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Yksinäisten tueksi tarvitaan lisää ystävätoimintaan 
koulutettuja vapaaehtoisia
Yksinäisyys on lisääntynyt Suomessa mer-
kittävästi viime vuosina. Erityisen huonosti 
voivat nuoret, nuoret aikuiset ja ikäihmiset. 

Tähän mennessä ei vielä ole ollut nähtävis-
sä, että yksinäisyysluvuissa olisi palaudut-
tu edes koronaa edeltävälle tasolle. Vuosit-
taisen yksinäisyysbarometrin tulokset ovat 
kohta käsissämme. Toivon näkeväni baro-
metrin tuloksissa merkkejä käännöksestä 
kohti parempaa. 

Yksi tämän vaalikevään viesteistämme on 
yksinäisyyden vähentämisen tärkeys. Yksi-
näisyys ei lievity ilman, että siihen panos-
tetaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Pit-
kittynyt yksinäisyys on otettava vakavana 
kansanterveydellisenä ja -taloudellisena uh-
kana. Yksinäisyys on lyhytkestoisenakin ki-
peä paikka yksilölle, mutta pitkittyessään se 
altistaa monille sairauksille ja jopa lyhentää 
eliniänodotetta.

Yksinäisyyden vähentäminen on ollut Suo-
men Punaisen Ristin tärkeimpiä tavoitteita 
jo vuosikymmenten ajan. Osastojen aktiivi-
nen ystävätoiminta on tärkein toimintamuo-
tomme tuon tavoitteen saavuttamisessa. 
Yksinäisten tueksi tarvitaan ystävätoimin-
taan koulutettuja vapaaehtoisia. Juuri sen 
vuoksi kutsumme toimintaan mukaan uu-
sia ihmisiä ystävänpäiväkampanjassa hel-
mikuussa. 

Ihmisillä on suuri tarve kasvokkaisille koh-
taamisille ja nähdyksi tulemiselle. Meidän 
on rakennettava pala palalta yhteisöllisyyt-

tä. Jokaisella meistä on sisäänrakennet-
tu tarve tulla hyväksytyksi ja kuulua osaksi 
yhteisöä. Osastotoiminta, ystävävapaaeh-
toisena toimiminen, ystävän saaminen ys-
tävätoiminnan kautta sekä fyysiset osas-
totapahtumat tarjoavat kaikki kaivattuja 
kohtaamisen paikkoja.

Helmikuussa vietettävä ystävänpäivä on 
kohta täällä ja osastoissa kannattaa hyö-
dyntää valtakunnallisen kampanjan näky-
vyys: yhdessä saamme viestin läpi yksinäi-
syyden vähentämisen tarpeesta sekä uusia 
vapaaehtoisia mukaan ystävätoimintaan. 

Ystävänpäivä on meidän kaikkien yhteinen 
ponnistus. Vapaaehtoisten ansiosta meillä 
on ystävätoimintaa, ja moni yksinäinen voi 
saada ystävän.

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 piirin henkilökunta 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 
tunnus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita 
sotilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin 
sitoutuneet 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

Suomen Punainen Risti
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PÄÄKIRJOITUS 12.1.2023

Hyvää uutta vuotta 2023 kaikille ja hyvää 
yleiskokousvuotta!
Olen kiitollinen Satakunnan piirin piirihalli-
tukselle, viralliselle edustajalle Timo Hällil-
le, osastoille sekä kaikille jäsenille, joiden 
tuella olen saanut mahdollisuuden osallis-
tua järjestön hallintoon yleiskokouksesta 
2017 alkaen. Tulevassa yleiskokouksessa 
Joensuussa on aika luovuttaa hallituspaik-
ka seuraavalle.
 Takanani on lähes 50:n vuoden mat-
ka Punaisessa Ristissä. Vuosien varrella 
olen ollut mukana neljän piirin ja viiden 
osaston toiminnassa ja nähnyt erilaisia 
tapoja johtaa ja tehdä vapaaehtoistyö-
tä. Myös eri toimintamuodot ovat tulleet 
tutuiksi: ensiapuryhmä, vapepa, nuoriso-
toiminta, kansainvälisyys, ystävätoiminta 
sekä kouluttajana toimiminen. 
 Laaja kokemus järjestöstä ja ver-
kottuneisuus varmasti edesauttoivat va-
lintaani järjestön hallitukseen Helsingissä 
2017. Hallitustyöskentelyssä on tärkeää, 
että tuntee järjestön historian ja periaat-
teet, järjestön rakenteen ja hallintomallin 
ja ymmärtää Punaisen Ristin merkityksen 
avustus- ja valmiusjärjestönä niin paikalli-
sesti kuin valtakunnallisesti.
 Päätöksenteko Punaisessa Ristissä 
perustuu seitsemään periaatteeseen, jois-
ta yksi on YKSEYS. Punaisen Ristin ase-
tuksessa määritellään tarkoin hallituksen 
tehtävät. Suurin osa hallituksen tehtävistä 
on "näkymättömiä". Hallituksen päätöksillä 
pyritään turvaamaan piireissä ja osastois-
sa tehtävän työn edellytykset. Tavoite on 
tehdä päätöksiä koko järjestön etua silmäl-
lä pitäen ja taata toimintamahdollisuudet 
piireille ja osastoille maanlaajuisesti. Alu-
eelliset erot esim. taloudellisesti tai jäsen-
määrissä ovat suuria, ja siksi on joskus 
hyväksyttävä huonoista vaihtoehdoista vä-
hiten huono tai tyydyttävä kompromissiin. 
 Yksi mieluisista päätösasioista on 
ollut uusien jäsenien hyväksyminen. Uu-
sia jäseniä tulee jatkuvasti. Haaste on se, 
miten saamme heidät pysymään mukana 
ja kiinnitettyä osastojen toimintaan. Myös 
yleiskokousjärjestelyt ovat hallituksessa 
hyvää vauhtia etenemässä. Toimintalin-
jauksen valmistelu on yksi niistä asioista, 
joihin koen voineeni oikeasti vaikuttaa. 
Linjausta lukiessa tulee mukava tunne, kun 
tekstistä löytyy kohta jos toinenkin, jotka 
on sinne lisätty tai muutettu aloitteestani. 
 Muistan myös hallituksen kokouk-
sen, jossa päätettiin antaa katastrofirahas-
tosta suuri avustus. Ennen kuin kokous oli 
loppunut, saimme lukea päätöksestä ilta-
päivälehdessä. 
Silloin tuli hyvä mieli ja tunne siitä, että on 
osa jotain merkityksellistä ja pystyy teke-
mään vaikuttavia päätöksiä hädänalaisten 
ihmisten hyväksi.

