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Voimme voittaa yksinäisyyden yhdessä
Tammikuu on talven napa, taitekohta. Edes-
sämme on kevät, joka toivottavasti näyttäy-
tyy meille uudenlaisena.

Tai kenties pikemminkin tuttuna. Sellaise-
na, jossa maailma täyttyy uudelleen äänistä, 
kohtaamisista, läsnäolosta ja kuulemisesta. 
Haluan uskoa ja toivoa, että matka kohti pa-
rempia aikoja jatkuu.

Koronan rapauttama arki on kuitenkin jättä-
nyt jälkeensä myös yhä suuremman joukon 
ihmisiä, joille tulevaisuus ei näyttäydy yhtä 
valoisana. Heitä, jotka ovat yksin.

Käynnistämme ystävänpäiväkampanjam-
me helmikuun 7. päivä. Silloin kutsumme 
jokaisen mukaan lievittämään yksinäisyyt-
tä. Vastaamme yksinäisten usein hiljaiseen 
huutoon ystävätoimintamme kautta, mutta 
käännämme katseemme myös yhteiskun-
taan laajemmin.

Tuttujen tapahtumien ja kohtaamisten ohel-
la valmistelemme ystävänpäiväksi 14.2. Hel-
sinkiin tempausta, jonka kautta tuomme 
esiin yksinäisyyden monia kasvoja. Ne kas-
vot ovat yksilön pelkoa ja surua, riittämättö-

myyden ja turvattomuuden tunnetta, mutta 
myös yhteiskunnallinen ongelma.

Toivomme, että myös sinä lähdet liikkeelle, 
sillä jokainen voi vähentää yksinäisyyttä ym-
pärillään. Pienikin teko on tärkeä. Viime het-
ken vinkit ystävänpäivään löydät tästä leh-
destä.

Vuosi 2022 on täällä – kuljetaan se yhdessä. 
Nähdään myös ne arjessa vastaan tulevat ih-
miset, jotka kulkevat rinnallamme, mutta ei-
vät vielä kanssamme.

Nähdään – toisemme.  

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. 
Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Salminen, aineistot@punainenristi.fi 
Piiritiedotteen toimitus:SPR Satakunnan piiri  Taitto: Paula Hellgrén, paula.hellgren@redcross.fi Paino: PlusPrint, Ulvila

TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA 
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA 
Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME 
Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki 
osastomateriaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Maaret Alaranta

Sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori
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Hyvää Uutta Vuotta 2022!

PÄÄKIRJOITUS 19.1.2022

Vuoden 2022 aloitus on jälleen ollut täyn-
nä korona-uutisointia. Viruksella on edel-
leen merkittävä vaikutus paitsi tervey-
teemme niin myös koko yhteiskuntamme 
toimintoihin ja talouteen, vaikka merkke-
jä on välillä esiintynyt epidemian laimene-
misesta. Myös koronatoimet näyttäytyvät 
välillä sekavilta, sillä samaan aikaa on pu-
huttu valmiuslain käyttöönotosta sekä ra-
joitusten purkamisesta. Uskon, että tähän 
on jo totuttu emmekä osaa enää pelätä 
koronan terveydellisiä vaikutuksia samal-
la tavalla kuin vuoden 2020 keväällä.  Ter-
veysturvallisuudesta on tullut osa arkista 
elämäämme.

Koronasta huolimatta työmme Punaisessa 
Ristissä jatkuu. Voisi sanoa myös niinkin, 
että juuri sen vuoksi työmme jatkuminen 
ja auttamisen tapojen löytäminen omil-
la paikkakunnillamme on tärkeää. Ensiar-
voisen tärkeää on nyt pitää kiinni vapaa-
ehtoisista. Osa vapaaehtoisista on tehnyt 
korona-aikana paljon töitä ruoka-avun, 
henkisen tuen tai ystävätoiminnan kautta. 
Myös luottamushenkilöiltä on vaadittu jak-
samista, kun piiristä ja keskustoimistos-
ta tulee monenlaisia pyyntöjä ja odotuksia 
toiminnan kehittämisen suhteen ja luot-
tamushenkilöt ovat pyrkineet jatkamaan 
osastojen toimintaa esteistä huolimatta.

Juuri ennen joulua sain puhelun pitkään 
järjestössämme toimineelta vapaaehtoi-
selta, jonka viestin haluan jakaa kanssan-
ne. Henkilö, joka on toiminut pitkään eri 
vapaaehtoistehtävissä ja luottamushenki-
lönä, pohti kanssani kiitoksen merkitystä. 

Kyseinen henkilö oli jo pitkään päättänyt 
vähentää tehtäviään ja antaa tilaa uusil-
le ja nuoremmille tekijöille ja osittain täs-
sä onnistunutkin. Mutta jotain oli jäänyt 
puuttumaan. Hän kertoi, että oli nauttinut 
tehtävistään ja saanut niistä todella paljon 
itselleen ja hänellä oli myös kokemus, että 
hän oli pystynyt antamaan myös muille 
paljon. Mutta jotakin puuttui ja hän vähän 
ihan kuin häpeissään tunnusti, että se oli 
sana kiitos.

Keskustellessamme kyseinen vapaaehtoi-
nen totesi, että on ymmärrettävää, että 
nuorempi polvi ei välttämättä tiedä, mitä 
kaikkea konkarit ovat tehneet vuosien var-
rella ja millaisissa liemissä heidät on Punai-
sen Ristin keitoksilla keitetty. Vaikka kiitos 
oli tullut itse tekemisestä ja mukana olemi-
sesta, pieni kiitoksen sana ja ele olisi läm-
mittänyt.

Koen, että vapaaehtoisen puhelulla on 
meille kaikille tärkeä viesti. Punaisen Ris-
tin toimijoina ja inhimillisyyden edistäjinä 
meidän tulee niin luottamushenkilöinä kuin 
työntekijöinä huolehtia vapaaehtoisten hy-
vinvoinnista, jaksamisesta, motivoinnista 
ja kiittämisestä. Näillä toimilla myös var-
mistamme toimintamme jatkuvuutta, kun 
meillä on iloinen ja sitoutunut joukko teke-
mään Punaisen Ristin auttamistyötä. 

Toivotan kaikille hyvää terveyttä ja toimin-
nan iloa!

Paula Ilén

toiminnanjohtaja
Suomen Punainen Risti
Satakunnan piiri
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2. 

Ystävänpäiväkampanjaa tarvitaan – jokainen 
voi vähentää yksinäisyyttä ympärillään 

Joonas B
randt

Ystävänpäiväkampanja järjestetään tänä 
vuonna 7.–20.2. Kampanja huipentuu ys-
tävänpäivän 14.2. ympärille, jolloin näym-
me tapahtumissa, somessa ja mediassa.  

Nostamme ystävänpäiväkampanjassa esille 
suomalaisten kokemaa yksinäisyyttä sekä yk-
sinäisyyden vaikutuksia yksilölle ja yhteiskun-
nalle. Yksinäisyys on lisääntynyt korona-aikana 
räjähdysmäisesti ja meitä kaikkia tarvitaan nyt 
mukaan rakentamaan yhteisöllisyyttä. 

Kampanjalla halutaan lisätä tietoisuutta yksi-
näisyydestä ja kutsua mukaan ystävätoimin-
taan. Tervetulleita mukaan toimintaan ovat 
kaikki – niin uudet vapaaehtoiset kuin omaa 
ystävää kaipaavat. 

Digitaaliset materiaalit osastoille 

Jatkamme kampanjaa samalla visuaalisella il-
meellä kuin edellisinä vuosina.

• Löydät digitaaliset materiaalit Punaisen Ris-
tin aineistopankin Ystävänpäivä 2022 -kan-
siosta (aineistopankki.punainenristi.fi). Ai-
neistopankissa on verkkoon ja sosiaaliseen 
mediaan sopivia kuvia, jakokuvia, videoita ja 
bannereita.  

• Haluamme haastaa kaikki suomalaiset huo-
maamaan toiset ihmiset ympärillään. Ja-
kakaa ja pyytäkää jakamaan materiaale-
ja ahkerasti somessa – yhdessä näymme ja 
kuulumme!  

• Viestimme on: Jokainen voi vähentää yksi-
näisyyttä ympärillään. Pienikin teko on tär-
keä. Nähdään – Toisemme.  

• Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtage-
ja #NähdäänToisemme ja #PunainenRisti. 

Tapahtumia toivotaan 

Näinä aikoina kasvokkaiset kohtaamiset ovat 
ihmisille entistä tärkeämpiä. Siksi kannustam-
me kaikkia osastoja suunnittelemaan rohkeasti 
ystävänpäivän tapahtumia. Tapahtumissa tulee 
noudattaa voimassa olevia turvallisuusohjeita 
koronan suhteen.  

Punainen Risti järjestää ystävänpäivänä Helsin-
gin keskustassa tempauksen, jonka sanomana 
on se, että jokainen voi vähentää yksinäisyyt-
tä ympärillään. 

Suunnitelkaa tapahtumia yhdessä ja ottakaa 
suunnitteluun mukaan myös uusia vapaaehtoi-
sia. Keskustoimisto tukee osastojen tapahtu-
mia tuttuun tapaan enintään 150 eurolla. 

Kertokaa tapahtumista paikalliselle medialle ja 
tarjotkaa haastateltaviksi ystävätoiminnassa 
mukana olevia vapaaehtoisia ja ystäväpareja. 
Osastojen käyttöön on tulossa tiedotepohja. 

Ystävänpäivän jälkeen uusia vapaaehtoistoi-
minnasta kiinnostuneita ihmisiä on liikkeellä. 
Otetaan heidät kaikki mukaan osaston eri va-
paaehtoistehtäviin. 

Lisätietoja: 
 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
 
Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth,  
p. 040 610 9447 
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 
valmiusharjoituksen merkeissä

Joonas B
randt

Valtakunnallinen valmiusharjoitus pide-
tään 6.–7. toukokuuta. Auttamisvalmius 
on tämän vuoden Punaisen Ristin viikon 
teemana, ja mukaan tarvitaan kaikkia 
osastoja suurista pieniin. 

Koko Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen 
valmiusharjoitus järjestetään kerran yleisko-
kouskaudessa. Tällä kertaa harjoitus pidetään 
Punaisen Ristin viikolla, koska auttamisvalmius 
yhdistää koko Punaista Ristiä.

Kaksipäiväinen harjoitus alkaa jo perjantaina ja 
jatkuu lauantaihin. Näin osastoilla ja piireillä on 
mahdollisuus harjoitella sekä vapaaehtoisten 
kesken että yhdessä viranomaisten kanssa.

Monta tapaa harjoitella

Harjoituksen kattoteemana on evakuointi. Tee-
man kautta voi harjoitella auttamista esi-
merkiksi tulipalon, kemikaalionnettomuuden, 
karilleajon tai laajamittaisen maahantulon ti-
lanteissa.

Mukaan tarvitaan kaikki osaston uudet ja van-
hat vapaaehtoiset. Valmiuden konkarit voivat 
harjoitella johtamista ja tilannekuvan ylläpi-
tämistä, mutta mukaan tarvitaan vapaaehtoi-
sia esimerkiksi keittämään kahvia ja jakamaan 
ruokaa, täyttämään rekisteröimislomakkeita, 
kuljettamaan tavaraa paikasta toiseen tai ihan 
vain keskustelemaan harjoituksen autettavien 
kanssa. 

Yksi toimintalinjauksen päätavoitteista on ”Apu 
löytyy läheltä”. Harjoittelemalla evakuoin-
tia harjoittelemme tilannetta, jossa suuri mää-
rä ihmisiä tarvitsee apuamme nopeasti. Tes-

taamme ja harjoittelemme auttamisen nopeaa 
käynnistämistä, kaikkien vapaaehtoisten osal-
listumista auttamistilanteeseen, yhteistyötä vi-
ranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa, joh-
tamista ja tilannekuvan ylläpitämistä. 

Evakuointi on yksi tyypillisimmistä tilanteis-
ta, johon viranomaiset pyytävät Punaisen Ris-
tin apua.

Ohjeet ja valmiit harjoitusmallit 
helpottavat valmistautumista

Keskustoimisto ja piirit koostavat osastojen 
käyttöön valmiita harjoitusmalleja, joita osasto 
voi soveltaa omaan toimintaympäristöönsä so-
piviksi. Myös harjoituksen tavoitteiden asetta-
miseen, niiden seuraamiseen ja arviointiin teh-
dään ohjeet.

Harjoitus on Suomen Punaisen Ristin yhteinen 
valmiusharjoitus, johon osallistuvat osastojen 
lisäksi keskustoimisto, piirit, Kalkun logistiikka-
keskus, Nuorten turvatalot ja Kontit. Mukaan 
kutsutaan myös muita järjestöjä ja viranomai-
sia.

Lisätietoja harjoituksesta tulee 
helmikuussa

Osastojen ilmoittautuminen mukaan harjoituk-
seen alkaa helmikuussa ja harjoituksesta vies-
titään säännöllisesti uutiskirjeellä ja RedNetis-
sä. 

Suunnittelu osastossa kannattaa käynnistää jo 
helmikuun aikana. Tervetuloa mukaan viettä-
mään yhteistä Punaisen Ristin viikkoa autta-
misvalmiuden merkeissä!
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RASISMIA VASTAAN

Rasisminvastainen viikko – sanoista teoiksi

Eeva A
nundi

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on 
vaikuttaa asenteisiin niin, että rasismi 
vähenee yhteiskunnassa.

21.–27. maaliskuuta vietetään jälleen rasis-
minvastaista viikkoa. Tänä vuonna aiheena 
on rakenteellinen rasismi.

Rasismista on totuttu puhumaan esimerkik-
si kaduilla tapahtuvana huuteluna. Rasismi 
on kuitenkin paljon muutakin: muun muas-
sa sitä, että henkilön nimi vaikuttaa mahdol-
lisuuksiin saada töitä tai löytää asunto.

Haluamme, että rasismin vastustaminen 
muuttuu puheista teoiksi. Toivomme, että jo-
kainen tarkastelisi kriittisesti niin omaa toi-
mintaansa kuin ympäröiviä rakenteita.

Helppo paikka aloittaa on perehtyä rasismin-
vastaisiin toimintaohjeisiin. Löydät ne Punai-
sen Ristin verkkosivuilta: punainenristi.fi > 
rasisminvastainen viikko > rasisminvastaiset 
ohjeet jokaiselle. 

Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustukset jakoon

Tänäkin vuonna piirit voivat jakaa Ennakko-
luuloton edelläkävijä -tunnustukset. Hyväksi 
valintatavaksi on osoittautunut se, että kuka 
tahansa voi ehdottaa saajaa sähköisesti. 

Toiveena on, että piirit jakaisivat tunnustuk-
set rasisminvastaisena päivänä 21.3. Näin 
tunnustuksen saajista voi kertoa kampanjan 
valtakunnallisessa avaustiedotteessa.

Somemateriaalit käyttöön

Kampanjaviikolla kannattaa jakaa rasismin-
vastaisen viikon materiaalia osastosi sosi-
aalisen median kanavissa. Somemateriaalit 
tulevat ladattaviksi aineistopankkiin helmi-
maaliskuussa 2022. Käytämme somessa ai-
hetunnistetta #RasisminvastainenViikko. 

Lisätietoja rasisminvastaisesta viikosta tu-
lee RedNetiin ja Punaisen Ristin verkkosivuil-
le. Vanhat eirasismille.fi-sivut ovat poistu-
neet käytöstä.

Rasisminvastaisuus ei ole 
mielipidekysymys

YK:n ihmisoikeusjulistuksen perusteella jo-
kaisella on samat oikeudet ja vapaudet 
muun muassa väriin, kieleen, uskontoon, 
kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkupe-
rään katsomatta. Myös Suomessa syrjintä 
on kielletty yhdenvertaisuuslain nojalla, ja ri-
koslaissa on kielletty esimerkiksi kiihottami-
nen kansanryhmää vastaan. 

Näihin voi myös vedota kohdatessaan rasis-
mia tai joutuessaan rasismin kohteeksi. Pu-
nainen Risti on sitoutunut edistämään yh-
denvertaisuutta ja rasistinen ajattelu on 
selkeässä ristiriidassa periaatteidemme 
kanssa.

