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Syksyn satoa

Syksy on perinteistä sadonkorjuuaikaa ja 
se näkyy sekä arjessa että vapaaehtois-
toiminnassa. Toripöydät notkuvat met-
sän ja puutarhan herkkuja, moni meistä 
säilöö ja pakastaa vimmatusti. Syksyllä 
vapaaehtoistoiminta vireytyy ja tapah-
tumia ja koulutuksia on tarjolla runsain 
mitoin. Kesällä on ehkä tavattu tuttuja 
ja puhuttu ystävätoiminnasta ja syksyl-
lä innostunut uusi vapaaehtoinen tulee 
kurssille.

Ystäväkurssin satoa ovat taas uudet 
vapaaehtoiset. Heidät kannattaa ottaa 
hyvin vastaan ja ohjata mukaan toimin-
taan. Uusilla vapaaehtoisilla on myös 
uusia, tuoreita ajatuksia toiminnasta – 
näitä kuuntelemalla toiminta kehittyy ja 
voi hyvin. ”Vapaaehtoistoiminnan tulee 
elää ja hengittää”, kuten Matti Pellonpää 
toteaa.

Syksyllä voi myös suunnata marja- tai 
sienimetsään ja tällä tavalla irrottautua 
arjen askareista. Korissa puolukoita tai 
suppilovahveroita ja ajatus hyvänmakui-
sessa piirakassa - tässä syksy on par-
haimmillaan.

Raikasta syksyä!

Heidi
Heidi Juslin-Sandin 

Höstens skörd

Hösten är traditionellt en skördetid och 
detta ser vi fortfarande både i vardagen 
och i frivilligverksamheten. Torgstånden 
dignar av skogens och trädgårdens fruk-
ter och många av oss syltar, saftar och 
fryser in. På hösten blir också frivillig-
verksamheten mera aktiv. Då det gäll-er 
evenemang och utbildningar, så är det 
bara att välja och vraka. På sommaren 
har man träffat bekanta och pratat om 
vänverksamheten och på hösten vill en 
intresserad bekant gärna gå på kurs.

Vänkursens frukter består i nya frivilliga. 
Det lönar sig att ta väl hand om dem, 
handleda och introducera i verksamhe-
ten. Nya frivilliga har också nya idéer och 
nya fräscha tankar om verksamheten – 
lyssna på dem, det gör att verksamheten 
utvecklas och mår bra. ”Frivilligverksam-
heten ska få leva och andas”, som Matti 
Pellonpää uttrycker det.

På hösten kan man även bege sig till 
svamp- eller bärskogen och på det sättet 
koppla av från vardagen. Med korgen full 
av lingon eller trattkantarell och sinnet 
inställt på en läcker paj mår man prima!

Jag önskar dig en fin höst!

Heidi
Hedi Juslin-Sandin

Ystävätoiminnan tukipiste, yhteystiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Heidi Juslin-Sandin, puh. 0400 599 047, 
sosiaalitoiminnan suunnittelija Outi Mustonen puh. 040 571 5601, omaishoi-
don tukitoiminnan aluetyöntekijä Sari Oittinen puh. 040 548 0377, ryhmä-
toiminnan kehittäjä Jemina Vainiomäki puh. 040 198 8172, ohjelma-avustaja 
Janni Koivisto puh. 040 557 6421

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi 
Käynti- ja postiosoite: Salomonkatu 17 B,  5. krs, 00100 Helsinki
hup.punainenristi.fi
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Ryhmänohjaajien virkistys- ja koulutuspäivä

Ryhmänohjaajien virkistys- ja koulutuspäivä pidetään lokakuussa Siuntiossa. Päivän 
teemana on tänä vuonna toiminnalliset menetelmät ryhmässä. Kouluttajana toimii 
toiminnallisten menetelmien kouluttaja, KM Minna Mustonen, joka on toiminut opet-
tajana ammattikorkeakoulussa kymmenen vuotta ja ohjaa vapaaehtoisena Punaisen 
Ristin omaishoitajien tukiryhmää Mäntsälässä. Päivän aikana käydään läpi ryhmänoh-
jaajan roolia toiminnallisessa ryhmässä, voimavaroja lisäävää toiminnallisuutta sekä 
esimerkkejä erilaisista toiminnallisista menetelmistä ryhmässä.