 Harmillisimpia käsittelyyn tulleita 
asioita ovat taloudelliset väärinkäytösepäi-
lyt ja muut riskienhallintaan ja sisäiseen 
valvontaan liittyvät haasteet. Vaikka jär-
jestössä on tehostettu sisäistä valvontaa, 
aina välillä löytyy henkilöitä, jotka toimivat 
mielivaltaisesti omaa etua tavoitellen. Har-
mia lisää median kiinnostuneisuus negatii-
visista asioista järjestön maineen kannalta. 
Mielestäni järjestön ja piirien johto ovat 
hoitaneet asiat mallikkaasti ja suurilta va-
hingoilta on vältytty.
 Hallituspaikan lisäksi sain hoidetta-
vakseni Kontti-johtokunnan puheenjohta-
juuden. Se on ollut mukava tehtävä, koska 
Kontti-ketju on ollut hyvin hoidettu. Kontti-
tuotosta on saatu jakaa osuutta myös pii-
reille. Uusia tuulia puhaltaa lainsäädännön 
suunnalta koskien työllistämistoimia. Lä-
hitulevaisuudessa näemme kuinka uudis-
tus vaikuttaa työllistämistukien määrään 
ja sitä kautta Konttien tilanteeseen. Myös 
kierrättämisen ja kestävän kehityksen nä-
kökannalta Konttien toiminta tukee Punai-
sen Ristin suunnitelmaa ottaa ekologiset ja 
ilmastonmuutosta torjuvat näkökulmat ja 
toimintamallit huomioon kaikessa toimin-
nassa.
 Tässä on mainittu pieni osa siitä 
laajasta tehtäväkentästä, joita hallitus-
työskentelyyn kuuluu. Muutoksen aika on 
käsillä: paitsi että henkilöt vaihtuvat myös 
rakenteet ja toimintaympäristö muuttuu. 
Jatkossa päätöksenteossa on varmasti 
enemmän haasteita monen ennalta tiede-
tyn mutta myös arvaamattoman tekijän 
vaikutuksesta. 
 Vaikka ilmassa leijuu sanaton sopi-
mus siitä, että piirit vuorottelevat hallitus-
paikkojen jaossa, ei se tarkoita sitä etteikö 
Satakunnan piiristä voisi asettaa ehdok-
kaita tulevassa yleiskokouksessa. Kannus-
tan osastoja ja piirihallitusta katselemaan 
ympärilleen ja miettimään kuka voisi olla 
sopiva tehtävään. Oma polkuni Punaisessa 
Ristissä jatkuu Satakunnan piirihallitukses-
sa ja Punkalaitumen osaston puheenjohta-
jana.
 Lähdetään joukolla iloiseen tapah-
tumaan Joensuuhun tapaamaan tuttuja, 
verkostoitumaan ja tekemään hyviä pää-
töksiä! 

Aurinkoisia talvipäiviä toivo-
tellen

Marju Pihlajamaa

SPR hallituksen jäsen ja
Kontti-johtokunnan 
puheenjohtaja

MUUTOKSEN AIKA
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YSTÄVÄNPÄIVÄKAMPANJA 6.–19.2. 

Miten hyvältä tuntuukaan, kun saa ystävän  
– ystävänpäivä kutsuu vapaaehtoiseksi

Kuva: Joonas B
randt / S

uom
en Punainen R

isti

Ystävänpäiväkampanja järjestetään 6.–
19.2. Kampanja huipentuu ystävänpäivän 
14.2. ympärille, jolloin näymme somessa, 
mediassa ja tapahtumissa ympäri maan.

Uudistetussa ystävänpäiväkampanjassa osoite-
taan kuvin ja sanoin, miten merkitykselliseltä 
ja helpottavalta tuntuu, kun ei tarvitse enää ol-
la yksin ja tulee vihdoin nähdyksi ja kuulluksi. 
Kun saat ystävän -kampanjalla kannustetaan 
uusia ihmisiä vapaaehtoisiksi ystäviksi. 

Yksinäisyys on Suomessa mittava ongelma, 
johon Punaisella Ristillä on tarjota yhtenä rat-
kaisuna ystävätoimintaa. 

Ystävänpäivän jälkeen uusia vapaaehtoistoi-
minnasta kiinnostuneita ihmisiä on liikkeellä. 
Otetaan heidät kaikki mukaan!

Digitaaliset materiaalit osastoille 

Löydät uudistetut digitaaliset materiaalit Pu-
naisen Ristin aineistopankin Ystävänpäivä 2023 
-kansiosta. Aineistopankissa on verkkoon ja 
sosiaaliseen mediaan sopivia kuvia, jakokuvia 
ja bannereita uudella kampanjailmeellä. 