Lisätietoja rasisminvastaisesta viikosta saat 
piirisi monikulttuurisuustoiminnan kehittä-
jiltä.
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KOULUTTAJAKOULUTUS

Haluatko vapaaehtoiskouluttajaksi?
Kouluttajakoulutuksemme valmentaa sinut 
vetämään koulutuksia muille Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille ja suurelle yleisölle. Päämää-
rämme on osaava vapaaehtoiskouluttaja, jo-
ka kykenee innostamaan muita.

Opintokokonaisuus koostuu ohjatusta ope-
tusharjoituksesta ja useista osioista, jotka 
järjestetään joko etänä tai lähikoulutuksena. 

Kevät 2022

Koulutuksen nimi

Koulutuksen nimi

Päivämäärä

Päivämäärä

Kellonaika

Kellonaika

Syksy 2022

Löydät tiedon yhteisten osioiden sisällöstä 
vapaaehtoiskouluttajien sivustolta RedNetis-
tä: rednet.punainenristi.fi/node/6357.

Kiinnostuitko? Voit hakea kouluttajakoulu-
tukseen piirisi kautta. Keväällä 2022 järjes-
tetään kouluttajakoulutuksen yhteiset osiot 
sekä maalis-huhtikuussa muutamia opinto-
kokonaisuuden sisältöosioita.

Kouluttajapäivät                    
Viestinnän kouluttajien sisältöosa 

22.–23.1.

Valmiuskouluttajien sisältöosat 26.–27.2. täynnä

Webinaari: Punainen Risti kouluttaa 1.3. 17–18

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 8.3. 17–19:30

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 26.3. 10–17

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 5.4. 17–18

Kouluttajien verkkokurssi 1.3.–31.5. 

Ensivastekouluttajakoulutus 3.–6.2. 

Ensivastekouluttajien täydennys 4.–6.2.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat:  
Henkinen tuki, humanitaarinen oikeus,  
terveyden edistäminen (päihdetyö), ystävätoiminta

9.4.

Webinaari: Punainen Risti kouluttaa 4.10. 17–18

Valmiuskouluttajien sisältöosat 9.–11.9. 

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 29.9.–2.10.

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 11.10. 17–19:30

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 29.10. 10–17

Kouluttajien verkkokurssi 1.10.–31.12.

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 11.–13.11. 

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 
(mm. ne, joita keväällä ei järjestetä)

19.–20.11.

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 22.11. 17–18

KOULUTTAJAKOULUTUKSEN AIKATAULU 2022
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KOULUTUS

Tukea koulutuksiin Opintokeskus Siviksestä
Sivis on vapaan sivistystyön aikuisoppilai-
tos, jonka jäseniä ovat valtakunnallisesti 
toimivat järjestöt. Yksi jäsenistä on  
Suomen Punainen Risti.

Siviksen tavoitteena on edistää aktiivista kan-
salaistoimintaa tukemalla jäsenjärjestöjensä 
koulutustyötä. Sivis järjestää myös itse koulu-
tusta jäsenilleen sekä tuottaa materiaaleja, jul-
kaisuja ja tutkimuksia järjestöjen koulutuksis-
ta. Sivis tarjoaa myös rahallista tukea Punaisen 
Ristin koulutuksiin.

Tukea haetaan Sivisverkon kautta

Tuki koulutuksille on tällä hetkellä 29 € /  
opetustunti ja ensi vuoden alusta alkaen 33 € / 
opetustunti.  Siviksen tuki voi olla enintään  
55 prosenttia toteutuneista kuluista. 

Jos osastosi järjestää koulutuksia, kuten luen-
toja, seminaareja tai webinaareja, koulutus-
vastaavanne kannattaa kirjautua Sivisverkon 
käyttäjäksi. Sivisverkko on Siviksen järjestel-
mä, johon koulutukset kirjataan, ja samalla 
se on myös Punaisen Ristin koulutuksenhallin-
tajärjestelmä. Sivisverkkoon  saamme tiedon 
kaikista Punaisen Ristin koulutuksista ja kou-
lutetuista samaan paikkaan, eikä esimerkiksi 
erillistä koulutustilastokyselyä tarvita.

Siviksen tukemat koulutukset kestävät vähin-
tään yhden opetustunnin (45 min) ja niissä tu-
lee olla vähintään seitsemän osallistujaa, jois-

ta suurin osa on yli 15-vuotiaita. Perustellusta 
syystä osallistujajoukko voi olla pienempikin.

Sivisverkkoon pääset osoitteessa sivisverkko. 
ok-sivis.fi. Kun käytät Sivisverkkoa osasto-
si puolesta, sinun kannattaa hakea yhdistyksen 
vastuuhenkilö -tasoisia käyttäjäoikeuksia. 

Suunnitelma ennen tilaisuutta, selvitys 
tilaisuuden jälkeen

Ennen koulutustilaisuutta Sivisverkkoon kirja-
taan koulutuksen suunnitelma. Sinun ei tar-
vitse kirjata suunnitelmaa alusta alkaen itse, 
vaan Sivisverkosta löytyvät valmiiksi tiedot yli 
30:stä Punaisen Ristin koulutuksesta. Nämä 
koulutusmallit ovat opintopisteytettyjä, niihin 
voi liittää palautekyselyn ja niistä saa tulostet-
tua todistukset ja kurssikuvaukset suoraan jär-
jestelmästä koulutuksen päätyttyä.

Tilaisuuden jälkeen tehdään selvitys koulu-
tuksesta. Selvitykseen merkitään osallistu-
jien tiedot ja toteutuneet kulut sekä tarkiste-
taan vielä ohjelma ja opetustunnit. Yli kuuden 
tunnin koulutuksista tarvitaan aina osallistuji-
en etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja su-
kupuoli.

Lisätietoja Sivisverkosta ja tarkemmat ohjeet 
sen käyttämiseen saat Siviksen sivuilta sekä 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
node/54763. Tukenasi ovat myös piirien nime-
tyt Sivis-yhteyshenkilöt. 

Leena Koskela
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REDNET

RedNet lukuina

• 15 000 käyttäjätiliä
• 68 000 verkkosivua
• 470 000 yksilöityä käyttäjää vuodessa

Nykyaikaisen ja helppokäyttöisen palve-
lun suunnittelutyö on käynnissä.

Olet ehkä osallistunut viime aikoina webinaariin 
tai työpajaan, jossa keskustellaan RedNetin uu-
distamisesta. Tilaisuuksissa on kartoitettu, mi-
tä toimintoja ja työkaluja osastot, piirit ja kes-
kustoimisto viestintäänsä tarvitsevat. Samalla 
on selvitetty, mihin toimintoihin on panostetta-
va eniten.

Kartoitus on tärkeää, koska RedNet on punai-
nenristi.fi:n jälkeen Punaisen Ristin toiseksi 
käytetyin palvelu. RedNetin yksittäisiä käyttäjiä 
on vuosittain lähes puoli miljoonaa.

Yksi suunnittelutyön tärkeimmistä tavoitteista 
on ollut varmistaa, että Punaisen Ristin erilai-
set järjestelmät toimivat yhdessä palvelun ni-
mestä riippumatta. Siksi on mahdollista, että 
osa toiminnoista toteutetaan jatkossa vaikka-
pa Oma Punaisessa Ristissä. Voi myös olla, että 
RedNet nimenä poistuu kokonaan.

Digijärjestelmät sovitetaan yhteen

Uudistukselle ja selvitykselle on tarvetta, sil-
lä pian 10-vuotias RedNet on tekniikaltaan ja 
käytettävyydeltään vanhentunut eikä taivu mo-
biilikäyttöön. Monet alkuperäisistä toiminnois-
ta on lohkottu pois ja siirretty uusiin järjestel-
miin, kuten Omaan tai Punainen Risti Ensiapu 
Oy:n sivuille.

Uudistuksen kantavia teemoja ovat olleet käy-
tettävyys, löydettävyys ja paikallisuus. Jat-

Vielä ehdit mukaan Auttajat Aulangolla -viikon-
loppuun eli seuraavaan valtakunnalliseen  
vapaaehtoisten koulutustapahtumaan. Ensim-
mäistä kertaa tapahtumaan voi osallistua myös 
etänä, joten pääset seuraamaan viikonlopun 
ohjelmaa suoraan kotisohvaltasi omien aika-
taulujesi mukaan.
 