Virkistys ja koulutuspäivä on tarkoitettu erityisesti vanhusten, mielenterveyskuntou-
tujien ja omaishoitajien tukitoiminnan ryhmänohjaajille, ystäväryhmien ohjaajille sekä 
sosiaalipalvelupromoille. 

Aika  lauantai 6.10.2012 klo 9.30−20

Paikka  Rantasipi Siuntion Kylpylä,  Lepopirtintie 80, 02570 Siuntio
  
Hinta  20 euroa/henkilö. Kuljetuksen kanssa 30 euroa. Hinta sisältää päivän  
  ohjelman, kaikki materiaalit, tarjoilut sekä sauna- ja uintiosaston käy- 
  tön (laskutus jälkikäteen osallistujan omasta osastosta tai siltä, jonka  
  toiminnassa on mukana).

klo 9:30 Aamupala buffetpöydässä
klo 10  Tervetuloa!
  Toiminnalliset menetelmät ryhmänohjauksessa
klo 13  Lounas ja kahvit buffetpöydässä
klo 14  Toiminnalliset menetelmät ryhmänohjauksessa
klo 17  Saunominen ja uiminen
klo 19–20 Iltapala ja kotiinlähtö

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 30.9. mennessä ohjelma-avustaja Janni Koivistol-
le, sähköposti janni.koivisto@punainenristi.fi tai puh. 020 701 2386. Kerrothan ilmoit-
tautuessa nimesi, osastosi, yhteystietosi, erityisruokavaliosi sekä tarpeesi yhteiskul-
jetukseen Helsingistä. Tästä ilmoitamme myöhemmin. Mukaan mahtuu kaikkiaan 20 
osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Esteen sattuessa peruuttamattomista vara-
uksista perimme täyden hinnan. Lämpimästi tervetuloa!

K
u
va

t 
R

an
ta

si
p
i



ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Auttava puhelin -koulutus 19.−20.10. 

Auttava puhelin -koulutus järjestetään 19.-20.10. Punaisen Ristin koulutustiloissa, 
osoite Laivanvarustajankatu 6 B, Helsinki.

Punainen Risti avaa laajempien onnettomuustilanteiden yhteydessä suurelle yleisölle 
auttavan puhelimen, joka toimii useimmiten ympärivuorokauden. Paikalla on vapaa-
ehtoisten lisäksi yleensä psykologi, joka ottaa vaativimmat tilanteet hoitaakseen sekä 
tukee vapaaehtoisia vastaajia. Organisoinnissa pyritään neljän tunnin työrupeamaan.

Haemme puhelimeen nyt uusia vapaaehtoisia vastaajia. Vapaaehtoiset osallistuvat 
Puhelinauttaminen – Auttava puhelin -koulutukseen. Vapaaehtoisilla pitää olla hen-
kisen tuen peruskurssi käytynä ja taitoa kohdata erilaisia puheluita ja soittajia. Oma 
elämä pitää olla järjestyksessä ja elämän kokemuksesta on hyötyä. Ilmoittautumiset 
1.10. mennessä Riitta Bäckmanille, sähköposti riitta.backman@punainenristi.fi. Haki-
jat haastatellaan ja osallistujat valitaan haastattelun perusteella.

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustietoa Punaisen Ristin Auttavan puhelimen 
toiminnasta ja toimintaperiaatteista sekä vahvistaa vastaajan taitoa kohdata erilaisia 
tilanteita ja soittajia. Koulutus sisältää harjoituksia. Osallistujille tilaisuus on maksu-
ton, mutta edellyttää sitoutumista puhelintoimintaan.

Perjantai 19.10. klo 17−19

• Punaisen Ristin Auttava puhelin ja sen 
toiminta
• Päivystäjän oikeudet ja velvollisuudet
• Yhteydenottajan oikeudet ja velvolli-
suudet
• Eettiset periaatteet ja tietosuoja

Kouluttajana: Tuula Luoma, Punainen 
Risti

Lauantai 20.10. klo 9−16
 
• Arvostava kohtaaminen – taito kuun-
nella
• Puhelinauttamisen erityispiirteet 
• Soittojen moninaisuus
• Vaikeat puhelut
• Harjoituksia
• Sudenkuopat ja niistä selviytyminen 
• Auttajan tunteet ja tunnekuormittumi-
nen

Lounas ja kahvit päivän aikana. 

