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Hyvä Punaisen Ristin Kiihtelysvaaran osaston jäsen 
 

 
Kiitos jäsenyydestäsi, teet arvokasta auttamistyötä! 
 
Osastomme toiminnan painopisteinä ovat Kansankahvila Väentupa, Punaisen Ristin viikko ja 
Nälkäpäivä. 
 
Kansankahvila Väentuvan toimintaa jatkamme kerran kuukaudessa, kuukauden viimeisenä 
torstaina klo 10.00-12.00. Tarjolla on tällöin keittolounas ja kahvi. Mahdollisuuksien mukaan 
pyydämme tupaan vierailijoita esim. esittelemään toimintaansa, ohjaamaan viriketoimintaa, 
esiintymään jne. 
 
Terveyspisteen toimintaa jatkamme Kansankahvila Väentuvassa kerran kuukaudessa, kuukau-
den viimeisenä torstaina klo 10.00-12.00. Tällöin vapaaehtoinen alan ammattilainen suorittaa 
painon, verenpaineen ja verensokerin mittausta sekä keskustelee kanssasi terveyteen liittyvistä 
asioista. 
 
Henry Dunant uskoi inhimillisyyteen 

 
 
Punaisen Ristin viikolla, 3.-9.5.2022, järjestämme la 7.5. klo 9.00-15.00 perinteisen kahvitar-
joilun Kiihtelysvaaran Salella, yhteistyössä Salen kanssa. Tarjolla on myös täytekakkua 
osaston 70 v synttäreiden johdosta. Samalla pidämme arpajaiset, jaamme ilmapalloja ja tietoa 
Punaisen Ristin ja osastomme toiminnasta sekä houkuttelemme uusia jäseniä ja vapaaehtoisia 
mukaan toimintaamme. Lahjoituksia arpajaispalkinnoiksi otamme mielellämme vastaan. Halu-
tessasi voit toimittaa niitä hallituksen jäsenille. Olet myös lämpimästi tervetullut antamaan va-
paaehtoisen työpanoksesi tapahtumaan. 

 

Osastomme Nälkäpäivä-keräys 2021 tuotti 235,60 euroa. Tuotto on tilitetty lyhentämättömänä 
Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, josta rahaa käytetään sekä koti- että ulkomaan-
apuun. Keräyslippaita oli Kiihtelysvaaran ja Heinävaaran kaupoissa, kouluilla ja huoltoasemalla. 
Lämmin kiitos kaikille keräykseen eri tavoin osallistuneille, niin vapaaehtoisille toimijoille kuin 
lahjoittajille! 

 
Vuoden 2022 Nälkäpäivä-lipaskeräys toteutetaan 22.–24.9. 
Kaikki halukkaat ovat tervetulleita vapaaehtoisiksi lipaskerääjiksi. Tule sinäkin! Voit olla kerää-
jänä sen aikaa, kun sinulle sopii. Mikäli kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä keräysvastaavaamme 
Leila Ikoseen tai johonkin muuhun hallituksen jäseneen. 
 

 

➢ Henry Dunantin syntymäpäivänä 8.5. vietetään  
Punaisen Ristin päivää. 

➢ Punainen Risti syntyi yli 150 vuotta sitten  
sotatantereella. 

➢ Sveitsiläinen Henry Dunant auttoi vapaaehtoisten  
kanssa kummankin taistelupuolen haavoittuneita. 

➢ Dunant sai ensimmäisen Nobelin rauhanpalkinnon  
vuonna 1901. 

http://www.redcross.fi/
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Osaston kevätkokous pidetään 23.2.2022, klo 18.00 alkaen ja syyskokous 16.11.2022, klo 
18.30 alkaen, molemmat Kiihtelysvaaran palvelupisteellä, Aprakkatie 2. Tervetuloa! 
 
Jos olet kiinnostunut ensiapuryhmätoiminnasta, ota yhteyttä ensiaputoiminnan yhteyshenkilö 
Jaana Saxe-Coburg and Gothaan. Tällä hetkellä meillä ei ole ensiapuryhmätoimintaa omassa 
osastossamme, mutta olemme tervetulleita toimimaan Keski-Karjalan ensiapuryhmään.    
 
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. 045 139 7127,  
saxejaana@gmail.com  

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

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

Kyllikki Kaustio, p. 050 465 3762  

Aaro Raassina, p. 050 409 4700 
  

 
Onko yhden ihmisen teoilla merkitystä? 

Kyllä on! 
Punaisen Ristin koko toiminta perustuu ”yhden ihmisen” haluun auttaa. 

”Yksiä ihmisiä” on Punaisen Ristin maailmanliikkeessä kymmeniä miljoonia. 
Hienoa, että olet ”yksi ihminen”! 
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