Lue lisää tapahtumasta ja etäosallistumisesta 
osoitteessa rednet.punainenristi.fi/ 
auttajataulangolla. Sivuille päivitetään tietoa 
etänä tarjottavasta ohjelmasta.

kossa tiedon on löydyttävä palvelusta nykyistä 
helpommin, sivujen on oltava saavutettavam-
pia ja kirjautumisen ja käytön mahdollisimman 
sujuvaa. Myös tulevassa järjestelmässä osas-
toilla ja piireillä on omat sivut, joiden ylläpitä-
misestä ne vastaavat itse. 

Verkkosivuja ei voi korvata 
somepalveluilla

Vaikka monet osastot jakavat tietoa toiminta-
ryhmiensä kesken esimerkiksi Facebookissa ja 
Whatsapissa, kaupallisten somekanavien rin-
nalle tarvitaan Punaisen Ristin oma verkko-
palvelu, jonka toimintoihin ja kehittämiseen 
voimme itse vaikuttaa. Valmiusjärjestönä halu-
amme varmistaa, että järjestelmä on käytettä-
vissä aina, kun sitä tarvitaan.

Päätökset RedNetin uudistamisesta tehdään 
kuluvan kevään aikana. Osastojen sivujen uu-
distamiseen tarvittavasta koulutuksesta ja tu-
esta kerrotaan, kun palvelun rakentaminen on 
edennyt riittävän pitkälle.

Tietoa uudistumistyön etenemisestä löydät 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/RN2

RedNet uudistuu 

Osallistu etänä Auttajat Aulangolla 
-tapahtumaan 1.-3.4.2022
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YHTEISTYÖ

Punaisen Ristin kokemukset luonnonkatastrofeista  
esillä Heurekassa

Kutsu alueesi koulut Muumien mukana sanaseikkailulle

OIL SPILL -hanke paransi valmiutta laajoihin  
ja pitkäkestoisiin onnettomuuksiin
Vuodenvaihteessa päättyneen kolmevuo-
tisen OIL SPILL -hankkeen tavoitteena oli 
parantaa öljyonnettomuuksiin varautu-
mista Itämeren alueella. 

Suomen Punaisen Ristin tärkein tavoite oli ot-
taa käyttöön toimintamalli vapaaehtoistoimin-
nan johtamiseksi ja koordinoimiseksi laajoissa 
ja pitkäkestoisissa onnettomuuksissa. Varsi-
nais-Suomessa tämän ja edellisten hankkei-
den aikana kehitetty toimintamalli tuotiin tutuk-
si koulutuksissa, harjoituksissa ja tapaamisissa 
järjestöjen ja viranomaisten kesken. Yhteistyö-
tä tehtiin sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 

Hankkeesta saatiin arvokkaita oppeja ja 
kokemuksia:

• Järjestöjen on tuotava apuaan tunnetuksi, 
jotta viranomaiset voivat helpommin tunnis-

Punainen Risti on ollut mukana suunnitte-
lemassa tiedekeskus Heurekan Katastrofi-
en keskellä -näyttelyä, jossa pureudutaan 
luonnonkatastrofien maailmaan. 

Näyttelyssä on esillä Punaisen Ristin avustus-
työntekijöiden tarinoita ja niihin liittyviä esinei-
tä. Tarinoita löytyy myös näyttelyyn liittyvistä 
Heurekan oppimateriaaleista.

Alakoululaisille suunnattu Lukukuu- 
kampanja on helppo tapa tehdä yhteis-
työtä paikkakuntasi koulujen kanssa. 

Lukukuun uudistuneessa ilmeessä seikkailevat 
Tove Janssonin ihanat Muumit. Punaisen Ristin 
arvoista löytyy paljon samaa kuin Muumi-kirjois-
ta – ovi on aina avoinna niille, jotka tarvitsevat 
yösijaa ja lämpöä, ja kaikki saavat olla mukana. 

Kampanjan oppimateriaaleissa sukelletaan 
Paula Nivukosken Onnelliset aakkoset -kir-
jan teksteihin. Hauskoissa digitehtävissä läh-
detään sanaseikkailuille, pohditaan merkityk-
siä ja keksitään tarinoita. Tehtävät soveltuvat 
myös muiden kuin Onnelliset aakkoset -teks-
tien käsittelyyn.

Näyttelyn kerronnassa tärkeä elementti ovat 
audiovisuaaliset videotaideteokset, joissa 
näyttelykävijät viedään keskelle suuria luon-
nonvoimia. Näyttely sopii kaiken ikäisille ai-
heesta kiinnostuneille ja se on avoinna syk-
syyn 2023 asti.

Lisätietoja:  
heureka.fi/katastrofienkeskella

Lukemisesta nauttimisen lisäksi Lukukuussa 
kerätään varoja katastrofirahastoon. Oppilai-
den lukuhetket merkitään Lukukuu-passiin ja 
ne muuttuvat lukukummien tekemiksi lahjoi-
tuksiksi. 

Kampanjaan ja sen suomenkielisiin oppimateri-
aaleihin voit tutustua menemällä sivulle sprop-
pimateriaalit.fi ja valitsemalla Teemaviikot ja 
tapahtumat -valikosta Lukukuu. Myös ruotsin-
kieliset tehtävät ovat nyt saatavilla. Keräysma-
teriaalit voi ladata verkkokaupasta osoitteesta 
punaisenristinkauppa.fi/koulumateriaalit.

Lisätietoja antaa varainhankinnan suunnittelija 
Eeva Arrajoki, eeva.arrajoki@punainenristi.fi.

taa, mihin tehtäviin vapaaehtoisia on mah-
dollista käyttää.

• Viranomaisten ja järjestöjen on tehtävä yh-
dessä koulutus- ja harjoitussuunnitelmat ja 
sovittava, miten järjestöjä hyödynnetään vi-
ranomaisten tueksi. Järjestöt on otettava 
mukaan harjoitusten suunnitteluun ja toteu-
tukseen.

• Suomessa Vapaaehtoisen pelastuspalve-
lun (Vapepan) järjestöverkosto kokoaa yh-
teen vapaaehtoiset auttajat laajassa onnet-
tomuustilanteessa. Niissä maissa, joissa ei 
ole vastaavaa järjestelyä, järjestöjen on so-
vittava organisaatio, joka koordinoi ja johtaa 
koko vapaaehtoiskenttää. Vapepan toimin-
tamalli ja Punainen Risti sen koordinaattori-
na herättivät laajaa kiinnostusta myös muis-
sa maissa.
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TERVEYS JA HYVINVOINTI 

Uusi opas ruoka-avun järjestämiseen

Terveyden edistämisen verkkoryhmä avattu

Estä liukastumiset
Työikäisille sattuu runsaasti liukastumistapa-
turmia, ja niiden vaikutukset näkyvät vuosit-
tain merkittävinä kustannuksina ja sairaus-
poissaoloina. 

Pysy pystyssä -kampanjan materiaalit kannat-
taa ottaa käyttöön esimerkiksi osaston tee-
mailloissa tai ystäväasiakkaiden kanssa. Varsi-
nainen kampanja-aika on tammikuussa, mutta 
materiaalit sopivat hyödynnettäviksi milloin 
vain talviliukkaiden aikana.

• Kampanjamateriaalit sekä vinkit liukastu-
misten ehkäisemisestä löytyvät osoitteesta 
pysypystyssa.fi.

Koronaepidemian aikana ruoka-aputoiminta on 
laajentunut useassa osastossa. Jaamme ruoka-
apua yksin ja yhteistyökumppanien kanssa yli 
100 paikkakunnalla.

Vapaaehtoisten tueksi on ilmestynyt uusi  
Vapaaehtoiseksi ruoka-apuun! -perehdy-
tysopas. Opas sisältää ohjeet ja vinkit ruoka-
avun järjestämiseen sekä materiaaleja toimin-
nan käynnistämisen ja kehittämisen tueksi.

Lataa opas osoitteesta ruoka-apu.fi/tyokaluja-
ruoka-apua-jarjestaville

Oppaan ovat koostaneet yhteistyössä Punai-
nen Risti ja Kirkkopalvelut ry:n Osallistava  
yhteisö -hanke.

Terveyden edistämisen vapaaehtoiset ylläpitä-
vät Terveyspisteitä, tekevät päihde- ja seksuaa-
literveystyötä sekä ovat mukana ehkäisemässä 
tapaturmia. Vapaaehtoiset kokoontuvat tavalli-
sesti paikallisiin toimintaryhmiin, joissa toimin-
taa suunnitellaan ja tavataan muita vapaaeh-
toisia.