Kouluttajana: Veli Kaukkila, Suomen Mie-
lenterveysseura

Kuva Niklas Meltio
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Nuori nuorelle ystävätoiminta

Nuorten päihteettömät hengailuillat yhteistyössä Nyyti ry:n kanssa jatkuvat jälleen 
syksyllä! Hengailuillat on suunnattu nuorille opiskelijoille ja paikalle kaivataan myös 
vapaaehtoisia. Paikalle voi tulla, vaikka ei tuntisi entuudestaan ketään, sillä se on 
hyvä paikka tavata ja löytää uusia ystäviä!

Hengailuiltojen aikataulu
 
• perjantai 28.9. klo 18-22 Nyyti ry:n tilat, Rikhardinkatu 4 B, Helsinki
• perjantai 26.10. klo 18-22 Helsingin ja Uudenmaan piirin tilat, Salomonkatu 17 B, 
  4. krs, Helsinki
• perjantai 23.11. klo 18-22 Nyyti ry:n tilat, Rikhardinkatu 4 B, Helsinki
• perjantai 14.12. klo 18-22 Hengailujoulu, Helsingin ja Uudenmaan piirin tilat, 
   Salomonkatu 17 B, 4. krs, Helsinki

Tarkempi ohjelma selviää myöhemmin. Lisätietoja antaa Jemina Vainiomäki, sähköpos-
ti jemina.vainiomaki@punainenristi.fi tai puh. 040 1988 172.

Kaksikielinen seminaari 
kodin turvallisuudesta

Seminaari järjestetään lauantaina 10.11. 
klo 9−16 Haikon Kartanossa, osoite Haik-
koontie 114, 06400 Porvoo. 

Kohderyhmä: Ensiapuryhmien, valmiu-
den, nuoriso- ja ystävätoiminnan vapaa-
ehtoiset sekä muut kiinnostuneet. 

Hinta: 20 euroa/henkilö. Hinta sisältää 
päivän ohjelman, tarjoilut sekä kylpylän 
käytön (laskutus jälkikäteen osallistujan 
osastosta).

Lisätietoja antaa Outi Mustonen, sähkö-
posti outi.mustonen@punainenristi.fi tai 
puh. 020 701 2370. Sitovat ilmoittautu-
miset viimeistään 28.10. Janni Koivistolle, 
janni.koivisto@punainenristi.fi tai puh. 
020 701 2386. Kerro ilmoittautuessa 
nimesi, osastosi, erityisruokavaliosi sekä 
jäätkö koulutuksen jälkeen kylpylään. 
Mukaan mahtuu 40 osallistujaa ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Peruuttamattomis-
ta varauksista perimme täyden hinnan. 
Tarkempi ohjelma tulee lähemmin.

Tvåspråkigt seminarium 
om hemsäkerheten

Seminarium arrangeras lördagen 10.11
kl. 9−16 i Haiko Gård, Haikovägen 114, 
06400 Borgå. 

Pris: 20 euro per deltagare. I priset ingår 
dagens program, mat samt användning 
av spa (fakturering efteråt från deltaga-
res avdelning).

Målgrupp: Frivilliga på första hjälps grup-
per, beredskaps-, ungdoms- och vänverk-
samheten och andra intresserade

Vänligen informera ditt namn, din avdel-
ning, specialdieter och skall du komma 
till spa efter utbildningen. Det finns plats 
för 40 deltagare på anmälningsordning. 
Bokningar som inte avbeställer vi debi-
terar fullt pris. Mera information: Outi 
Mustonen, outi.mustonen@rodakorset.fi 
eller tfn 020 701 2370. Bindande anmäl-
ningar senast 28.10. till Janni Koivisto, 
janni.koivisto@rodakorset.fi eller tfn 020 
701 2386. Ett detaljerat program kommer 
närmare. 
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• Torstaisin 4.−25.10. klo 18 −20.30. 
Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan perus-
kurssi. Paikka: Porvoon osaston toimitila 
Kolo, Jokikatu 25, 06100 Porvoo. Kurssi 
on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, 
muille 10 euroa. Ilmoittautuminen ja 
lisätiedot: puh. 040 757 1236. Koulutta-
ja: Maarit Honkinen, puh. 050 529 0786. 
Järjestäjä: Porvoon osasto. 