Jakakaa ja pyytäkää jakamaan materiaaleja 
somessa – yhdessä näymme ja kuulumme! 

Viestimme on: Vapaaehtoinen ystävä voi muut-
taa yksinäisen elämän.

Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtagia 
#Ystävänpäivä.

Aineistopankin löydät osoitteesta  
aineistopankki.punainenristi.fi.

Tilaa ystävätoiminnan painetut materiaalit Pu-
naisen Ristin verkkokaupasta 29.1. mennessä. 
Kun saat ystävän -kampanjalla ei ole ensim-
mäisenä vuotena omia painettuja materiaaleja. 
Ystävänpäivän tapahtumissa voi jakaa ystävä-
toiminnan yleisiä painettuja materiaaleja. 

Tapahtumia toivotaan

Pyydämme kaikkia osastoja järjestämään ystä-
vänpäivän tapahtumia. Kohtaamiset ovat ihmi-
sille tärkeitä nyt, kun kasvokkainen kohtaami-
nen on jälleen mahdollista.

Suunnitelkaa tapahtumia yhdessä ja ottakaa 
mukaan myös uusia vapaaehtoisia. Keskustoi-
misto tukee osastojen tapahtumia tuttuun ta-
paan enintään 150 eurolla. 

Kertokaa tapahtumista paikalliselle medialle 
ennakkoon ja tarjotkaa haastateltaviksi ystä-
vätoiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia ja 
ystäväpareja. Osastojen käyttöön tulee tiedo-
tepohja RedNetiin. Tiedote kannattaa lähettää 
noin viikkoa ennen ystävänpäivää paikallisme-
dioille.

Lisätietoja: 
rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva 

Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth,  
p. 040 610 9447
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 20.–26.3.

Toimi yhdenvertaisemman työelämän puolesta!

Tänä vuonna rasisminvastaista viikkoa 
vietetään 20.–26.3. työelämän teemalla.

Kampanjaviikko on osastoille loistava toimin-
nan paikka: se antaa konkreettisia keinoja 
edistää yhdenvertaisuutta omalla kotipaikka-
kunnalla. Samalla voitte verkostoitua alueen 
työnantajien kanssa.

Työpaikoilla tiedostamattomat ennakkoluulot 
voivat estää yhdenvertaisuuden toteutumista. 
Ne vaikuttavat esimerkiksi siihen, kuka pal-
kataan ja millaiseen asemaan, miten kukin 
otetaan mukaan työyhteisöön tai millaisia ura-
kehitysmahdollisuuksia on. Syrjintä on harvoin 
tahallista, mutta se on aina haitallista – niin 
syrjinnän kohteelle kuin koko työyhteisölle ja 
yhteiskunnalle.

Kampanjalla on erityinen paikka järjestös-
sämme: yhdenvertaisuuden edistäminen ja 
ihmisarvon suojeleminen ovat Punaisen Ristin 
toiminnan ytimessä. Kannustetaan alueen työ-
paikkoja havaitsemaan, kuinka moninaisuus 
toteutuu omassa työyhteisössä ja missä kohdin 
sitä voisi vielä edistää.

Näin osasto voi osallistua

Osastot voivat osallistua kampanjaan esimer-
kiksi viestimällä somessa, haastamalla oman 
paikkakuntansa työnantajat, toteuttamalla 
kouluvierailuja tai järjestämällä tapahtuman.

”Tunnista, tiedosta, toimi” on kampanjamme 
tuttu pääviesti. Osasto voi esimerkiksi haastaa 
työpaikat tarkastelemaan:

1. Millaisia syrjiviä käytäntöjä tunnistamme yh-
teisömme toiminnassa ja rakenteissa?

2. Miten voimme lisätä osaamistamme yhden-
vertaisuudesta?

3. Miten puutumme rasistiseen käytökseen ja 
käytäntöihin?

Esimerkissä on voimaa – pohditaan siis näitä 
kysymyksiä myös osastossa!

Materiaaleja ja koulutusta tarjolla

Valmiit materiaalit, haastetekstit, ideat koulu-
yhteistyöhön ja muut osallistumisvinkit löydät 
ennen kampanjaviikkoa RedNetistä: rednet.
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko

Kampanjainfo järjestetään Suuren koulu-
tuspäivän yhteydessä 4. maaliskuuta. Li-
sätietoa Omasta: oma.punainenristi.fi/
event/19759

Maaliskuussa vapaaehtoiset pääsevät myös 
osallistumaan verkossa järjestettävään valta-
kunnalliseen antirasismikoulutukseen.

Luodaan yhdessä yhdenvertaisempi yhteis-
kunta!

Kuva: Eeva A
nundi / S

uom
en Punainen R

isti
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YLEISKOKOUS 2023 

Mitä osallistuminen maksaa? 

Yhden osallistujan kokouspaketti maksaa 100 euroa. Kokouspaketti sisältää 
yleiskokousohjelman mukaiset lounaat, kahvitarjoilut sekä iltaohjelman juhlaillallisineen.

Alle 29-vuotiaille äänivaltaisille edustajille kokouspaketti illallisineen maksaa 20 euroa. 
Punainen Risti haluaa näin tukea nuorten mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. 

On myös mahdollista osallistua pelkästään kokoukseen tai iltaohjelmaan. 

•   Pelkän kokouksen osallistumismaksu on 40 euroa. Hinta sisältää ohjelman mukaiset 
lounaat ja kahvitarjoilut kokouksen aikana lauantaina ja sunnuntaina. 

•   Pelkän iltatilaisuuden osallistumismaksu on 60 euroa. Maksu sisältää juhlaillallisen ja 
iltatilaisuuden ohjelman.