Koska toimintaryhmiä ei ole kaikilla paikkakun-
nilla, Oma Punainen Ristiin on nyt perustet-
tu virtuaalinen vapaaehtoisten toimintaryhmä. 
Ryhmään voi liittyä kuka vain terveyden edis-
tämisestä kiinnostunut vapaaehtoinen suori-
tettuaan terveyden edistämisen verkkopereh-
dytyksen. 

Kerro osaston ruokajakelusta  
ruoka-apu.fi:ssä

Ruoka-apu.fi kokoaa eri toimijoiden järjestä-
mät ruoka-aputapahtumat yhteen. Sivuston 
avulla ruoka-apujakelut ovat helposti avunsaa-
jien, yhteistyökumppaneiden ja ruokaa lahjoit-
tavien löydettävissä. 

Sivuston kautta osastosi voi ilmoittaa tulevista 
ruokajakeluista helposti ja maksuttomasti.

Lisätietoja ja rekisteröitymisohjeet: ruoka-apu.fi. 
Saat lisätietoja ruoka-avusta piirisi ruoka-avun 
yhdyshenkilöltä tai keskustoimistolta: sosiaali-
sen hyvinvoinnin suunnittelija Petra Lemmetty,  
p. 040 620 4373.

Toimintaryhmässä saat tietoa valtakunnallisis-
ta toimintamahdollisuuksista, koulutuksista ja 
sen kautta voi tutusta omalla alueella samoista 
aiheista kiinnostuneisiin vapaaehtoisiin. 

• Verkkoperehdytys löytyy osoitteesta spr.fi/
teverkkoperehdytys.

• Terveyden edistämisen verkkoryhmä löytyy 
Omasta osoitteesta spr.fi/oma. Pyydä jäse-
nyyttä Terveyden edistämisen vapaaehtoi-
set -nimiseen valtakunnalliseen toimintaryh-
mään.

Tervetuloa mukaan!

• Uusi Arjen turvatunti -verkkokoulutus tar-
joaa vinkkejä kodin ja vapaa-ajan tapatur-
mien ehkäisyyn. Koulutus sopii kaikille ja se 
löytyy osoitteesta sproppimateriaalit.fi > Ar-
jen turvatunti.

• Muuta infomateriaalia voit tilata Punaisen 
Ristin verkkokaupasta osoitteesta punai-
senristinkauppa.fi. Ota käyttöön esimerkik-
si tarkistuslistat, joiden avulla voi nopeasti 
kartoittaa vaaran paikkoja kodissa ja vapaa-
aikana. Ohjeita ja vinkkejä listojen käyttöön 
löydät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
node/56442
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JÄRJESTÖASIAA

- SATAKUNNAN PIIRI - 

Luottamushenkilöiden koulutuspäi-
vä 5.2.2022

Punaisen Ristin valmiuden ytimenä on toi-
miva osasto. Siksi järjestämme koulutus-
päivän, joka koskee kaikkia osaston luot-
tamushenkilöitä. Koulutus sopii niin uusille 
kuin konkareillekin.

Aika: lauantai 5.2.2022 klo 9.00-14.30

Paikka: Koulutus pidetään etänä.

Kohderyhmä: kaikki osaston J-korteissa 
mainitut luottamushenkilöt ja ryhmien yh-
teyshenkilöt 

Sisältö: mm. osaston sääntömääräiset asi-
at, osaston viestintä ja tiedon hallinta.

Ilmoittautua voit piiritoimistoon pe 4.2. 
asti p. 040 168 0521 (klo 9-15) tai 
satakunta@punainenristi.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä saat linkin 
jonka kautta osallistut koulutukseen.

Tarkempi ohjelma piirin nettisivuilla tapah-
tumissa.

Yksi toimintalinjauk-
sen päätavoitteista on 
”Apu löytyy läheltä”. 
Harjoittelemalla eva-
kuointia harjoittelem-
me tilannetta, jossa 
suuri määrä ihmisiä tarvitsee apuamme no-
peasti. Testaamme ja harjoittelemme aut-
tamisen nopeaa käynnistämistä, kaikkien 
vapaaehtoisten osallistumista auttamis-
tilanteeseen, auttamistilanteen jatkamis-
ta usean vuorokauden ajan, johtamista ja 
tilannekuvan ylläpitämistä. Evakuointi on 
yksi tyypillisimmistä tilanteista, johon vi-
ranomaiset pyytävät Punaisen Ristin apua.

Harjoituksesta viestitään osastoille uutis-
kirjeillä ja Rednet-sivulla.
https://rednet.punainenristi.fi/suoja2022

Vasemman palkin valikosta löydät lisää tie-
toa ja ohjeita Suoja-harjoitukseen val-
mistautumiseen. Sivut täydentyvät ke-
vään mittaan sitä mukaa, kun harjoituksen 
suunnittelu etenee.

Satakunnan piiri järjestää TEAMS-tapaa-
misen harjoitukseen liittyen 28.2.2022 klo 
17:30 ja 29.3.2022. Kutsut ja linkit tulee 
puheenjohtajille ja valmiustoiminnan yhd.
henkilöille sekä osastokirjeessä.

Kokonaisvalmiuden peruskurs-
si osa 1. Teamskoulutuksena 
02.03.2022

Auttamisvalmiuden peruskoulutus on suun-
nattu osaston hallitukselle, toimintaryhmi-
en vetäjille ja muille avainvapaaehtoisille. 
Ennakko-osaamista valmiudesta ei tarvita, 
mutta Punaisen Ristin toimintaa on hyvä 
tuntea vähän jo valmiiksi.

Koulutuksen aikana osallistujat ymmär-
tävät, millaisista sopimuksista, suunnitel-
mista ja resursseista Punaisen Ristin ko-
konaisvalmius koostuu. Yksinkertaisen 
harjoituksen avulla pohditaan osastojen 
vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia ti-
lanteessa, jossa viranomainen on pyytänyt 
osastolta apua.
 

Koulutus on kaksi osainen. Osassa 1 
(02.03.2022) käydään SPR:n roolia ja 
tehtäväkenttää sekä valmiussuunnittelua 
lävitse. Osassa 2. (7.4.22) toivottavas-
ti jo tapaamme pöydän ääressä ja hahmo-
tamme kokonaisvalmiutta tapausesimerk-
kien kautta.

Tervetuloa ensimmäiseen osaan 
02.03.2022. Koulutus alkaa klo 17.-20.30.
Ilmoittautuminen piiritoimistoon tai 
seuraavan sivun kautta
https://www.lyyti.in/kokovalm_
osa1_020322

Varhaisen Puuttumisen kurssi 
(VarPu)

Koulutus antaa perustietoa päihteis-
tä, käyttökulttuureista, päihde-ensiavus-
ta sekä -tilanteestamme. Kurssilta saa 
valmiuksia tunnistaa käyttöä, kohda-
ta käyttävät ihmiset kokonaisvaltaisesti ja 
turvallisesti, ottaa päihteiden käyttö pu-
heeksi käytön eri vaiheissa ja tukipalvelui-
hin ohjaamiseen.

KENELLE: SPR:n terveyden edistämisen 
toiminnasta kiinnostuneille (päihdetyö, fes-
tarityö, terveyspistetoiminta yms.) ja kai-
kille vapaaehtoistoiminnassa, lähi- tai työ-
yhteisöissä päihteitä käyttäviä ihmisiä 
kohtaaville.

Kurssi koostuu verkkoperehdytyksestä, we-
binaari moduulista ja lähiopetuksesta.
Webinaarit järjestetään 17.3, 21.3. ja 
30.3.22. Lähipäivä on lauantaina 9.4.22
Etäosiot ovat maksuttomia, lähiopetus 
10€- 20€/päivä.

Lisätiedustelut piiritoimistosta Tiinalta.

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA
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- SATAKUNNAN PIIRI - 

Henkisen tuen peruskurssi 
Kenelle: Jokaiselle asiasta kiinnostuneel-
le ja jo toiminnassa mukana oleville va-
paaehtoisille. Vapaaehtoisille, jotka toi-
mivat mm. puhelinauttajina, ensiapu- ja 
valmiustoiminnassa, ruoka-aputoiminnas-
sa, omaishoitajien tukitoiminnassa, ystävä- 
ja nuorisotoiminnassa tai maahanmuuttaji-
en tukena. 

