
 
 

Muistathan Puotimme, Antinkatu 9? 
 
Myymme Puodissa mm. vapaaehtoisten tekemiä käsitöitä, kortteja ja adresseja 
(huom. tekstauspalvelu!) sekä Punaisen Ristin tuotteita, mm. ensiapulaukkuja. 
Puodissa toimii myös kirpputori, jonne voit tuoda hyväkuntoisia, itsellesi tar-
peettomia tavaroita ja vaatteita. Puodista saat myös tietoa toiminnastamme. 
 

 

Kaikille avoin ystävä-
kahvila 

 
Red Cross Café on kaikille avoin ystä-
väkahvila, jossa kahvitellaan, pela-
taan lautapelejä, jutellaan ja vietetään 
perjantai-iltaa hyvässä seurassa. 
Kahvila on avoinna perjantaisin klo 
17–20 osoitteessa Itäpuisto 14. Erik-
seen ilmoitettavina kesäperjantaina 
olemme Kirjurinluodossa Hanhiluodon 
piknikpaikalla klo 18–20. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Kysy lisää yhteyshenkilöiltä tai spr.pori@gmail.com  

Lisätietoja myös 

• Web https://rednet.punainenristi.fi/pori 

• Osaston FB https://www.facebook.com/SPRPori/  

• Puodin FB https://www.facebook.com/SPRPorinosastonPuoti 

Ensiapupäivystysten tilaus: eapaivystys@gmail.com 

 

Tule mukaan Punaisen Ris-

tin toimintaan Porissa! 

mailto:spr.pori@gmail.com
https://rednet.punainenristi.fi/pori
https://www.facebook.com/SPRPori/
https://www.facebook.com/SPRPorinosastonPuoti


Tervetuloa mukaan Suomen Punaisen Ristin 

Porin osaston toimintaan!  

Haluatko olla vapaaehtoinen ystävä yksinäiselle, auttaa maahanmuuttajia, vai 
onko esimerkiksi ensiapuryhmässä toimiminen sinun juttusi? Vaihtoehtoja on 
paljon. Punaisen Ristin vapaaehtoisena autat juuri sinulle sopivalla tavalla – niin 
usein kuin itse haluat.  
 

Ystävävälitys ja nuorten ystävät 
 
Kuka tahansa voi olla Punaisen Ristin vapaaehtoinen ystävä yksinäiselle. Jos 
sinulla on kyky kuunnella ja olla läsnä, olet sopiva vapaaehtoiseksi ystäväksi. 
Erityistaitoja ei tarvita. Koulutuksistamme saat vinkkejä toimintaan. 
 
Ystävävälitys puh. 044 2952260 (ma-pe 12-15), spr.ystavavalitys@gmail.com  

 
Ulkoiluryhmä 
 
Ulkoiluryhmä käy ulkoilemassa palvelutaloissa asuvien kanssa luontoa ihastel-
len ja jutellen niitä näitä. Tule mukaan ilahduttamaan ikäihmisiä!  

 
Omaishoitajat 
 
Omaishoitajien ryhmä on tarkoitettu virkistykseksi omaistaan kotona hoitaville 
henkilöille. Täydennämme yhdessä tietoja ja voimavaroja. 
 
Lisätiedot yllä oleviin: Terttu Ojala, puh. 044 078 8770 
 

 

 

 
 
Ensiapu ja ensihuolto 
 
Porin osastossa toimii ensiapu- ja ensihuoltoryhmä, joka hoitaa päivystystoimin-
taa ja osallistuu erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Ryhmä ja sen jäsenet toi-
mivat myös valmiusryhmänä. Ensiapuryhmään olet tervetullut, vaikka sinulla ei 
olisi aiempaa kokemusta. Ylläpidämme ensiapu- ja pelastustaitoja luentojen, 
harjoitusten sekä tutustumiskäyntien avulla. 
 
Lisätiedot: Virpi Lindström, puh. 044 300 3618 

 
Maahanmuuttotyö 
 
Porin osastossa tehdään maahanmuuttotyötä laajalla skaalalla. Tuemme Poriin 
muuttavia kiintiöpakolaisia ja pidämme perjantaisin Red Cross Café:ta. Vapaa-
ehtoisiamme toimii myös Porin Vastaanottokeskuksessa ja Tekunkorvessa mo-
nissa tehtävissä. Esimerkiksi pidämme monenlaisia kerhoja aikuisille ja lapsille, 
tuemme kielenopiskelua ja autamme tekemään CV:itä. Tällä hetkellä suurin osa 
Vastaanottokeskuksen asiakkaista on Ukrainan sotaa pakenevia.  
 

Lisätiedot: spr.pori@gmail.com 

 
 

 
 

Olethan luonut profiilin Oma Punaiseen?  
Tiedotamme toiminnastamme sitä kautta.  

https://oma.punainenristi.fi/ 
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