
Keskuskatu 19 

                         

    

 

 
 

 
Mahdollisuus 
SPR-tuoteostoksiin 
ja arpajaiset! 
(Arvan hinta 1,-) 

http://www.mynamaki.punainenristi.fi/�


 
Keväinen tervehdys jäsenille! 
 
Uutena puheenjohtajana minun on ollut ilo tutustua Mynämäen osaston 
aktiiviseen ja moninaiseen toimintaan.  Vapaaehtoisten innostunut 
osallistuminen monin eri tavoin on osoittautunut kullanarvoiseksi 
avuksi apua tarvitseville. Omasta mielestä pieni teko voi muuttua 
käytännössä suureksikin avuksi. Sinulla on varmasti paljon ideoita 
toimintamme kehittämiseksi. Ole rohkeasti yhteydessä meihin! 
Iloisin terveisin, Kati Krysoll p. 044-0100759 
 
Ystävätoiminta 
 

 
 
Apuommel-kerho 
 

 
 

 
Ensiapuryhmä 
 

 

Osastossamme toimii pieni, mutta 
aktiivinen ensiapuryhmä.  Ryhmä toi-
mii Vapepan hälytysryhmänä, joka avus-
taa viranomaisia hälytystehtävissä, 
kuten mm. etsintätilanteissa. Otamme 
vastaan ensiapupäivystyksiä erilaisiin 
tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 
Ryhmä harjoittelee yhdessä Nousiaisten 
ryhmän kanssa joka toinen maanantai 
(parittomina viikkoina) klo 18 vuoroin 
osaston tiloissa ja Nummen kammarissa. 
 

Tänä vuonna olemme saaneet mukavasti uusia ryhmäläisiä mukaan 
toimintaan, mutta lisää uusia otetaan ilolla vastaan! 
Tied. Elina p. 050-3428683 tai eltzujii(at)gmail.com 
  
 
 
 
 

Ensiapukerho 
 

 
 
Hanke 

Ensiapukerho on tarkoitettu 7-12-vuo-
tiaille nuorille. Kerho kokoontuu joka 
toinen tiistai toimitilalla. Kerhossa 
varhaisnuoret tutustuvat perusensi-
apuun esim. haavanhoitoon, hätäilmoi-
tuksen tekoon ym. Kerhossa askarrel-
laan ja leikitään. Kerhossa myös keskus-
tellaan ystävyydestä, erilaisuudesta ja 
kiusaamisesta. Kerho-ohjelmaan sisältyy 
kerhon kolme teemaa: Punainen Risti, 
ensiapu ja suvaitsevaisuus. Jos haluat 
kerhosta enemmän tietoja ota yhteyttä 
ohjaaja Hannele Heino p. 050-5655606. 

  
  

 

Vuonna 2012 toiminnassa oli mukana 
13 vapaaehtoista. Ystäväkäyntejä 
viimevuoden aikana oli noin 660 ja 
saattokeikkoja 24. 
 

• saattajatoiminta 
• ystävävälitys 
• virkistystoimintaa vanhuksille 
• lukupiiri 

 
Alkuvuonna ystävätoiminta lahjoitti 
Leena Gustafssonin kehittelemän Eenu 
-ulkoiluvaatteen pyörätuolissa ulkoi-
leville asukkaille Häävuoren palvelu-
keskukseen ja Palvelutalo Tainiolaan. 

Apuommel-kerho ompelee lahjoitukse-
na saaduista kankaista vaatteita, jotka 
toimitetaan SPR:n logistiikkakeskuk-
seen Kalkkuun. Sieltä sitten edelleen 
avustuskohteisiin. 
Kuvassa on kerhovuoden ompelukset 
450 vaatekappaletta (mm. 86 college-
paitaa, 93 housua) ja lisäksi neulemys-
syjä, lapasia ja sukkia pakattuina 
laatikkoihin ja valmiina odottamassa 
sopivaa kuljetushetkeä eteenpäin. 
Apuommel-kerhon ohjaajana toimii  
Leena Gustafsson p. 040-8488483. 

Elvytysohje: Aikuisen painelu-puhalluselvytys 30:2 

Osastomme haki alkuvuodesta huono-osaisuushankkeelle rahoitusta Ka-
tastrofirahastosta, nyt myönteinen päätös (2000 euroa) on tullut ja pää-
semme aloittamaan syyskuun alussa. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä 
nuorten syrjäytymistä ja tarjota seniorikuntalaisille tietokone- ja nettikäy-
tön opastusta hankenettikahvilassamme. Hanke työllistää pari nuorta ja 
yhden pitkäaikaistyöttömän. Lisätiedot Hanna Vänni, p. 040-5386614. 