Kurssi on myös ensimmäinen askel koh-
ti henkisen tuen vapaaehtoisena toimimista 
hälytysryhmissä. Mutta kurssin käyminen 
ei vielä sitouta mihinkään. 

Aika: to 17.2. ja ke 23.2.2022 klo 17.30-
20.30. Koulutukseen sis. ennakko ja väli-
tehtävät

Ilmoittautuminen 10.2.22 mennessä 
seuraavan linkin kautta: 
https://www.lyyti.in/Henkisen_tuen_perus-
kurssi_verkossa_0776

Paikka: Teams, ilmoittautuneille toimite-
taan osallistumislinkki sähköpostiin. (Jos 
linkkiä ei tule niin muista tarkistaa myös 
sähköpostisi roskapostikansio.)

Koulutuksen hinta: 35€ SPR:n jäsenille 
ja muille 45€

Kurssin sisällöt: 
- mitä henkinen ensiapu on
- miksi tukea tarjotaan 
- kuka voi tarjota henkistä ensiapua 
- ketkä sitä tarvitsevat 
- katso, kuuntele, yhdistä 
- toimintamalli 
- psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmä 
- auttajan itsehoito 
-lisävahingon välttämisen periaate 

Kouluttaja ja lisätiedot: Anja Tunturi, p. 
040 582 1272, anja.tunturi@gmail.com tai 
Anne-Marilta piiritoimistosta.

  Kuva: Niklas Meltio

NUORISOTOIMINTA

Bigpepa 2022
Muutaman virtuaalileirin jälkeen lähdemme 
jälleen rakentamaan Bigpepa-leiristä enti-
seen tapaan telttaleiriä. Bigpepa 2022 et-
sii toteuttajia henkilökuntaansa ja mukaan 
mahtuu iso joukko erilaisia taitajia! 

Leirin henkilökunta jakautuu erilaisiin tii-
meihin ja vastuutehtäviin, joihin tarvitaan 
käsiä, silmiä ja korvia. Etsimme vapaaeh-
toisia mm. seuraaviin tiimeihin:
- Info (leirin juoksevat asiat)
- Viestintä (some ja verkkosivut)
- Huolto (saunan lämmitys, notskit, yleinen 
siisteys ja leiripuitteet)
- Keittiö (ruuan valmistus ja jako)
- Turvapäällikkö (leirin turvallisuus)
- Tirehtööri (leirin yhteisten ohjelmien 
juonto)
- Terkku (leirin terveydenhuolto)
- Alaleirien pomot ja ohjaajat (ohjelman 
suunnittelu ja toteutus)

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Ninaan ja 
kerro sinua kiinnostavista tehtävistä tai il-
moittaudu mukaan hakulomakkeen kautta. 
Henkilökunnan sähköinen hakulomake jul-
kaistaan helmikuun alussa piirin rednet-si-
vulla. 

Huom! Leirihenkilökunnalle tärkeät päivä-
määrät ovat
22.-24.4.22 Pastuskeri 1. valmisteluviikon-
loppu
20.-22.5.22 Pastuskeri 2. valmisteluviikon-
loppu
12.-19.6.2022 PASTUSKERI THE LEIRI

Nuoret mukaan toimintaan - vinkit 
nuorten tavoittamiseen

Oletko koskaan miettinyt mistä nuoria saisi 
mukaan toimintaan? Entä mistä nuoret voi-
sivat löytää meidät?

Mukaan toimintaan lähtemiseksi, uusi va-
paaehtoinen tarvitsee tiedon mitä voi teh-
dä, missä ja milloin. Näiden tietojen tu-
lee myös olla saatavilla sekä löydettävissä 
ja hyviä viestintäkanavia ovatkin osastojen 
Rednet-sivut, Oma, paikallislehdet sekä ta-
pahtumat ja tilaisuudet. 

HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA
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Nuorten kohdalla myös heidän ympärillään 
olevat aikuiset ja eri ammattilaiset ovat 
merkittäviä tiedon välittäjiä mainostamisen 
rinnalla. Tapoja ja väyliä tavoittaa nuoria 
on monia ja kukin osasto voi valita itsel-
leen sopivat väylät ja mitä useampaa väy-
lää käyttää sitä paremmin tieto toiminnas-
ta ja mahdollisuuksista leviää ja tavoittaa 
nuoria. 
Löytyykö oheisesta kolmiosta jokin tavoit-
tamisen tapa, jota voisitte osastossanne 
hyödyntää?

Ystävätoiminnan peruskurssit

Kursseja järjestetään seuraavasti:
10.3. Kankaanpää
24.3. Ikaalinen
31.3. Merikarvia

Kaikki kurssit sisältävät myös kertaluontoi-
sen ystävätoiminnan moduulin ja järjeste-
tään klo 17-20 välisenä aikana. 
Lisätietoja voi kysellä Anne-Marilta.

  Kuva: Joonas Brandt

Alueelliset ystävätoiminnan tapaa-
miset

Keskeisin käsiteltävä asia on alueellisen ys-
tävävälityksen suunnittelu ja sähköisen vä-
lityksen käyttöönotto. Tapaamisiin ovat ter-
vetulleita kaikki ystävätoiminnassa mukana 
olevat ja asiasta kiinnostuneet.

1. Aluetapaaminen ma 4.4. klo 14-16 Ko-
kemäen osaston tilat (Ystäväkammari)
Koskee Kokemäen, Harjavallan ja Nakkilan 
osastoja.

2. Aluetapaaminen ke 6.4 klo 14-16 Rau-
man osaston tilat (pikku Jumbo)
Koskee Rauman, Lapin, Eurajoen ja Luvian 
osastoja.

3. Aluetapaaminen 21.4. klo 14-16 Yhtei-
sökeskus, Pori
Koskee Porin, Ahlaisten, Kullaan, Merikarvi-
an, Lavian, Pomarkun, Noormarkun ja Ulvi-
lan osastoja.

4. Aluetapaaminen 26.4. klo 14-16 Euran 
pikku-Pirtti
Koskee Euran, Hinnerjoen, Säkylän ja Köy-
liön osastoja.

Ilmoitelkaa Anne-Marille, mikäli haluatte 
oman osastonne alueelle ystäväkursseja tai 
täydennysmoduuleita. Aiheina voivat olla 
esim. muistisairaan kohtaaminen, ulkoilu-
ystävä koulutus, mielenterveyskuntoutuja 
ystävänä tai vaikkapa kertaluontoisen ys-
tävätoiminnan perehdytys.

HUOM! Ystävätoiminnan tärskyt oli tarkoi-
tus toteuttaa 29.1. mutta siirrämme tärs-
kyt myöhempään ajankohtaan ja ilmoitam-
me uuden ajankohdan myöhemmin.

NUORISOTOIMINTA

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA
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Kaakaot kuumana - kohtaaminen

Toimitamme osastoille kauniita ystävän-
päivä kortteja sekä pieniä kaakaopusseja. 
Ideana on, että kävisitte ystävän luona ter-
vehtimässä vieden samalla ystävänpäivä-
kortin ja joisitte kupposet kuumaa kaaka-
ota (jos mahdollista niin ulkona).

 Kuva: Anne-Mari Hakuni

Ystävävälittäjäkoulutus nuorten 
ystävävälittämiseen

Välittäjäkoulutus nuorten välittämiseen on 
kaksiosainen ystävävälittäjä-koulutus, jon-
ka ensimmäisessä osassa perehdytään ys-
tävävälityksen perusosaan. 

Koulutuksen toisessa osassa tarkastellaan 
välitystä nuorten näkökulmasta; 
miten nuoret kokevat yksinäisyyden, miten 
tavoittaa nuoret ja mitä erityispiirteitä itse 
välitykseen liittyy, kun asiakkaana on nuo-
ri. 
Valtakunnallinen nuorten ystävävälittämi-
sen koulutus järjestetään verkkokoulutuk-
sena 15.3. (perusosa) ja 17.3. (nuoret) klo 
17-19.30. 
Aiemmin välittäjänä toimineet voivat osal-
listua halutessaan vain koulutuksen toiseen 
osaan. 
Lisätietoja koulutuksesta voit kysellä piiris-
tä Ninalta. 
Koulutus- ja ilmoittautumistiedot julkais-
taan Omassa myöhemmin. 

