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Hyvä Punaisen Ristin Kiihtelysvaaran osaston jäsen 
 
Tervehdys Kiihtelysvaaran osaston hallitukselta! 
 
Suomen Punainen Risti täyttää tänä vuonna 140 vuotta, joten Punainen Risti on ollut mukana 
rakentamassa 100 vuotta täyttävää Suomea jo ennen maamme itsenäistymistä.Kiihtelysvaaran 
osasto on toiminut jo lähes 70 vuotta, sillä osastomme on perustettu vuonna 1950. 
 
Osastomme toiminnan painopisteinä ovat Kansankahvila Väentupa,Punaisen Ristin viikko, Näl-
käpäivä jaReddie Kids -kerho. 
 
Kansankahvila Väentupa toimii juttutupana torstaisin klo 9.00 - 11.00 Kiihtelyspihan kerho-
huoneessa, Kullankukantie 4. Aamupuurosta ja -kahvista voi maksaa vapaaehtoisen maksun, 
joka käytetään Väentuvan toimintaan. Vieraskirjan mukaan Väentuvassa käy vuosittain noin 
450 puuron ja kahvin merkeissä jutustelijaa. Puuron ja kahvin keittäjänä toimii kaikkiaan kym-
menkunta ahkeraa vapaaehtoista naisimmeistä. Tervetuloa mukaan ”puurorinkiin” keittäjäksi tai 
juttuseuraksi puuron ja kahvin merkeissä. Mikäli tunnet kiinnostusta osallistua puurorinkiin, ole 
yhteydessä Reetta Turuseen. Vierailijoitakin yritämme saada silloin tällöin tuvassa piipahta-
maan, esim. esittelemään toimintaansa, ohjaamaan viriketoimintaa, esiintymään jne.  
 
Väentuvassa toimii noin kerran kuukaudessa terveyspiste, jolloin vapaaehtoiset alan ammatti-
laiset suorittavat painon, verenpaineen ja verensokerin mittausta sekä keskustelevat terveyteen 
liittyvistä asioista.  
 
Punaisen Ristin viikolla, 8. – 14.5.2017, järjestämme lauantaina 13.5. perinteisen kahvitarjoi-
lun Kiihtelysvaaran Salella, yhteistyössä Salen kanssa. Samalla pidämme arpajaiset, jaamme 
ilmapalloja ja tietoa Punaisen Ristin ja osastomme toiminnasta sekä houkuttelemme uusia jäse-
niä ja vapaaehtoisia mukaan toimintaamme. Lahjoituksia arpajaispalkinnoiksi otamme mielel-
lämme vastaan. Halutessasi voit toimittaa niitä hallituksen jäsenille. Olet myös lämpimästi terve-
tullut antamaan vapaaehtoisen työpanoksesi vaikkapa arpojen myyntiin. 

 
Henry Dunant uskoi inhimillisyyteen 

 
 
Osastomme Nälkäpäivä-keräys 15. - 17.9.2016 tuotti 239,95 euroa. Tuotto on tilitetty lyhentä-
mättömänä Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, josta rahaa käytetään sekä koti- että 
ulkomaanapuun. Keräys toteutettiin lipaskeräyksenä. Lippaat olivat Kiihtelysvaaran ja Heinä-
vaaran kaupoissa, kouluilla, huoltoasemalla, apteekissa ja kampaamoissa. Lisäksi Väentuvalla 
oli tarjolla ja myynnissä Nälkäpäivän keittoa. Iso kiitos kaikille keräykseen eri tavoin osallistu-
neille, niin vapaaehtoisille toimijoille kuin lahjoittajille! 
 
Tämän vuoden Nälkäpäivä-keräys toteutetaan 14. – 16.9. Mikäli haluat tulla mukaan esim. li-
paskerääjäksi, ota rohkeasti yhteyttä keräysvastaavaamme Leila Ikoseen tai johonkin 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. 

http://www.redcross.fi/
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Uutena toimintana olemme aloittaneet Reddie Kids -kerhotoiminnan. Reddie Kids on varhais-
nuorten kerho, joka on suunnattu 7-12-vuotiaille. Kerhotoiminnan tarkoituksena on tarjota nuoril-
le hauska ja turvallinen ympäristö, jossa voi tutustua Punaisen Ristin arvomaailmaan sekä esi-
merkiksi perusensiaputaitoihin leikkien ja pelien avulla. Reddie Kids -kerho kokoontuu maanan-
taisin klo 18.00 – 19.30, osoitteessa Pitkäpelto 1 H 14, Heinävaara (seurakunnan kerhotila). 
Kerhossa on vielä tilaa uusillekin kerholaisille. Kerhon toiminnasta saat lisätietoa kerho-
ohjaajilta. 
 
Osaston kevätkokous pidetään keskiviikkona 15.3.2017, klo 18.00 alkaen, Kiihtelysvaaran pal-
velupisteen alakerran kahvihuoneessa (käynti takakautta).  
 
Kaipaamme vapaaehtoisia mm. ensiapu- ja ystävätoimintaan sekä kouluyhteistyöhön. Mikäli 
olet kiinnostunut tai tiedät jonkun, joka olisi kiinnostunut näistä toiminnoista, ota/pyydä ottamaan 
rohkeasti yhteyttä. 
 
Hallituksen jäsenten yhteystiedot: 

Jaana Valkama, puheenjohtaja, kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan yhteyshenkilö, 
p. 040 576 0964, j.valkama64@gmail.com 

Marketta Hämäläinen, varapuheenjohtaja, kotimaan avun yhteyshenkilö, p. 050 547 2126,  
markehamalainen@hotmail.com 

Leila Ikonen, sihteeri, jäsenasioiden yhteyshenkilö, keräysvastaava, p. 050 338 7582,  
leila.ikonen@telemail.fi 

Jaana Saxe-Coburg and Gotha, ensiaputoiminnan yhteyshenkilö, p. 044 980 0061,  
jaana.saxe@viesimo.fi 

Irja Karjalainen, p. 050 571 0703 

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

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

Aaro Raassina, p. 050 409 4700 
 

Kansankahvila Väentuvan yhteyshenkilö: 

Reetta Turunen, p. 050 018 1078, rietu@hotmail.fi 
 

Reddie Kids -kerho-ohjaajat: 

Emmi Kukkonen, p. 045 318 6599, immeku@gmail.com 

Piitu Majoinen, p. 045 127 2271, piitum@gmail.com 
 
 

Meistä jokainen voi tarvita yllättäen apua. 
Meistä jokainen voi auttaa.  

Kiitos, että olet osa Punaisen Ristin auttavaa turvaverkkoa! 
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