Kokousta on myös mahdollista seurata verkon kautta maksutta. 

Osallistujat varaavat majoituksen itsenäisesti yleiskokouksen käyttöön varatuista 
hotellikiintiöistä.

Lisätietoa yleiskokouksesta: 
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2023 

Kohti yleiskokousta
Suomen Punaisen Ristin yleiskokouksessa Joensuussa 10.–11.6. 
päätetään, mihin asioihin panostamme yhdessä seuraavien kolmen 
vuoden ajan. Nappaa tärkeät päivämäärät talteen ja ilmoittaudu mukaan!

10.2.
Toimintalinjauksen 

luonnos ja muutosesitykset 
järjestön sääntöihin 

kommentoitavina osastoilla ja 
piireillä.

Yleiskokouksen 
ilmoittautuminen 

alkaa.

10.–11.6. 
Yleiskokous  
Joensuussa9.6. 

Nuorten etkot 
Joensuussa.

10.5. 
Kokouskutsu 
asialistoineen 

lähetetään osastoille 
ja piireille.

30.4. 
Ilmoittautuminen 
yleiskokoukseen 

päättyy.
29.4. 

Viimeinen päivä 
jättää esitykset 

hallituksen ja valtuuston 
henkilövalinnoiksi.

10.4. 
Viimeinen päivä 
jättää aloitteet 

yleiskokoukselle.

31.3. 
Viimeinen päivä 
kommentoida 

toimintalinjausta ja 
muutosesityksiä 

sääntöihin.

NYT 
Majoitus 

varattavissa 
yleiskokouksen 

kiintiöstä.
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KAMPANJAT KALENTERIIN 

Merkitse kampanjat kalenteriisi!

Eduskuntavaalit 2023 – vaikuta yhteisten teemojen puolesta!
Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2023. 
Vaalien alla käydään keskustelua useista Punai-
sen Ristin toimintaan liittyvistä kysymyksistä: 
kansalaisyhteiskunnasta, turvallisuuspolitiikas-
ta, järjestöjen sekä kehitysyhteistyön ja hu-
manitaarisen avustustoiminnan rahoituksesta. 
Suomen Punainen Risti on osaltaan mukana 
vaikuttamassa vaalien alla käytävään keskus-
teluun sekä tulevan hallituksen ja eduskunnan 
työn painopisteisiin.

Haluamme vaikuttaa erityisesti varautumisen, 
ilmastonmuutoksen, yksinäisyyden ja maa-
hanmuuton teemojen ympärillä. Osastoilla on 
mahdollisuus vaikuttaa keskusteluun ja suo-
raan ehdokkaisiin eri puolilla maata. 

Katso vaaliteemamme ja vinkkejä vaalien alla 
käytävään keskusteluun osallistumiseksi Red-
Netistä: rednet.punainenristi.fi/eduskun-
tavaalit2023.
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KOULUTUKSET 

Suuri koulutuspäivä maaliskuussa

Somen käyttö osastoissa -koulutus 14.3.

Tietosuoja osaston vastuuvapaaehtoisille:  
suorita kurssi verkossa

Suuri koulutuspäivä järjestetään ver-
kossa 4.3. Se on avoin kaikille Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille, toiminnasta kiin-
nostuneille ja kumppanijärjestöjen edus-
tajille. 

Ohjelmassa huomioidaan niin uudet 
kuin kokeneet vapaaehtoiset. Sisältö 
tarkentuu tammikuun aikana, ja ohjelma ja 
ilmoittautumisohjeet päivittyvät Oma Punaisen 
Ristin tapahtumaan: oma.punainenristi.fi/
event/19759.

Kuinka viestiä osaston toiminnasta sosi-
aalisessa mediassa? Miten tavoitamme 
ihmisiä julkaisuillamme? Sukellamme 
somemaailman saloihin Somen käyttö 
osastoissa -koulutuksessa tiistaina 14.3. 
kello 17.30 alkaen. 

Parituntisen paketin aikana saat kattavasti 
tietoa Facebookista ja Instagramista 
somekanavina ja näet esimerkkejä 
kiinnostavista sisällöistä.

Etänä Teamsissa järjestettävän 
koulutuksen vetävät osastoviestinnän 
vapaaehtoiskouluttajamme.

Tuntuuko tietosuoja koukeroiselta? Mikä 
on Suomen Punaisen Ristin tietosuoja-
linjaus ja mitkä ovat paikallisosaston 
vastuut ja velvollisuudet?

Ota osaston tietosuoja haltuun omaan tahtiin 
suoritettavalla verkkokurssilla! Kurssin aikana 
tutustut tietosuojan periaatteisiin ja saat 
esimerkkejä siitä, miten vapaaehtoisten ja 
avunsaajien tietosuoja toteutuu osaston 
arjessa.

Verkkokurssi on suunnattu kaikille niille 
vapaaehtoisille, jotka käsittelevät tehtävissään 

Mukaan odotetaan paljon uusia vapaaehtoisia, 
ja koulutuspäivässä nostetaan esiin 
osastojen tulevia tapahtumia ja toimintoja 
Oma Punaisesta Rististä ympäri Suomen. 
Osastosi kannattaakin varmistaa, että tulevat 
tapahtumat ja avoimet vapaaehtoistehtävät 
on julkaistu Omassa hyvissä ajoin ennen 
maaliskuun koulutuspäivää. 

Suurta koulutuspäivää kannattaa markkinoida 
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille sekä 
jo mukana oleville vapaaehtoisille, niin uusille 
kuin kokeneillekin. Maaliskuussa kohdataan! 