Terveyspiste vapaaehtoisten ja osas-
tojen terveyden edistämisen yhdys-
henkilöiden tapaaminen 28.2.2022

Tarkoituksena toteuttaa tapahtuma hybridi-
mallin mukaisesti siten, että osallistua voi 
teamsin välityksellä tai tulla paikanpäälle. 
Tapaaminen järjestetään 28.2. klo 17.00-
19.00 Yhteisötalo Otavassa, osoitteessa 
Otavankatu 5, Pori.

Ilmoittautuminen viimeistään 24.2. osoit-
teeseen satakunta@punainenristi.fi

Lisätiedot Anne-Marilta

Terveyden edistämisen webinaari
Webinaarit on tarkoitettu kaikille asiasta 
kiinnostuneille, tervetuloa mukaan lisää-
mään omaa jaksamistasi ja hyvinvointia. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen alla olevien 
linkkien kautta. 
Webinaarit järjestää Kaakkois-Suomen pii-
ri.

17.2. klo 17.30-19.00: 
Aiheena – Kehon rauhoittumisjärjestelmä
https://oma.punainenristi.fi/event/12759

23.3. klo 17.00-18.30: 
Aiheena – Ravitsemus hyvinvointia tuke-
massa
https://oma.punainenristi.fi/event/12760

20.4. klo 17.30-19.00: 
Aiheena – Miten huolehdin mielenhyvin-
voinnista
https://oma.punainenristi.fi/event/12761

23.5. klo 17.30-19.00: 
Aiheena – Elintavoilla hyvinvointia
https://oma.punainenristi.fi/event/12762 

Lisätietoja esim. Teamsin käytöstä Anne-
Marilta.

 Kuva: Pentti Vänskä

YSTÄVÄNPÄIVÄ TEMPAUS
TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN
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NÄLKÄPÄIVÄ 2021 30.11.2021
Tulos / 

€
Tulos / 

€
Tulos / 

€
Tulos / 

€
Tulos / 

€ Muutos % € / as
OSASTO 2017 2018 2019 2020 2021 2020/21 2021
AHLAINEN 379 715 280 516 535,58 3,8 % 0,41
EURA 4091 3584 3 590 3 015 4 004,14 32,8 % 0,33
EURAJOKI 3802 3959 3 125 2 504 3 825,10 52,8 % 0,63
HARJAVALTA 4647 3827 3 840 3 279 2 429,02 -25,9 % 0,34
HINNERJOKI 761 723 723 701 788,85 12,5 % 0,88
HONKAJOKI 576 457 457 0 0,00 0,0 % 0,00
HUITTINEN 5761 5999 5 999 4 190 3 101,35 -26,0 % 0,30
IKAALINEN 3722 3946 3 308 4 403 471,11 -89,3 % 0,08
JÄMIJÄRVI 1185 1110 883 832 1 155,50 38,9 % 0,60
KANKAANPÄÄ 3659 3169 3 758 823 2 299,18 179,4 % 0,20
KARVIA 1836 875 1 205 860 916,30 6,5 % 0,37
KIIKOINEN 1475 1512 1 060 844 1 000,38 18,5 % 0,79
KOKEMÄKI 4238 3668 3 740 3 052 3 066,83 0,5 % 0,41
KÖYLIÖ 906 507 621 0 261,55 100,0 % 0,10
LAPPI 3600 2501 3 000 3 030 3 064,00 1,1 % 0,94
LAVIA 828 839 975 852 341,10 -60,0 % 0,18
LUVIA 2572 2505 2 734 2 113 2 475,34 17,1 % 0,74
MERIKARVIA 1915 1815 2 040 1 723 2 100,00 21,9 % 0,66
MOUHIJÄRVI 2269 1814 1 584 2 115 1 816,78 -14,1 % 0,59
NAKKILA 1180 1004 963 338 474,95 40,5 % 0,09
NOORMARKKU 2621 2469 2 806 2 187 2 490,99 13,9 % 0,41
POMARKKU 1628 1397 1 235 1 477 1 370,65 -7,2 % 0,61
PORI 13545 12592 11 720 7 500 6 898,66 -8,0 % 0,08
PUNKALAIDUN 3026 2967 2 460 2 573 2 350,71 -8,6 % 0,78
RAUMA 17000 18005 15 000 10 076 15 372,75 52,6 % 0,42
SIIKAINEN 3069 3663 3 271 2 945 3 070,51 4,3 % 2,12
SÄKYLÄ 3368 3272 3 059 1 392 2 191,72 57,5 % 0,50
ULVILA 2441 2517 2 477 1 668 2 769,22 66,0 % 0,24
VAMMALA 6828 6834 5 374 4 121 3 678,24 -10,7 % 0,22
ÄETSÄ 753 389 638 96 282,50 194,3 % 0,06
YHTEENSÄ 104236 98635 92 324 69 225 74 603,01 7,8 % 0,28

NÄLKÄPÄIVÄN KERÄYSTULOS

Tiedote lähetetään ilmaisjakeluna piirin hallituksen jäsenille ja hallituksen asettamien va-
lio- ja toimikuntien jäsenille sekä osastojen nimenkirjoittajille ja muille luottamushenki-
löille. Jotka mainitaan J2-kortissa (ei kuitenkaan hallituksen jäsenet).

Osasto voi tilata lehden haluamilleen toimijoille hintaan 25€/vuosi. 
Tilaus ilmoitetaan piiritoimistoon 28.2.22 mennessä postitse SPR Satakunnan piiri, 
Pohjoispuisto 2b, 28100 Pori, sähköpostitse satakunta@punainenristi.fi tai puhelimitse 
040 168 0521.

Vuoden ensimmäinen lehti postitetaan vielä aiemman vuoden yhteystietojen perusteella.

Järjestötiedote on myös luettavissa piirin nettisivuilla satakunta.punainenristi.fi

TÄSSÄ JA NYT LEHDEN TILAAMINEN
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TAPAHTUMAKALENTERI

HELMIKUU
kk 1 tiistai Valmiuskouluttajien webinaari valtakunnallinen verkossa
1.2. Sijoitusilta ja sijoitustoiminnan kehittäminen  verkossa 
1.2  Täyttä elämää eläkkeellä valmennus    Kpää, Sydäntupa
1.2. EA 1-kurssi osa 1.
2.2. Ilmastoahdistus - keinoja sen lieventämiseen  verkossa
2.2. Ensiapupäivystäjän peruskurssi webinaari 2   verkossa
3.2. EA 1-kurssi osa 2.
5.2. Luottamushenkilökoulutus     verkossa
7.2. Henkisen tuen peruskurssi osa 1.    verkossa
8.2. Ensiapupäivystäjän peruskurssi webinaari 3   verkossa
9.2. Piirihallituksen kokous      teams
11.-13.2. Vapepa-johtajien täydennyskoulutus    valtakunnallinen
12.2. EA 1-kurssi osa 3.
12.2. Ensihuollon peruskurssi     Kankaanpää
14.2. Henkisen tuen peruskurssi osa 2.    verkossa
14.2. Ystävänpäivä       valtakunnallinen
15.2. Vapepa Johtopaikkatoimija koulutus    verkossa
15.2. Hätäensiapukurssi (4h)     verkossa? 
16.2. Osastofoorumi       verkossa
16.2. Tilapäismajoituksen perustamiskoulutus   Satakunta 
16.2. Ensiapupäivystäjän peruskurssi webinaari 4  verkossa
17.2. Ystäväkurssi       Kpää, Sydäntupa
17.2. Ensiapuryhmien luento     verkossa
28.2. Suoja 2022 valmiusharjituksen suunnittelu   verkossa
MAALISKUU
kk 1 tiistai Vapepa-johtajien webinaari     valtakunnallinen
2.3. SPR Auttamisvalmiuden peruskurssi Osa 1.   verkossa
3.3. SPR Auttamisvalmiuden peruskurssi (jatkoa tammikuulta) Pori
5.3. Vapepa Valmiusavaus      Satakunta?
7.3. EA-ryhmien luento      verkossa
9.3. VAPEPA mitä tehdään Etsinnänjohtopaikalla   verkossa
10.3. Ystävätoiminnan peruskurssi     Kankaanpää
16.3. Webinaari ensiauttajat/EA-ryhmät    verkossa
17.3. Varpu Webinaari 1      verkossa
19.3. Vapepa- Hälytysmuonituskoulutus (Soppatykkikurssi) Pori
19.-20.3. Ensiapupäivystäjän peruskurssi (lähi)   Kankaanpää??
21.3. Varpu Webinaari 2      verkossa
22.3. Vapepa maakuntatoimikunnan kokous   Pori
23.3. Piirihallituksen kokous
31.3. Varpu Webinaari 3      verkossa
HUHTIKUU
kk 1 tiistai Valmiuskouluttajien webinaari
1.-3.4. Auttajat Aulangolla      Hämeenlinna
4.4. Ystävätoiminnan aluetapaaminen    Kokemäki
6.4. Ystävätoiminnan aluetapaaminen    Rauma
7.4. SPR Auttamisvalmiuden peruskurssi osa 2.   Satakunta
8.-10.4. Vapepa-johtajakoulutus,      Kuopio
9.4. VarPu lähipäivä       Pori?
11.4. Webinaari ensiauttajat/EA-ryhmät    verkossa
12.4. Osastofoorumi       verkossa
21.4. Ystävätoiminnan aluetapaaminen    Pori
22.-23.4. Pepa-peruskurssi ja Maastoetsinnän peruskurssi Sastamala
22.-24.4. Bigpepan valmisteluviikonloppu osa 1.   Pori/Pastuskeri
23.4. Vuosikokous       Hinnerjoki
26.4. Ystävätoiminnan aluetapaaminen    Eura
TOUKOKUU
kk 1 tiistai Vapepa-johtajien webinaari     valtakunnallinen
6.-7.5. Valmiusharjoitus       valtakunnallinen
11.5. EA-ryhmänjohtajien /-vetäjien tapaaminen   lähi/verkko
13.- 15.5. Vapepa esittely/Erämessut     Porin ravirata
14.5. Voimavarapäivä      Pori/Pastuskeri
18.5. EA-ryhmien harjoitusilta     paikka avoin
20.-21.5. Bigpepan valmisteluviikonloppu osa 2.   Pori/Pastuskeri

