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Lisää tietoa SPR:n toiminnasta löydät internetistä sivuilta 

punainenristi.fi tai rednet.punainenristi.fi 

http://www.punainenristi.fi/


MUISTILISTA 

❖ NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS 24.9 – 26.9.20 

Lipaskeräys to 24.9.20 ja pe 25.9.20 S-Marketissa ja  

K-Supermarket Eurajoen Portissa. Nälkäpäiväleivän myynti 

S-Marketissa ja K-Supermarket Eurajoen Portissa           

pe 25.9.20 klo 9 alkaen.  

Vellin ja nälkäpäiväleivän myynti Eurajoen torilla  

la 26.9.20 klo 9.30 alkaen.  

Keräysvastaavana toimii Anne Uotila 050 3073539, 

anne.uotila(at)eurajokinetti.fi 

 

❖ OMAISHOITAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄ, OMAVA  

ti 29.9.20 klo 14-16 kunnanvirastolla; asiaa edunvalvonta-

valtuutuksesta 

ti 20.10.20 klo 14-16 Kaharilla; bingoa ym. muuta mukavaa 

ti 24.11.20 klo 14-16 joulujuhla Tapulissa 

 

❖ ENSIAPUKURSSIT, kursseja kysynnän mukaan.  

Lisätietoja Sinikka Saarinen 040 5247467 

 

❖ VERENLUOVUTUS järjestetään 26.10.20 klo 14–18 Tapu-

lissa. Luovuttajille tarjotaan voileipäkahvit. Yhteyshenkilönä 

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

 

❖ SYYSKOKOUS 24.11.20 klo 19 Eurajoki-salissa 

 

❖ EU -RUOKA-APUA jaetaan syksyn 2020 aikana. Seuraa 

ilmoittelua Facebookissa ja Länsi-Suomen menopalstalla 

 

 



 

Hyvät jäsenet! 

Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen kuten koko maassa. 

Covid 19 hiljensi ja sulki Suomen. Monelle se oli rauhoittumi-

sen aikaa, sai hypätä oravanpyörästä pois. Osalle se taas toi 

yksinäisyyden tunteen varsinkin yli 70-vuotiaille. Osastomme 

ystävät pitivät yhteyttä puhelimitse ystäviinsä, kun kasvotusten 

ei voinut kohdata. 

Vapaaehtoiset kirjoittivat myös tervehdyksiä Palvelukeskus 

Jokisimpukan asukkaille, joiden elämään rajoitukset edelleen 

koskevat. Kunnan sosiaalitoimen avulla meillä oli mahdollisuus 

tukea lapsiperheitä ja omaishoitajia lahjakortilla. 

Tällä hetkellä suunnitellaan tulevaa nälkäpäivää, joka on 40. 

kerta. Koronaohjeistus tuo siihen omat haasteensa, mutta ta-

voitteena on turvallinen tapahtuma kerääjille ja lahjoittajille. 

Nälkäpäiväkeräyksen tuotolla SPR auttaa myös kotimaassa. 

Iloa, toivon ylläpitoa ja luottamusta toisiimme ja Punaisen Ris-

tin apuun, nämä määritelmät toimintalinjauksessa hyväksyttiin 

SPR:n yleiskokouksessa 5.9. Vaasassa. Hienosti toteutettu 

kokous, josta oli etäyhteydet jokaiseen piiriin. Elli Aaltonen 

valittiin järjestömme puheenjohtajaksi. 

Jos sinua kiinnostaa toimia vapaaehtoisena, ota rohkeasti yh-

teyttä. 

Terveisin 

Kaarina Tamminen 



Puistopenkit Eurajoelle 
Penkit Eurajoelle -hanke toteutettiin yhdeksän eri eurajokelai-

sen yhdistyksen rahoittamana puistopenkkihankkeena. SPR:n 

Eurajoen osasto on yksi hankkeeseen osallistunut yhdistys. 

Hankkeen tavoitteena oli hankkia Eurajoen keskusta-alueelle 

yhdeksän puistopenkkiä, jotka osaltaan tukevat mm. ikäihmis-

ten liikkumista. Aktiivinen liikkuminen säilyttää ja parantaa li-

hasvoimaa, tasapainoa ja vahvistaa myös mielen hyvinvointia. 

Hankkeen penkit on sijoitettu siten, että niistä voi valita useita 

eri pituisia kävelylenkkejä.  

 

Puistopenkkien asennus ja ympäristön maisemointi tapahtui 

talkoovoimin.  

 

 
SPR:n penkin asennustalkoissa Mikko Kuusisto, Timo Santa-

pere ja Ilkka Tamminen. Taustalla yksi hankkeen aktiivisista 

puuhamiehistä, Jari Syren.  



SPR:n Eurajoen osaston penkki sijaitsee Riikontiellä, Riikon-

tien ja valtatie 8 välisellä puistoalueella. Alla olevassa kartassa 

penkki on merkitty numerolla 4. 

 

Penkkilenkin avajaistapahtuma järjestetään 10.10.20 klo 10-12   

omaan tahtiin ulkoiluna. Penkeillä on tiedossa erilaista ohjel-

maa ja tietoiskuja. SPR:n penkillä saat tieto SPR:n ystävätoi-

minnasta. Kunnan penkin luona, numero 10, on tarjolla kahvia 

ja makkaraa.  

Tervetuloa kaikki mukaan lenkkeilemään ja levähtämään pen-

keille.  

 



SPR:n Eurajoen osaston vapaaehtoiset ilahduttivat Palve-

lukeskus Jokisimpukan asukkaita keväisin runoin ja kor-

tein 

Keväällä, kun COVID19 sulki ulkopuolisten esiintyjien ja vierai-

lijoiden pääsyn Palvelukeskus Jokisimpukkaan, vapaaehtoiset 

kirjoittivat asukkaille keväisiä runoja kauniisiin kukkakortteihin. 

Kortit toimitettiin Jokisimpukan eri yksiköiden asukkaille piris-

tämään heidän arkeaan. 

 

 

 

 

 
 
 
 



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, tuot-

to Eurajoen osastolle. 

 
Oheisella pankkisiirrolla voit osallistua Nälkäpäiväkeräyk-
seen haluamallasi summalla. 
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Kirkkotie 3 
Op:n talo 
Eurajoki 

Puh: 044 368 3339 
 
”Tällä mainoksella normaalihintaisista kasvohoidoista 5€ alen-
nusta” 
 
 
 

 
 
 
Toimintamme tukijat 


