
Mynämäen osasto JÄSENKIRJE 2017

Tänä vuonna on monta syytä juhlaan!
Suomi täyttää 100 vuotta ja Suomen Punainen risti
140 vuotta. SPR:n tavoitteena on antaa Suomelle
lahjaksi maailman ensiaputaitoisin kansa. Toteu-
tamme tavoitetta Mynämäessä järjestämällä sekä
maksullisia että maksuttomia ensiapukoulutuksia.
Esimerkiksi maaliskuussa järjestettiin EA2-
koulutus, ja tulossa on mm. ilmainen, kenelle ta-
hansa sopiva Auttajakurssi 9.5. Lisäksi toteutam-
me huhti-toukokuussa yhdessä Lähitapiolan kans-
sa Sankarikoulutuksen kaikille paikkakunnan
183:lle 5.-ja 6. luokkalaiselle koulupäivän aikana.

Seuraa tapahtumiamme netti- ja Facebook -sivuillamme. Osastomme tarjoaa mukavaa tekemistä kai-
ken ikäisille. Tervetuloa iloiseen joukkoomme toivottaa Anu ja hallituksen väki!

Reddie Kids -kerhoon ovat tervetulleita kaikki 6-12-vuotiaat lapset. Ohjelmassa on viikoittain erilaisia
leikkejä, ensiapua, hauskaa yhdessäoloa ja kivoja kavereita. Kuluneen vuoden aikana on ehditty tehdä kai-
kenlaista hauskaa. On piirretty, leikitty, laulettu, askarreltu, näytelty, kirjoitettu tarinoita, harjoiteltu en-
siapua, luettu satuja ja tehty käsitöitä. Sen lisäksi on käynyt vieraita mm. Punaisen Ristin piiritoimistosta ja
sairaankuljetuksesta. Lisäksi on tutustuttu uusiin kulttuureihin ja osallistuttu Nälkäpäivä-keräykseen. On
myös käyty metsäretkellä. Kevään päätös tulee olemaan päiväleiri 13.5. Kivijärvellä, jossa tulee olemaan
kaikille kivaa tekemistä. Nuorisotoiminnan yhdyshenkilö: Elina Junnila 050 342 8683 / eltzu.jii@gmail.com

Arjen apu -ryhmä maahanmuuttajien kotoutumisen tukena. Mynämäen kunta on tehnyt periaatepäätök-
sen 25 oleskeluluvan saaneen turvapaikanhakijan sijoittamisesta kuntaan. Vielä ei ole tietoa siitä, milloin
uusia asukkaita on tulossa, mutta Mynämäen ja Mietoisten osastot haluavat varautua hyvissä ajoin. Niinpä
tulokkaiden tueksi on perustettu Arjen apu -ryhmä, jonka vetäjänä toimii Maija Seikas Mietoisten osastosta.

Arjen avun tehtäviin osallistuvat vapaaehtoiset tapaavat uuden kuntalaisen kolme kertaa. Tapaamiskerroilla
käydään läpi aluksi asumiseen liittyviä asioita, sen jälkeen tutkitaan lähiympäristöä ja lopuksi tutustutaan
yhdessä johonkin toimintaan tai harrastukseen.  Tavoitteena on tutustuttaa uusi kuntalainen paikallisiin oloi-
hin ja ihmisiin sekä ennen kaikkea toivottaa hänet tervetulleeksi. Osasto kehittää Arjen apu -mallia paikalli-
siin oloihin sopivaksi yhteistyössä vastaanottokeskuksen ja kunnan sosiaalityöntekijöiden sekä piiritoimiston
kanssa. Lisätietoja Mynämäen osaston puheenjohtajalta: Anu Vira 040 736 9739 / anu.vira@gmail.com

Ystävätoiminta on aktiivista, ja mukaan toivotaan myös uusia ystäviä. Ystävätoiminnassa ajanvietto voi
olla kahvittelua, ulkoilua tai vaikka asioilla käyntiä. Tärkeintä on kyky kuunnella ja olla läsnä.  Mukaan pää-
see ilman aiempaa kokemusta tai koulutusta. SPR kouluttaa vapaaehtoiset tarpeen mukaan. Ystävät kokoon-
tuvat omana ryhmänään joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18 alkaen SPR Parkissa (kesäkuukausia
lukuun ottamatta). Tule mukaan ystävien tapaamiseen tai ota yhteyttä sosiaalitoimen yhdyshenkilöön: Hele-
na Herrala 050 539 3716 / herralahelena@gmail.com

