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Hyvä Punaisen Ristin Kiihtelysvaaran osaston jäsen 

 

Tervehdys Kiihtelysvaaran osaston hallitukselta!  

Hallituksemme puheenjohtajana toimii Jaana Valkama ja varapuheenjohtajana Marketta 
Hämäläinen. Sihteerinä häärii Leila Ikonen. Muina jäseninä ovat Irja Karjalainen, Kyllikki 
Kaustio, Jaana Junnila, Marja-Leena Piirainen ja Aaro Raassina. 

Toimintamme painopisteinä ovat mm. Kansankahvila Väentupa, Punaisen Ristin viikko ja 
Operaatio Nälkäpäivä.  

Väentupa toimii juttutupana torstaisin klo 9.00 - 11.00 Kiihtelyspihan kerhohuoneessa, Kul-
lankukantie 4. Aamupuurosta ja -kahvista voi maksaa vapaaehtoisen maksun, joka käyte-
tään Väentuvan toimintaan. Vieraskirjan mukaan Väentuvassa käy vuosittain noin kuusisa-
taa puuron ja kahvin merkeissä jutustelijaa. Puuron ja kahvin keittäjänä toimii kaikkiaan 
kymmenkunta ahkeraa vapaaehtoista naisimmeistä. Tervetuloa mukaan ”puurorinkiin” keit-
täjäksi tai juttuseuraksi puuron ja kahvin merkeissä. Mikäli tunnet kiinnostusta osallistua 
puurorinkiin, ole yhteydessä Kyllikki Kaustioon. Vierailijoitakin yritämme saada silloin täl-
löin tuvassa piipahtamaan, esim. esittelemään toimintaansa, ohjaamaan viriketoimintaa, 
esiintymään jne.  

Väentuvassa toimii noin kerran kuukaudessa terveyspiste, jolloin vapaaehtoiset alan am-
mattilaiset suorittavat painon ja verenpaineen mittausta sekä keskustelevat terveyteen liit-
tyvistä asioista.   

Punaisen Ristin viikolla tarjoamme perinteisesti kahvit Kiihtelysvaaran S-marketissa 
10.5.2014. Samalla pidämme arpajaiset, jaamme ilmapalloja ja tietoa Punaisen Ristin ja 
osastomme toiminnasta sekä houkuttelemme uusia jäseniä ja vapaaehtoisia mukaan toi-
mintaamme. Lahjoituksia arpajaispalkinnoiksi otamme mielellämme vastaan. Halutessasi 
voit toimittaa niitä hallituksen jäsenille.  

  
    Henry Dunant uskoi inhimillisyyteen 

     
 

Operaatio Nälkäpäivä 12. - 14.9.2013 tuotti 308 euroa. Tuotto on tilitetty lyhentämättömä-
nä Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Keräys toteutettiin lipaskeräyksenä. Lip-
paat olivat Kiihtelysvaaran ja Heinävaaran kaupoissa, kouluilla, huoltoasemilla ja kam-
paamoissa. Lisäksi Väentuvalla oli tarjolla ja myynnissä Nälkäpäivän keittoa.  

Operaatio Nälkäpäivä toteutetaan myös syyskuussa 2014. Mikäli haluat tulla mukaan 
esim. lipaskerääjäksi, ota rohkeasti yhteyttä keräysvastaavaamme Leila Ikoseen tai johon-
kin muuhun hallituksen jäseneen. 

• Punainen Risti syntyi yli 150 vuotta sitten sotatantereella. 
• Sveitsiläinen Henry Dunant auttoi vapaaehtoisten kanssa kummankin  

taistelupuolen haavoittuneita. 
• Henry Dunantin syntymäpäivänä 8.5. vietetään Punaisen Ristin päivää. 
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Vuonna 2012 aloitettu ensiapuryhmätoiminta yhteistyössä Pyhäselän osaston kanssa ei 
valitettavasti ole enää jatkunut osallistujien vähyyden vuoksi. Toiminta voidaan kuitenkin 
aloittaa uudelleen, mikäli innokkaita osallistujia ilmaantuu. 

 

Hallituksen jäsenten yhteystiedot: 

Jaana Valkama, p. 040 576 0964, jaana.valkama@jns.fi  

Marketta Hämäläinen , p. 050 547 2126, markehamalainen@hotmail.com   

Leila Ikonen, p. 050 338 7582, leila.ikonen@telemail.fi   

Jaana Junnila, p. 040 529 4324, jaana.junnila@jns.fi  

Irja Karjalainen, p. 050 571 0703 

Kyllikki Kaustio, p. 050 465 3762, kyllikki.kaustio@luukku.com  

Marja-Leena Piirainen, p. 050 533 7443, mleena.piirainen@gmail.com  

Aaro Raassina, p. 050 409 4700 

 
 
Tervetuloa vapaaehtoiseksi mukaan toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä! 
 
Mitäpä, jos hankkisit uuden jäsenen tukemaan Punaisen Ristin toimintaa tai kävisit luovut-
tamassa verta!  
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