• La 6.10. ja su 7.10. klo 10−16. Ystä-
vä- ja vapaaehtoistoiminnan peruskurssi. 
Paikka: Itäinen omaishoidon ja vapaaeh-
toistyön keskus (VaTi), Tallinnanaukio 4 
B, 5. krs, 00980 Helsinki. Kurssi on Pu-
naisen Ristin jäsenille ilmainen, muille 20 
euroa. Ilmoittautuminen viikkoa ennen 
kurssin alkua: Oskari Perholehto puh. 
040 722 4991 tai netissä http://www.
punainenristi.fi/events > Ystävätoiminta. 
Kouluttaja: Jaana Kaasinen. Järjestäjä: 
Itä-Helsingin osasto.

• La 6.10. ja la 13.10. klo 9−16. Vapaa-
ehtois- ja ystävätoiminnan peruskurssi 
(täydennettynä henkisellä tuella ja ter-
veystiedolla). Paikka: Malmin toiminta-
keskus, Kirkonkyläntie 2 (Malmin aseman 
lähellä), Helsinki. Kurssi on Punaisen 
Ristin jäsenille ilmainen, muille 20 euroa. 
Lisätiedot: Juhani Parkkari juhanipark-
kari@gmail.com tai puh. 050 583 5554. 
Järjestäjä: Pohjois-Helsingin osasto.

• La 13.10. klo 9−15 (luokka 1), ti 16.10. 
klo 17.30−20.30 (luokka 2) ja ke 17.10. 
klo 17.30−20.30 (luokka 2). Ystävä- ja 
vapaaehtoistoiminnan kurssi. Paikka: 
Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki (4.krs, 
sisäänkäynti kätevimmin osoitteesta Ru-
neberginkatu 3, summerissa lukee SPR). 
Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille 20 euroa. Ilmoittautuminen ja 
lisätiedot. Hanna Leino, sprkh.kurssisih-
teeri@gmail.com tai puh. 040 754 3003. 
Kouluttajat Tuula Heinikainen, Anna-Maija 
Järviranta ja Ari Pekurinen. Järjestäjä: 
Keski-Helsingin osasto.

• La 13.10. klo 10.30−14.15, la 20.10. 
klo 10.30−14.15, maanantai 22.10. klo 
18−19.30 ja ma 29.10. klo 18−19.30. 
Ystävätoiminnan peruskurssi. Paikka: 
Entressen kirjasto, Kauppakeskus Ent-
resse, Siltakatu 11, 02770 Espoo (3. krs). 
Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille 20 euroa. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut syyskuusta 2012 alkaen: Han-
nele Krohn, etunimi.sukunimi@pp.inet.fi 
tai puh. 044 278 5456. Kouluttaja: Asko 
Keronen. Järjestäjä: Keski-Espoon osasto.

• Ti 16.10., 23.10., 30.10. och 6.11. 
17.30−20.30. Vänkurs. Plats: Helsingfors 
och Nylands Distrikt, Utbildningscentral, 
Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors 
(4.vån). Pris: Kursen är gratis för Röda 
Korsets medlemmar, annars 20  euro. An-
mälningar: på nätet www.rodakorset.fi/
events eller Birgitta Sandell tel. 050 373 
4874. Utbildare: Inge Martonen. Arran-
gör: Helsingfors svenska avdelning.

• Pe 19.10. klo 17.30−20.30 ja la 20.10. 
klo 9 −16. Nuori nuorelle – ystävätoimin-
nan peruskurssi. Kurssi on tarkoitettu en-
sisijaisesti 18−29-vuotiaille nuorille, jotka 
haluavat toimia yksinäisen nuoren tai 
iäkkäämmän ystävänä. Myös yli 30-vuo-
tiaat ovat tervetulleita kurssille, mikäli 
heitä kiinnostaa nuorten ystävätoiminta. 
Paikka: Hyvinkään seurakuntakeskus, 
Hämeenkatu 16, 05800 Hyvinkää. Ilmoit-
tautumis- ja hintatiedot tulevat myöhem-
min. Lisätiedot: Emilia Heiskari emilia.
heiskari@punainenristi.fi, puh. 020 701 
2373. Kouluttaja: Ulla Laakso. Järjestäjä: 
Helsingin ja Uudenmaan piiri yhteistyössä 
Hyvinkään osaston kanssa.

