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MUISTILISTA 

 NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS 20.9–22.9.2018.  

Lipaskeräys to 20.9.18 ja pe 21.9.18 S-Marketissa ja  

K-Supermarket Eurajoen Portissa. Nälkäpäiväleivän myynti 

S-Marketissa pe 21.9.18 klo 9 alkaen.  

Vellin ja nälkäpäiväleivän myynti Eurajoen torilla  

la 22.9.18 klo 9.30 alkaen.  

Lippaita kouluissa ja työpaikoilla.  

Keräysvastaavana toimii Anne Uotila 050 3073539, 

anne.uotila(at)eurajokinetti.fi 

 

 OMAISHOITAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄ, OMAVA  

kokoontuu Jokisimpukassa (Rantaperentie 1) klo 13–15 

30.10.18 tietoa apuvälineistä ja hoitotarvikkeista 

21.11.18 teatterimatka Raumalle 

4.12.18 joulujuhla seurakuntakeskus Tapulissa,  

Kukkapolku 2, klo 13 alkaen. 

 

 ENSIAPUKURSSIT, kursseja kysynnän mukaan.  

Lisätietoja Sinikka Saarinen 040 5247467 

 

 VERENLUOVUTUS järjestetään 22.10.18 klo 14–18 Tapu-

lissa. Luovuttajille tarjotaan voileipäkahvit. Yhteyshenkilönä 

Riitta Tuomola, 045 671 0430, riittatuomola(at)gmail.com 

 

 SYYSKOKOUS 27.11.18 klo 19 Palvelukeskus Jokisimpu-

kassa 

 

 

 



HYVÄ PUNAISEN RISTIN JÄSEN 
 
Kulunut vuosi on Eurajoen osastossa 67. toimintavuosi. Avun 
antaminen tarvitseville alusta alkaen on ollut osaston toimin-
taa. Toimintamuodot ovat vuosien vieriessä vaihdelleet tai 
muuttuneet. 
Syyskuussa oleva nälkäpäiväkeräys on Punaisen Ristin suurin 
keräystapahtuma, jossa Eurajoen osasto on aina ollut muka-
na. Nälkäpäiväkeräyksellä kerätään varoja katastrofirahas-
toon, josta voidaan nopeasti irrottaa avustuksia sekä kotimaa-
han, että ulkomaiden katastrofikohteisiin. Eurajoellekin varoja 
on palautunut takaisin mikäli perhettä on kohdannut onnetto-
muus. 

Vapaaehtoisten avulla omaishoitajille/hoidettaville järjestetään 
kuukausittain virkistystä ja tukea. Kesällä meillä oli mahdolli-
suus kustantaa kolme omaishoitajaa viikoksi virkistysleirille 
Pastuskeriin. Omava-toiminnan 10-vuotisjuhlaa vietämme jou-
lukuussa Tapulissa. 

Lapsiperheitä tuemme jälleen joulun alla antamalla heille Hy-
vän mielen lahjakortit yhteistyössä Eurajoen perusturvan 
kanssa. 

Eurajoen osastossa toimii kaksi vapaaehtoisten pitämää ter-
veyspistettä, joissa voi asioida maksutta. 

Uudet vapaaehtoiset olisivat tervetulleita toimintaamme mu-
kaan: ikäihmisille ystäviä, lapsille Reddie Kids –kerhon vetäjiä, 
nälkäpäiväkerääjiä ja uusia verenluovuttajia. Ota rohkeasti 
yhteyttä, jos kiinnostaa. 

Torilla tavataan! 
 
Kaarina Tamminen 
osaston puheenjohtaja 



Nälkäpäivä käynnistyy torstaina 20.9.2018 

Punaisen Ristin Nälkäpäivä-keräys alkaa torstaina 20.9.18 ja 

jatkuu lauantaihin 22.9.18 saakka. Punaisen Ristin Eurajoen 

osasto toivottaa kaikki tervetulleiksi keräämään ja lahjoitta-

maan. 

Punaisiin liiveihin pukeutuneet lipaskerääjät löydät torstaina ja 

perjantaina Eurajoen S-Marketista ja K-Supermarket Eurajoen 

Portista. Leivän ja vellin myynti alkaa torilla lauantaina 22.9.18 

klo 9.30. Leipää on myynnissä myös perjantaina 21.9.18 klo 9 

alkaen S-Marketissa. 

Jokainen on tervetullut keräämään tai lahjoittamaan. Kerää-

jäksi voi ilmoittautua Eurajoen osaston keräysvastaavalle An-

ne Uotilalle, 050 307 3539. 

Nälkäpäivänä kerätään sitomattomia varoja Suomen Punaisen 

Ristin katastrofirahastoon. Varoilla autetaan katastrofien ja 

konfliktien uhreja Suomessa sekä ulkomailla. 

Juuri nyt Nälkäpäivän lahjoituksilla ylläpidetään Suomen Pu-

naisen Ristin kenttäsairaalaa Bangladeshissa, minne lähes 

miljoona ihmistä on paennut väkivaltaisuuksia Myanmarista. 

Ympäri vuorokauden auki olevassa sairaalassa hoidetaan eri-

tyisesti vaikeita synnytyksiä ja tehdään vaativia leikkauksia. 

Avun tarve on valtava. 

Suomessa Nälkäpäivään lahjoitetuilla varoilla autetaan tulipa-

lon uhreja ja ylläpidetään valmiutta auttaa onnettomuuksissa. 

Vuonna 2017 Punainen Risti auttoi 121 tulipalotapauksessa 

ympäri Suomen. 