Nälkäpäivä-keräys on tänä vuonna 14.–16.9. Mynämäen osasto osallistuu järjestämällä lipaskeräyksen 14.
ja 15.9. paikkakunnalla eri pisteissä sekä myymällä torilla hernekeittoa ja Nälkäpäivä-leipää. Tervetuloa
mukaan kerääjäksi! Voit milloin tahansa ilmoittautua osaston kerääjärekisteriin ottamalla yhteyt-
tä keräysjohtajaan: Taina Ukkonen 045 134 0985 / taina.ukkonen@gmail.com
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Tervehdys ensiapuryhmästä! Mennyt vuosi on ollut varsin mukava ja toimintarikas. Ryhmäilloissa olem-
me harjoitelleet ensiapua, vierailleet niin ambulanssissa kuin paloasemalla. Defibrillaattorin saaminen oli
hieno asia ja sen käyttöä onkin ahkerasti harjoiteltu. Osa meistä harjoittelee ensiaputaitoja omaksi iloksi ja
toiset ovat innokkaita ensiapupäivystäjiä. Uusia ryhmäläisiä on tullut mukaan tänä vuonna jo neljä! Ota yh-
teyttä, jos haluat tulla mukaan toimintaan. Syksyllä tähtäimessä on osallistuminen Varsinais-Suomen piirin
ensiapukilpailuihin! Iloisin terveisin ryhmänjohtaja: Elina Junnila 050 342 8683 /   eltzu.jii@gmail.com

Apuommel-kerho toimii ja ompelee säännöllisesti. Lahjoituskankaista ja -langoista ommellaan ja neulotaan
yksinkertaisia vaatteita toimitettavaksi avun tarvitsijoille. Kerhon kokoontumisista ilmoitetaan osaston net-
tisivuilla, Facebookissa ja Vakka-Suomen Sanomissa. Apuommel-kerhon ohjaaja: Leena Gustafsson 040
848 8483 / eenuleenu@gmail.com

Nettiparkki palvelee arkipäivisin klo 10:00 - 14:00. Nettiparkki tarjoaa alueen senioriväestölle tietokoneen
ja nettikäytön perusopastusta maksuttomasti. Voit piipahtaa kysymään vaikka vaan yhtä asiaa tai tulla pi-
temmäksi aikaa opettelemaan koneen käyttöä. Jokainen etenee omaan tahtiinsa ja omien tarpeittensa mu-
kaan. Nettiparkin palvelupuhelin auttaa aukioloaikana: 044 236 4080

Verenluovutustilaisuuksia järjestetään Mynämäessä kuusi kertaa vuodessa, paikkana Mynämäen seurakun-
takoti, Keskuskatu 17. Seuraavan kerran verta voi luovuttaa: 19.6., 29.8. sekä vielä 31.10. klo 13:00 - 18:00.
Luovutuksen jälkeen tarjolla on mehua, kahvia, teetä ja herkullisia voileipiä ja useimmiten myös hyvää seu-
raa  Veripalvelun yhdyshenkilö: Seija Amberla 040 097 1847 / seija.amberla@dnainternet.net.

Punaisen Ristin viikolla 8. - 14.5. Mynämäessä tapahtuu:

Henryn Päivän kahvitilaisuus SPR Parkki 9.5. klo 14:00 - 17:00 https://www.punainenristi.fi/tutustu-
punaiseen-ristiin/historia Tule tapaamaan osaston vapaaehtoisia, keskustelemaan toimintamuodoista tai ihan
vain kahvittelemaan  Auttajia 140 vuotta -valokuvanäyttely myös esillä!

Auttajakurssi SPR Parkissa 9.5. klo 18:00 - 19:00 Kurssi on ilmainen ja sille mahtuu 20 ensimmäiseksi il-
moittautunutta! Ilmoittautumiset: Elina Junnila 050 342 8683

Punaisen Ristin Auttajia 140 vuotta -valokuvanäyttely Mynämäen kirjastossa 11. - 31.5.

Lisätietoja toiminnastamme ja
muut yhteyshenkilöt: myna-
maki.punainenristi.fi

Seuraa meitä myös Faceboo-
kissa: Punainen Risti Mynä-
mäen osasto

Sähköposti:
mynamaki@punainenristi.fi

Toimitila:  SPR  Parkki,  Vanha
yhteiskoulu, Keskuskatu 19,
23100 Mynämäki