• Ti 23.10., 30.10., 6.11. ja 13.11. klo 
17.30−20. Kaksikielinen ystävä- ja va-
paaehtoistoiminnan perus-kurssi. Paik-
ka: Kirkkonummen koulukeskus, A-160, 
Kirkkotallintie 6 A, Kirkkonummi. Hinta: 
38euroa. Ilmoittautuminen: osoitteessa 
www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/ tai 
puh. 040 126 9312, Kirkkonummen kan-

Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan peruskurssit
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salaisopiston kanslia. Kurssinumero on 
101001. Kouluttaja: Jens Gellin. Järjestäjä: 
Kirkkonummen osasto yhteistyössä Kirk-
konummen kansalaisopiston kanssa.

• La 17.11. ja su 18.11. klo 10−16. Ystä-
vä- ja vapaaehtoistoiminnan peruskurssi. 
Paikka: Itäinen omaishoidon ja vapaaeh-
toistyön keskus (VaTi), Tallinnanaukio 4 
B, 5.krs, 00980 Helsinki. Kurssi on Punai-
sen Ristin jäsenille ilmainen, muille 20 
euroa. Ilmoittautuminen viikkoa ennen 
kurssin alkua: Oskari Perholehto puh. 
040 722 4991 tai netissä www.punainen-
risti.fi/events > Ystävätoiminta. Koulutta-
ja: Jaana Kaasinen. Järjestäjä: Itä-Helsin-
gin osasto.

• La 24.11. ja la 1.12. klo 9−16. Vapaa-
ehtois- ja ystävätoiminnan peruskurssi 
(täydennettynä henkisellä tuella ja terve-
ystiedolla). Paikka: Malmin toimintakes-
kus, Kirkonkyläntie 2, Helsinki. Kurssi on 
Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, muille 
20 euroa. Lisätiedot: Juhani Parkkari 
juhaniparkkari@gmail.com tai puh. 050 
583 5554. Järjestäjä: Pohjois-Helsingin 
osasto.

Tulijan tukena –kurssit (Ystäväkurs-
sin monikulttuurinen täydennysosa)

• To 4.10., to 11.10. ja to 18.10. klo 
17.30−20.30. Tulijan tukena -kurssi. 
Paikka: Maunulan asukastalo Saunabaari, 
Metsäpurontie 25, Helsinki. Lisätiedot: 
Juhani Parkkari, juhaniparkkari@gmail.
com tai puh. 050 583 5554. Kouluttaja: 
Juhani Parkkari. Järjestäjä: Pohjois-Helsin-
gin osasto. 

• Ke 17.10., ke 24.10. ja ke 31.10. klo 
17.30−20.30. Tulijan tukena -kurssi. 
Paikka: Kannelmäen nuorisotalo, Helsin-
ki. Kouluttaja: Juhani Parkkari. Lisätiedot: 
Juhani Parkkari juhaniparkkari@gmail.
com tai puh. 050 583 5554. Järjestäjä: 
Pohjois-Helsingin osasto.

• La 27.10. klo 9−17. Tulijan tukena –
kurssi. Paikka: Malmin toimintakeskus, 
Kirkonkyläntie 2, Helsinki. Kouluttaja: 
Juhani Parkkari. Lisätiedot: Juhani Parkka-
ri juhaniparkkari@gmail.com tai puh. 050 
583 5554. Järjestäjä: Pohjois-Helsingin 
osasto.

• La 10.11. Tulijan tukena -kurssi. Paikka: 
Helsingin ja Uudenmaan piirin tilat, Salo-
monkatu 17 B, 4. krs, Helsinki. Lisätiedot: 
Vesa Kukkamaa, vesa.kukkamaa@punai-
nenristi.fi tai puh. 020 701 2365. Järjes-
täjä: Helsingin ja Uudenmaan piiri. 