Lisätietoja: 
Suunnittelija Sanna Saarto, p. 040 843 0004

Koulutus on someviestinnän peruskurssi kaikille 
aiheesta kiinnostuneille vapaaehtoisille, eikä se 
vaadi aiempaa pohjatietämystä. Koulutuksen 
seuraamista kuitenkin helpottaa, jos itsellä 
tai osastolla on jo olemassa Facebook- tai 
Instagram-tili.

Tule kehittämään taitojasi someviestijänä! 
Ilmoittaudu koulutukseen Oma Punaisessa 
Ristissä: oma.punainenristi.fi/
event/19919.

henkilötietoja. Erityisesti suosittelemme kurssia 
seuraavissa tehtävissä toimiville:

• paikallisosastojen luottamushenkilöt

• eri toimintamuotojen yhteyshenkilöt

•  toimintaryhmien vetäjät ja 
vastuuvapaaehtoiset.

Kurssi on avoin kaikille Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille ja sen voi aloittaa koska 
tahansa Itslearning-oppimisympäristössä.

Ohjeet kurssialustalle liittymiseen löydät 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
node/29737 
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OPPIMATERIAALIPALVELU 

Uusia oppimateriaaleja saatavilla: aiheina muun 
muassa kaveritaidot ja Ukrainan kriisi

Osoitteesta sproppimateriaalit.fi löydät 
ilmaisia oppimateriaaleja niin opettajien 
kuin vapaaehtoistenkin tueksi.  

Oppimateriaalipalvelusta löytyy helposti käyt-
töön otettavia kokonaisuuksia muun muassa

• globaalikasvatuksesta

• ystävyydestä ja kaveritaidoista

• ensiavusta ja terveydestä

• sodan säännöistä

• yhdenvertaisuudesta.

Lisäksi sivustolta löytyy valmiita aamunavauk-
sia eri teemoista sekä tietoa kouluille suunna-
tuista kampanjoista, esimerkiksi Lukukuusta ja 
Päivätyökeräyksestä. Materiaaleja on tarjolla 
joka ikäryhmälle varhaiskasvatuksesta aikuis-
opetukseen.

Materiaalia ajankohtaisista teemoista

Oppimateriaalipalvelu toimii tukena myös ajan-
kohtaisten teemojen käsittelyssä. Uutta Miten 
Punainen Risti auttaa Ukrainan kon-
fliktissa? -oppikokonaisuutta voi hyödyntää 
esimerkiksi kouluvierailuilla ja muissa tilaisuuk-
sissa.

Lisäksi Globaaleja teemoja käsittelevään Ris-
kien keskellä -kokonaisuuteen on tuotettu 
Ukrainan konfliktia käsittelevä osio. 
Riskien keskellä -materiaalit ovat nyt entistä 
käytettävämpiä, sillä niihin on tuotettu valmiita 
tehtäviä oppilaille.

Palvelusta löytyy uutuutena myös Punainen 
Risti – auttajia meillä ja maailmalla -ni-
minen materiaali, joka esittelee Punaista Ristiä 
erityisesti lapsille ja nuorille. Mukana on tietoa, 
kuvia ja videoita sekä pohdintatehtäviä keskus-
telun tueksi. Materiaalista voi hyödyntää myös 
yksittäisiä osioita Punaisen Ristin toiminnasta 
kerrottaessa. Se sopii monelta osin hyvin myös 
aikuisille kuulijoille. 

Ystävänpäivän lähestyessä kannattaa muistaa 
myös paljon kiitosta saaneet Kaveritaitoja- 
sekä Kaveritaitoja Muumien tapaan -oppi-
materiaalit, jotka molemmat löytyvät nyt myös 
ruotsiksi ja englanniksi. Ystävyys ja kaveri-
taidot ovat tänä lukuvuonna kiinnostaneet kou-
luja ja opettajia erityisen paljon, ja ystävän-
päivän aikaan kannattaakin muistuttaa kouluja 
näistä ja muista ilmaisista oppimateriaaleista.

 
Tutustu: 
sproppimateriaalit.fi

Kuva: B
enjam

in S
uom

ela / S
uom

en Punainen R
isti
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TUKEA KOULUTUKSIIN 

Sivisverkosta taloudellista tukea koulutuksille
Opintokeskus Sivis tukee taloudellises-
ti Punaisen Ristin omaehtoista koulutus-
toimintaa. Vuonna 2023 tuki koulutuksille 
on 35 euroa opetustuntia kohden ja enin-
tään 55 prosenttia toteutuneista kuluista.
 
Koulutukset voivat olla luentoja, seminaareja 
tai webinaareja, joissa on tarkoituksena oppia 
jotakin uutta tietoa tai taitoa joko lähiopeuk-
sena tai verkossa. Koulutuksissa on aina kou-
luttaja. Koulutukset kestävät vähintään yhden 
opetustunnin (45 minuuttia) ja niissä tulee olla 
vähintään seitsemän yli 15-vuotiasta osallistu-
jaa. Perustellusta syystä osallistujajoukko voi 
olla pienempikin.

Lue lisää: ok-sivis.fi > jäsenpalvelut > talou-
dellinen tuki koulutuksille.

Tukea haetaan Sivisverkon kautta

Sivisverkossa (ok-sivis.fi)

•  osastosi tallentaa tiedot järjestämistään 
vapaaehtoiskoulutuksista, niiden osallistuja-
määristä ja antaa suoritusmerkinnän koulu-
tuksista

•  vapaaehtoinen voi rekisteröityä, tarkastella 
suorittamiaan koulutuksia ja ladata itselleen 
todistuksen opintopisteytetyistä koulutuksista

•  löytyvät keskeiset tiedot valtakunnallisista 
koulutuksista kohderyhmineen, osaamista-
voitteineen ja sisältöineen 

•  voit hakea Siviksen taloudellista tukea koulu-
tuksiin.