SPR:n OMAVA eli omaishoitajien tukitoiminta 

Toiminta on alkanut Eurajoella v. 2008, neljäntenä osastona 
Satakunnassa. Toiminnan tarkoituksena on tukea omaishoita-
jia ja heidän läheisiään sekä tuoda vaihtelua päivien rutiinei-
hin. Kokoontumiset ovat olleet kuukauden viimeisenä tiistaina 
syys-/ toukokuun välisenä aikana, kesän olemme keränneet 
voimia uudelle kaudelle. Vapaaehtoisia toiminnassa on muka-
na tällä hetkellä seitsemän. Toiminnan vastuuhenkilöinä on 
toiminut Marjatta Lucander, Liisa Haikonen ja tällä hetkellä 
Kaarina Tamminen. 

Kokoontumiset ovat lähinnä Jokisimpukassa, jossa aloitellaan 
kahvittelun merkeissä. Vierailijoita meillä on ollut eri aloilta 
kertomassa toiminnoistaan, esim. Kelasta, apteekista, hoito-
tarvikkeista, apuvälineistä, hammashuollosta ja Omaiset ja 
läheiset – liitosta. Kouluyhteistyötä olemme tehneet Winnovan 
kanssa, josta on ollut lähihoitajaopiskelijoita järjestämässä 
ohjelmaa. 

Marraskuun pimeyteen on haettu piristystä teatterista. Keväi-
sin taas olemme lähteneet luontoon satoi tai paistoi, laavu on 
hyvä paikka makkaran paistolle ja kahvittelulle. Tänä keväänä 
oli kuitenkin niin kuivaa, että avotulen teko oli kielletty, mutta ei 
huolta, “termarissa” kahvi kulki ulos ja maistui hyvältä. Mukana 
oli myös harmonikan soittaja ja lauluakin saimme aikaiseksi. 

Vieraitakin meillä on käynyt Harjavallasta ja Sastamalasta. 
Vastavierailulla olemme olleet Kokemäen Pitkäjärvellä harja-
valtalaisten järjestämässä tapaamisessa. Nyt syksyllä me-
nemme Sastamalaan Vammalan osaston vieraaksi.  

Joulujuhlaa olemme viettäneet Tapulissa. Se on ollut perintei-
nen ohjelmallinen puurojuhla, joka on ollut suosituin tapahtu-
ma. Parhaimmillaan osallistujia on ollut paikalla 40 henkilöä. 



SPR:n Eurajoen osaston terveyspiste 

Suomen Punaisen Ristin Eurajoen osasto avasi huhtikuussa 
2016 terveyspisteen Eurajoelle kulttuuri- ja nuorisotalo Kaharil-
la. Lapijoella nuorisotalolla helmikuussa 2017 avattiin toinen 
terveyspiste. Vastaanotot ovat tulleet kyllä suosituiksi mm. 
vuonna 2017 kävijöitä yli 170. 

Eurajoen osaston terveyspiste on avoinna kerran kuukaudes-
sa Kaharilla keskiviikkoisin klo 11- 12:30 ja Lapijoella nuoriso-
talolla maanantaisin klo 10:15 -11:45. Vastaanottopäivistä il-
moitetaan lehti Länsi- Suomessa; Menolista: EURAJOKI, Eu-
rajoen Punaisen Ristin terveyspiste. 
 
Terveyspiste toimii vapaaehtoisten voimin, eläkkeellä olevien 
hoitajien toimesta ja vastuuvetäjänä on Hilkka Venno. 
SPR antaa koulutusta ja ohjeistot, joiden mukaan toimitaan 
sekä ohjeistoja asiakkaille jaettavaksi. 
Terveyspisteeseen voi tulla ilman ajanvarausta. Paikalla on 
yksi vapaaehtoinen terveydenhuollon ammattilainen. Toiminta 
on maksutonta. 
 
Me tarjoamme kiireettömän kohtaamispaikan, jossa saat  
tietoa/neuvontaa, tukea ja apua terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyvissä asioissa sekä mahdollista hoitoonohjausta. 
Mittaamme verenpaineen ja tarvittaessa verensokerin. Terve-
yspisteissä ei hoideta, vaan tarvittaessa ohjaamme terveys-
keskukseen. 
 
 
   

  



SPR:n EURAJOEN OSASTON YHTEYSHENKILÖT 
 

Puheenjohtaja Kaarina Tamminen, 044 312 4924 

kaarinatamminen@gmail.com 

Varapuheenjohtaja Merja Santapere, 044 278 7441  

merja.santapere@eurajokinetti.fi 

 

 

Hallituksen jäsenet: 

Seija Jaakkola, 044 556 4930 seija.jaakkola@eurajokinetti.fi 

Maija-Liisa Lievonen, 050 358 5342 

maija-liisa.lievonen@eurajokinetti.fi 

Kirsti Palmulaakso, 040 557 1196  

kirsti.palmulaakso@hotmail.fi 

Birgit Peltonen, 044 977 3593 birgit71@hotmail.com 

Sinikka Saarinen, 040 524 7467 sinikkassaarinen@gmail.com 

Riitta Tuomola, sihteeri, 045 671 0430  

riittatuomola@gmail.com 

Anne Uotila, 050 307 3539 anneuotila@eurajokinetti.fi 

Minna Kuusisto, rahastonhoitaja, 040 765 3224 

minna.kuusisto@dnainternet.net 

 

 

SPR:n adresseja on myytävänä Eurajoen apteekissa, tuotto 

Eurajoen osastolle. 
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Toimintamme tukija 