Henkisen tuen perus- ja jatkokurssit

• To 8.11. klo 17.30–20.30, pe 9.11. 
klo 17.30–20.30 ja la 17.11. klo 9–15. 
Henkisen tuen jatkokurssi. Paikka: Sa-
lomonkatu 17 B, 00100 Helsinki (4.krs, 
sisäänkäynti kätevimmin osoitteesta Ru-
neberginkatu 3, summerissa lukee SPR). 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot sprkh.
kurssisihteeri@gmail.com. Kurssi on jäse-
nille ilmainen ja muilta peritään 20 euroa, 
joka kerätään ensimmäisenä kurssi-ilta-
na. Kouluttaja: Ari Pekurinen. Järjestäjä: 
Keski-Helsingin osasto.

• La 10.11. ja la 17.11. klo 9−16. Hen-
kisen tuen peruskurssi. Paikka: Malmin 
toimintakeskus, Kirkon-kyläntie 2, Hel-
sinki. Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille 
ilmainen, muille 20 euroa. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen: Raija Rajala r-l.rajala@
elisanet.fi, puh. 040 590 4974. Koulutta-
ja: Raija Rajala. Järjestäjä: Pohjois-Helsin-
gin osasto.

• La 24.11. ja la 1.12. klo 10—16. Hen-
kisen tuen peruskurssi. Paikka: Entres-
sen kirjasto, Siltakatu 11, 02770 Espoo. 
Kurssin hinta on Punaisen Ristin jäseniltä 
tai jäseneksi liittyviltä 15 euroa, muilta 
55 euroa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
Hannele Krohn hannele.krohn@pp.inet.fi 
tai puh. 044 278 5456. Järjestäjä: Keski-
Espoon osasto.
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Ystävävälityskierros 
syksyllä 2012

Syksyn aikana Ystävätoiminnan tukipis-
teen työntekijät Outi Mustonen ja Jemina 
Vainiomäki toteuttavat ystävävälityskier-
roksen piirin alueella toimivissa ystävävä-
lityksissä. He ovat lä-hemmin yhteydessä 
välityksiin ajankohdan sopimiseksi. Vie-
railun aikana käydään läpi mm. kuulumi-
sia, välityksen tilannetta ja ajankohtaisia 
asioita.

Tulossa lokakuussa:
Jatkokoulutusseminaari

Lauantai 27.10. Seminaarin teemana ovat 
haasteelliset tilanteet ja muut tukikeinot. 
Koulutus on suunnattu kaikille Helsingin 
ja Uudenmaan piirissä toimiville ystävävä-
littäjille, sosiaalipalveluyhdyshenkilöille ja 
-promoille. Yksityiskohtaisempaa tietoa 
tulee lähemmin mm. piirin nettisivuille 
hup.punainenristi.fi.

Mielenterveyskuntoutujien 
ruokakerhon ohjaajarinki 
etsii uutta ohjaajaa!

Ruokakerho on kokoontunut jo vuo-
desta 1982 ja se on suunnattu aikuisille 
mielenterveyskuntoutujille. Kerho ko-
koontuu kerran kuussa (joka kuukauden 
ensimmäinen maanantai Betania-talossa 
osoitteessa Perämiehenkatu 13, Helsinki. 
Ohjaajat tulevat paikalle noin klo 16.30 ja 
kerho loppuu yleensä klo 19-20 välillä.

Kerho tarjoaa mielenterveyskuntoutujil-
le keskusteluseuraa ja jokaisella kerralla 
kokataan jotain pientä kuten lämpimiä 
voileipiä. Kerho jatkaa kokoontumisiaan 
jälleen syksyllä. Ensimmäinen syksyn 
kokoontuminen on 3.9.

Mikäli kiinnostuit tai tiedät jonkun joka 
voisi olla kiinnostunut, ota yhteyttä 
Jemina Vainiomäkeen ja sovi tapaamises-
ta kerhon vastuuohjaajan kanssa. Myös 
uusille ryhmäläisille on tilaa! Lisätietoja 
ryhmästä antaa Jemina Vainiomäki, puh. 
020 701 2388 tai sähköposti jemina.vai-
niomaki@punainenristi.fi.

ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Ystävätoiminnan syysstarttiin osallistui kymmeniä vapaaehtoisia. Syystartissa tavattiin tuttuja, saatiin tietoa syksyn 
toiminnasta ja kuultiin terveyspiste-toiminnasta. 
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