Päiväm
äärä ja paikkam

uutokset m
ahdollisia.
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KESÄKUU
8.6. Piirihallituksen kokous
7.-12.6. Ryhmänjohtajakurssi nro 100, Nynäs  valtakunnallinen
14.-18.6. Bigpepa -leiri     Pori/Pastuskeri
HEINÄKUU
4.-8.7. Omaishoitajien virkistysleiri    Pori/Pastuskeri
ELOKUU
19.-21.8. Vapepa ryhmänjohtaja kurssi   Pori/Pastuskeri
SYYSKUU
kk 1 tiistai Valmiuskouluttajien webinaari    valtakunnallinen
3.9. Vapepan maastojohtaja kurssi    Häme/
7.9. Piirihallituksen kokous     teams
9.-10.9. Piirihallituksen ja valiokuntien seminaari  (paikka avoinna)
9.-11.9. VAK sisältö osa     valtakunnallinen
17.9. VAPEPA / SPR valmius maastorata   Satakunta???
22.-24.9. Nälkäpäivä-keräys    valtakunnallinen
LOKAKUU
kk 1. tiistai Vapepa-johtajien webinaari    valtakunnallinen
1.10. Psykososiaalisen tuen webinaari   etänä + aluekatsomo
13.10  Vapepa maakuntatoimikunnan kokous  Satakunta
19.10. Piirihallituksen kokous
28.-30.10. Vapepa-johtajakoulutus    Nynäs/Lammi 
MARRASKUU
kk 1. tiistai Valmiuskouluttajien webinaari   valtakunnallinen
18.-19.11.Vapepa-foorumi(t)     alueelliset
26.11. Voimavarapäivä
JOULUKUU
kk 1. tiistai Vapepa-johtajien webinaari   valtakunnallinen
1.12. Maailman AIDS päivä    valtakunnallinen
14.12. Piirihallituksen kokous

Piiritoimistossa on nimetty jokaiselle osastolle oma osastokummi. Kummit tulevat mielel-
lään käymään osastossanne. Kutsukaa siis kumminne vierailulle. Voitte esim. suunnitella 
yhdessä jäsenkampanjaa, käydä lävitse osaston valmiussuunnitelmaa tai jutella teitä as-
karruttavista asioista jne.

Kummiosastot ovat seuraavanlaiset 1.2.2022 alkaen.
Fisk Nina, (p. 040 142 9298, nina.fisk@punainenristi.fi)
- Eura, Hinnerjoki, Mouhijärvi ja Pori.
Hakuni Anne-mari, (p. 040 760 7141, anne-mari.hakuni@punainenristi.fi)
- Eurajoki, Kiikoinen, Lavia ja Luvia.
Hiidenoja-Sirén Tiina, (p. 0400 651105, tiina.hiidenoja-siren@punainenristi.fi)
- Harjavalta, Huittinen, Kokemäki
Ilén Paula, (p. 040 563 0118, paula.ilen@punainenristi.fi)
- Nakkila, Noormarkku ja Äetsä.
Koskinen Eeva-Liisa, (p. 040 861 0748, eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi)
- Karvia, Köyliö, Lappi, Pomarkku, Punkalaidun ja Säkylä.
Petäjä Kari, (p. 0400 322 191, kari.petaja@punainenristi.fi)
- Honkajoki, Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää ja 5 Vapepan paikallistoimikuntaa.

Söderman Ellinoora, (p. 040 142 4244, ellinoora.soderman@punainenristi.fi)
- Ahlainen, Merikarvia, Rauma ja Siikainen.
Vettenranta Mia (p. 050 305 5467, mia.vettenranta@punainenristi.fi)
- Ulvila ja Vammala.

TAPAHTUMAKALENTERI

SATAKUNNAN PIIRIN OSASTOKUMMIT

Päiväm
äärä ja paikkam

uutokset m
ahdollisia.
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PIIRITOIMISTO 
 

Pohjoispuisto 2b, 28100 Pori (7.6.2021 alkaen) 
p. 040 168 0521 (arkisin klo 9.00-15.00) 
sähköposti: satakunta@punainenristi.fi    
kotisivut: satakunta.punainenristi.fi 
 
 
PIIRITOIMISTON HENKILÖKUNTA     
 

Henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi 
 

toiminnanjohtaja,  
Paula Ilén, p. 040 563 0118 
 

järjestökehittäjä - ensiapu ja terveyden edistäminen,  
Tiina Hiidenoja-Sirén, p. 040 065 1105 
 

järjestökehittäjä - maahanmuutto, pakolaistyö, monikulttuurisuus,  
Ellinoora Söderman, p. 040 142 4244 
 

järjestökehittäjä - nuoriso- ja järjestötoiminta,  
Nina Fisk, p. 040 142 9298 
 

järjestökehittäjä 
Mia Vettenranta, p. 050 305 5467 (1.2.2022 alk.)  
 

järjestösihteeri,  
Paula Hellgrén, p. 040 125 0210 
 

omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija,  
Eeva-Liisa Koskinen, p. 040 861 0748 
 

terveyden- ja hyvinvoinnin päällikkö,  
Anne-Mari Hakuni, p. 040 760 7141 
 

valmiuspäällikkö,  
Kari Petäjä, p. 040 032 2191 
 
 
VASTAANOTTOKESKUS 
 

Porin Liinaharjan vastaanottokeskus, Langintie 2, 28600 Pori 
 

Vastaanottokeskuksen johtaja, Niina Mitikka, p. 040 778 4897 
 
 
PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY  
 

Palvelupiste ja koulutustilat: Rautatienpuistokatu 7 (Crazy Town), 28130 Pori 
 

Puhelin 0400 112 113 (arkisin klo 9.00-16.00). Avoinna sopimuksen mukaan 
 

ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, Maarit Kuja-Kanto, p. 040 1285976  
 
 
KONTTI 
 

Paanakedonkatu 20, 28100 Pori 
 

Avoinna: ma-pe 9.00-19.00, la 9.00-17.00, su 10.00-16.00 
 

Asiakaspalvelu, puh: 040 737 9148 
 

Kontti-päällikkö, Nina Tuli, 040 025 7854 
 

työllistämisen projektipäällikkö Pirjo Katajamäki, 040 844 8945 
 

YHTEYSTIETOJA