Sivisverkkoon tallennetuista koulutuksista 
saamme myös helposti tilastot ja raportit.

Kirjaudu Sivisverkkoon: mene osoitteeseen 
ok-sivis.fi ja klikkaa oikeanpuoleisen kulman 
kirjautumislinkkiä.

Omat tunnukset Sivisverkkoon

Koulutusta järjestävässä osastossa on hyvä 
olla vähintään yksi vastuuhenkilö, joka pääsee 
lisäämään Sivisverkkoon osaston tilinumeron ja 
organisaation yhteyshenkilön. Yhteyshenkilölle 
kannattaa hakea yhdistyksen vastuuhenkilö 
-tasoista tunnusta. Tunnusten tekemisen yh-
teydessä yhteyshenkilön täytyy tehdä vahva 
sähköinen tunnistautuminen.

Sivisverkosta löytyvät ohjeet tunnusten ha-
kemiseen ja koulutusten hallintaan. RedNe-
tistä löytyy lisäksi Punaisen Ristin tarkempi 
sisäinen ohje Sivisverkon käyttöön sekä 
vinkkejä kululaskelman tekoon. Lue lisää: 
rednet.punainenristi.fi/node/54763.

Täsmäkoulutusta osastoille Sivisverkon 
käyttöön

Tunnin mittainen etäkoulutus järjestetään seu-
raavan kerran tiistaina 7.2. kello 18–19. ilmoit-
tautuminen sunnuntaihin 5.2. mennessä Omas-
sa: oma.punainenristi.fi/event/16901 

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Kouluttajakoulutus keväällä 2023 
 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta.  
Ilmoittautuminen 1 kuukausi ennen koulutuksen alkua.

Kouluttajapäivät 21.–22.1. Jyväskylä

Webinaari: Kouluttajana Punaisessa Ristissä 14.3.

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 12.4.

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 22.4. Helsinki

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 2.5.

Kouluttajien verkkokurssi 9.1.–31.5.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosia tarpeen mukaan 25.–26.3. Helsinki

Valmiuskouluttajien sisältöosa 22.–23.4. Nynäs
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TERVEYTTÄ JA TURVAA 

Ensiapuryhmien uudet materiaalit 
Punaisen Ristin verkkokaupassa

Pysy pystyssä -kampanja antaa vinkit 
liukastumisten ehkäisemiseksi

Ensiapuryhmien materiaalit on päivitetty uu-
den ilmeen mukaisiksi, ja verkkokauppaan on 
hankittu uusia tuotteita. Löydät verkkokaupan 
osastonäkymästä esimerkiksi uudet banderollit 
ja surffiliput parantamaan ensiapupisteen tai 
selviämispisteen näkyvyyttä tapahtumissa.

Selkämerkit uudistuivat

Myös selkämerkit on uudistettu ja valikoimaan 
on lisätty ensivaste-, seksuaaliterveystyö- ja 
ensiapu-merkit. Jatkossa pelkkää ristiä ei ole 
tarkoitus käyttää ensiapupäivystäjien selkä-
merkkinä.

Uutuutena rintamerkit

Verkkokaupasta löytyvät nyt myös liivin rin-
tapieleen kiinnitettävät merkit. Rintamerkissä 
on sama teksti kuin selkämerkissä. Etupuolen 
merkki helpottaa kohtaamisia, kun vastaan-
tulija näkee, millä asialla päivystäjä on häntä 
lähestymässä.

Ensiaputuotteita monipuolisesti

Punainen Risti Ensiapu Oy siirsi kesällä 2022 
tuotteidensa jälleenmyynnin Punaisen Ristin 
verkkokauppaan. Löydät valikoimastamme siis 
nyt laajasti ensiaputuotteita. Myös harjoitus-
defibrillaattorit löytyvät meiltä.

Tervetuloa ostoksille!

punaisenristinkauppa.fi

Työikäisille sattuu runsaasti liukastumis-
tapaturmia, ja niiden vaikutukset näky-
vät vuosittain merkittävinä kustannuk-
sina ja sairauspoissaoloina. Noin joka 
kolmas suomalainen kaatuu talven aika-
na. Pysy Pystyssä -kampanja muistuttaa 
omien valintojen vaikutuksista turvalli-
seen talvijalankulkuun. Kampanjaa vie-
tetään 16.–29.1.2023.
 
Kukapa ei olisi joskus liukastunut talviliukkail-
la kulkiessaan? Talven liukastumisia tapahtuu 
Suomessa vuosittain arvioilta 75 000. Riski-
paikkoja liukastumiseen ovat esimerkiksi piha, 
jalkakäytävät ja ulkoreitit. Yleisimmät liukas-

Myyntipalvelu: myynti@redcross.fi,  
p. 020 701 2211 arkisin kello 8.30–15.00.

tumiseen myötävaikuttaneet tekijät ovat yllät-
tävä liukas kohta, kenkien heikko pito, huono 
talvikunnossapito, erityisen liukas alusta sekä 
kiire. 

Kampanjassa hyödynnetään turvallisen talvi-
jalankulun liikennemerkkejä. Liikennemerkeillä 
kannustetaan huomioimaan oman toiminnan 
vaikutukset liukastumisriskin pienentämisessä. 
Voit tutustua kampanjaan ja seitsemään vink-
kiin liukastumisten ehkäisemiseksi osoitteessa 
pysypystyssä.fi.

Kampanjasivuilta löydät turvallisen talvijalan-
kulun liikennemerkit ja tietoa esimerkiksi ken-
kien ja liukuesteiden valinnasta. 
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AJANKOHTAISTA JA UUTISIA

Kiitos yhteistyöstä!

