
HALLITUKSEN JÄSENET 

Hanna Ollikainen, puheenjohtaja Elina Junnila, varapuheenjohtaja

Kerttuli Jarva, sihteeri

Helena Tähtinen Katariina Vainio

Stina Vyyryläinen Leena Gustafsson

Ritva Heikkilä Satu Haanperä

Seija Amberla Nina Lahnalammi

Muut vastuuhenkilöt:

Pirkko Harju, rahastonhoitaja

YHTEYSTIEDOT

🏠 Toimitila SPR Parkki Keskuskatu 19, 23100 Mynämäki

📬 Osaston sähköposti mynamaki@punainenristi.fi

🌍 Osaston nettisivu mynamaki.punainenristi.fi

🙋 Tapahtumat oma.punainenristi.fi

Seuraa meitä myös Facebookissa: Suomen Punainen Risti Mynämäen osasto!

SPR MYNÄMÄEN OSASTO

Olemme pieni, mutta monipuolinen osasto, joka toimii sekä vapaaehtoisten 
resurssien että alueellisen tarpeen mukaan. Kulunut kevät on ollut 

virkistävää paluuta lähitapaamisiin etäsuositusten poistuttua. On ollut ilo 
tavata kasvotusten! Vapaaehtoiset ovat osallistuneet erilaisiin  
auttamistehtäviin mm. hätäapukeräykseen, kohdennettuihin 

tavarakeräyksiin ja valmistamalla Apupupuja lahjoitukseen. Kotoutumisen 
tuen koulutukseen osallistuneet ideoivat tapoja auttaa Suomeen saapuneita. 

Tästä projektista kerromme lisää, kun ideat etenevät kohti toteutusta :)   

Vapaaehtoistoimintamme perustana ovat Punaisen Ristin 
periaatteet: inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, 

vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja ykseys.

Vapaaehtoisena olet Punaisen Ristin sankari. Tervetuloa mukaan! Voit 
osallistua juuri niin paljon kuin itse haluat, voit tulla kerran, kaksi tai joka 

kerta. Sinä päätät!

Punaisen Ristin jäsenenä olet auttaja ja puolustat heikoimmassa asemassa 
olevia ihmisiä. Jäsenyys on vaivaton tapa tukea vapaaehtoisten tekemää 

auttamistyötä ja ottaa kantaa inhimillisten arvojen ja tavoitteiden puolesta. 
Jäsenmaksulla mahdollistat myös paikallisosaston vapaaehtoisten 

kouluttautumista.

Tulevia tapahtumia:

4.5. Avoimet ovet SPR Parkissa. Poikkea kahville :)

6.5. Toritapahtuma Pyheen torilla yhteistyössä SPR Mietoisten osaston 
kanssa

28.5 Reddie Kids -leiripäivä

13.8. Laurin markkinat

Kuva: Otto-Ville Väätäinen Lähde: Suomen Punainen Risti



Tavoitteena on yhdistää ihmisiä ja olla 
mukana toisen ihmisen läsnäoloa 
kaipaavien elämässä. Toteutamme 
tavoitetta välittämällä ystäviä niitä         
tarvitseville ja järjestämällä eri toimintoja. 

Satu Haanperä
044 236 4080

APUOMMELKERHO

Ompelemme ja neulomme 
erilaisia lastenvaatteita 
toimitettavaksi SPR:n Turun 
Kontti-tavaratalon kautta 
Vantaalle Kansainvälisen 
avun keräyspisteeseen. 
Sieltä niitä lähetetään 
edelleen avustuksena 
kotimaahan ja ulkomaille.
Kerho kokoontuu joka 
toinen keskiviikko.

Leena Gustafsson
040 848 8483

ENSIAPUTOIMINTA

Opettelemme ja ylläpidämme ensiaputaitoja 
monipuolisen toiminnan ja erilaisten harjoitusten 
avulla. Ryhmässä on eri-ikäisiä ja eritaustaisia 
ensiaputaitojen harjoittelijoita ja 
ensiapupäivystäjiä.
Harjoittelemme joka toinen maanantai.

Elina Junnila
050 342 8683

VARHAISNUORET

Reddie Kids on SPR:n varhaisnuorten kerho, joka on suunnattu 7-12-vuotiaille. 
Kerhotoiminnan tarkoituksena on tarjota nuorille hauska ja turvallinen ympäristö,  
jossa voi tutustua Punaisen Ristin arvomaailmaan sekä esimerkiksi ensiaputaitoihin 
leikkien ja pelien avulla. Kerho kokoontuu joka torstai.

Stina Vyyryläinen 044 567 1451

MUITA TOIMINTOJA

• Keräystoiminta
• Kouluyhteistyö
• Veripalvelu
• Valmiustoiminta yhteistyössä Mietoisten ja 

Karjalan osastojen kanssa
• Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VAPEPA)

YSTÄVÄTOIMINTA

KYSYTTÄVÄÄ?

Sähköposti mynamaki@punainenristi.fi