Minun on jälleen tullut aika kiittää yhteis-
työstä ja toivottaa rutkasti onnea tulevaan 
vuoteen! 
Määräaikainen työsuhteeni piiritoimistolla 
päättyi vuoden vaihtuessa ja jatkan mat-
kaani kohti uusiin tuuliin. 
Lämpimät kiitokset antoisista vuosista ja 
iloisista kohtaamisista! Tavataan taas!

Kiittäen, Nina Fisk

Susanna Meusel aloittaa järjestö-
kehittäjänä

Tulin taloon alun perin harjoittelijana 
vuonna 2021, ja Ukrainan kriisin alettua 
huhtikuussa 2022 palasin piiritoimistolle 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriksi. 
Työtehtäviini kuului ensin vastaanottokes-
kuksen vapaaehtoistoiminnan koordinointi 
ja syksyn ajan myös päihdetyö. 

Vuoden 2023 alusta aloitan uudessa teh-
tävässä järjestökehittäjänä. Työtehtäviini 
kuuluu järjestökehitys ja viestintä, eli työ-
pöydälläni ovat muun muassa osastojen ja 
piirin tuki viestinnässä, sekä digitaalisten 
työkalujen (kuten Oma PR ja osastorekis-
terityökalu Ossi) käytössä.

Kiitän tähänastisesta yhteistyöstä, ollaan 
kuulolla uusien asioiden tiimoilta!

Susanna 

Taloudellista tukea osastojen toi-
mintaan

Piirihallitus päätti kokouksessaan 
14.12.2022 tarjota harkinnanvaraista tukea 
osastojen toimintaan 20 000 euron edestä. 
Tukianomus lähetetään toiminnanjohtajalle 
ja anomuksesta on selvittävä selkeä tavoi-
te ja toiminnan kohde. Myönnettävä tuki 
voi kohdistua esimerkiksi jäsenkirjeen pos-
timaksuihin, ystävätoiminnan kuluihin tai 
osaston hankintoihin. 

Ohjeet avustuksen hakemiseen:
- kohteen määrittely ja  päätös osaston 
hallituksessa
- vapaamuotoinen hakemus sähköpostille 
toiminnanjohtajalle paula.ilen@punainen-
risti.fi ja otsikko osastoavustus
- tuen käytön raportointi: maksukuitit ja 
tuen raportoinnin käsittely osaston halli-
tuksessa (kopiot)
- raportin lähetys toiminnanjohtajalle
- Avustusaika: kevät 2023

Lisätietoja Paula Ilén, puh. 040 5630118 tai 
paula.ilen@punainenristi.fi

Luottamushenkilö, olethan jo tu-
tustunut Ossin käyttöön? 

Ossi-osastorekisterityökalu on osastojen 
uusi sähköinen työkalu luottamustoimiin 
valittujen henkilöiden ja yhteyshenkilöiden 
ilmoittamiseen. Ossi korvaa vanhat J-kortit 
ja muut paperilla tehtävät ilmoitukset 
osastojen henkilövalinnoista. 
Ossin kautta osastonne pääsee näkemään 
myös jäsenlistan, jäsenmaksujen tilanteen 
ja voimassa olevat luottamustoimet sekä 
pystyy tarkastelemaan aiemmin järjestel-
mään syötettyjä kokousasiakirjoja. 

Ossi-osastorekisterityökalun käyttöohjeet 
osastoille löytyvät RedNetistä osoitteesta 
https://rednet.punainenristi.fi/node/65690 

Ossin käyttöohjeisiin voi tutustua myös 
koulutustallenteen muodossa.
Tallenne löytyy samasta RedNetin osoit-
teesta. 

Tulevia keskustoimiston järjestämiä 
-teamskoulutuksia:

Oma Punainen Risti -peruskoulutuksia
30.1. klo 15-16 
https://oma.punainenristi.fi/event/20298

10.5. klo 17-18 
https://oma.punainenristi.fi/event/20301

JÄRJESTÖTOIMINTA

- SATAKUNNAN PIIRI -
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Ossi -osastorekisterityökalun käyttö osas-
toille -koulutuksia
8.2. klo 13.00-14.00 
https://oma.punainenristi.fi/event/20294

1.3. klo 17:30-18:30 
https://oma.punainenristi.fi/event/20295

17.4. klo 17:30-18:30 
https://oma.punainenristi.fi/event/20296

Sivisverkko-koulutus osastoille

Järjestääkö osastonne koulutusta? Olette-
ko pohtineet, miten koulutustilastot saisi 
koottua vuoden mittaan ajantasaisiksi? 
Haluaisiko osasto hakea Siviksen taloudel-
lista tukea koulutuksiin, mutta Sivisverkon 
käyttöönotto on tuntunut työläältä?

Tule tunnin mittaiseen verkkokoulutukseen 
kuulemaan Sivisverkon salat! 
Sivisverkon käyttöön meitä perehdyttää 
Opintokeskus Siviksen asiantuntija Virpi 
Markkanen.

Koulutus pidetään 7.2.2023 klo 18.-19.00.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen koulutuk-
seen OMAssa.
https://oma.punainenristi.fi/event/16901

Tässä ja Nyt -lehden tilaus

Tiedote lähetetään ilmaisjakeluna piirin 
hallituksen jäsenille ja hallituksen asetta-
mien valio- ja toimikuntien jäsenille sekä 
osastojen nimenkirjoittajille ja muille luot-
tamushenkilöille. Jotka mainitaan J2-kortis-
sa (ei kuitenkaan hallituksen jäsenet).

Osasto voi tilata lehden haluamilleen toimi-
joille hintaan 25€/vuosi. Tilaus ilmoitetaan 
piiritoimistoon 28.2.23 mennessä postitse 
SPR Satakunnan piiri, Pohjoispuisto 2b, 
28100 Pori, puhelimitse 040 168 0521, säh-
köpostitse satakunta@punainenristi.fi 

Järjestötiedote on myös luettavissa piirin 
nettisivuilla satakunta.punainenristi.fi  

JÄRJESTÖTOIMINTA

Ensiapuryhmätoiminta

Kevään 2023 ohjelmasta löytyy seuraavia 
koulutuksia ja/tai tapaamisia.

30.1. klo 17.30 ryhmänvetäjien/-johtajien 
Teams.
13.2.2023 Hupsis-koulutus valtakunnallinen
Kouluttajana Kalle Kivimaa 
Illan sisältö :
klo 18.-18.50 Hupsis peruskäyttäjäkoulutus
klo 19.-19.50 Hupsis ja tapahtumakirjanpito
klo 20.-20.50 Hupsiksen hyödyntäminen 
ensiapupäivystysten elinkaaren hallinnassa
Teams-kokouksen osallistumislinkin saat 
Hupsiksesta tai piiristä Tiinalta. 
27.2. EA-ryhmien luento
11.3. Ensiapuryhmänjohtajien ja ensiapu-
päivystysvastaavien koulutuspäivä
13.4. Ea-ryhmien luento
28.5. Ea-harjoituspäivä kaikille ensiapuryh-
mäläisille
16.3. klo 17.30-19.30 Ensivastekurssin suo-
rittaneille ensiauttajille koulutusilta.
syksy 2023 Ensiapupäivystäjän peruskurssi

Hankintaohjeistuksen osastokoulu-
tus

Oletko hankkimassa osastosi ensiapuryh-
mälle lisää tarvikkeita? Onko osastosi teet-
tämässä remonttia? Entä pitääkö toistuvia 
hankintoja kuten toimistotarvikkeita kilpai-
luttaa?
Suomen Punaisen Ristin hankintaohjeis-
tus tuli voimaan vuoden 2022 alussa, ja se 
koskee meitä kaikkia: osastoja, piirejä ja 
keskustoimistoa.
Tule kuulemaan, miten se vaikuttaa osas-
tojen hankintoihin ja mitä kannattaa han-
kinnoissa ottaa huomioon.

Koulutus on tarkoitettu ryhmänjohtajajille 
ja osastojen hankinnoista vastaaville.

Koulutus pidetään verkkokoulutuksena 
6.2.2023 klo 17.30-19.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen 
https://oma.punainenristi.fi/event/20302/

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

- SATAKUNNAN PIIRI -
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Ensiaputoiminnan yhteistyöfooru-
mi 8.2.2023 klo 18-20

Yhteistyöfoorumeissa on mukana Punainen 
Risti Ensiavun ja Punaisen Ristin keskustoi-
miston edustajat keskustelemassa piirien 
ensiaputoiminnan vastuuhenkilöiden ja 
osastojen vapaaehtoisten kanssa ajankoh-
taisista aiheista. 
Yhteistyöfoorumi käsittelee ensiapukoulu-
tuksiin keskittyviä aiheita. 
Yhteistyöfoorumi on tarkoitettu osastojen 
avainvapaaehtoisille, hallituksen jäsenille, 
ensiapuryhmien ensiavun ja terveystiedon 
kouluttajille, ensiapuryhmien jäsenille ja 
muille asiasta kiinnostuneille.
Helmikuun kokouksessa keskitymme mm. 
Punaisen Ristin Ensiavun kouluttajakoulu-
tusten ohjelmaan ja sen muuttuneisiin ha-
kuedellytyksiin. 
Punainen Risti Ensiavun kouluttajan Osaa-
jaohjelmasta on myös luvassa lisää tietoa.

Ilmoittaudu mukaan: 
https://www.lyyti.in/EAfoorum2_23
Ilmoittautumislomakkeella voit esittää 
myös ennakkokysymyksiä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä ma 7.2.2023.

Turvakoutsi -valmennus 8.3 ja 15.3.

Turvakoutsi-valmennus on kuuden tunnin 
koulutus, joka soveltuu hyvin sosiaalipal-
velun, terveyden edistämisen toimijoille ja 
kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. 
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita.

Turvakoutsi-valmennuksen suorittaminen 
edellyttää osallistumista molempiin webi-
naarikertoihin. 

Lähde mukaan saamaan tietoa tapaturmien 
ehkäisystä sekä materiaalia ja menetelmiä 
kodin turvallisuusaiheisten tilaisuuksien 
järjestämiseen. 
Valmennukseen osallistujan toivotaan osal-
listuvan kodin turvallisuuden edistämiseen 
esimerkiksi toteuttamalla infoja tai tapah-
tumia.

Ilmoittautuminen 
https://oma.punainenristi.fi/event/13201

Lisätietoja 
Saara Aakko saara.aakko@redcross.fi 
piirissä Tiina Hiidenoja-Sirén 
tiina.hiidenoja-siren@redcross.fi

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

Etsinnän peruskurssi Ahlaisissa

Vapaaehtoiset antavat poliisille tukea ka-
donneen henkilön etsinnässä n:20 kertaa 
vuodessa. Tule mukaan etsintäryhmään. 

Kurssin aikana käydään läpi henkilöetsin-
nän perusteita ja harjoitellaan tavanomai-
sempia maastoetsintämenetelmiä. 
Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta 
tai tietämystä aiheesta. Kiinnostus riittää!

Kohderyhmä: Vapaaehtoisen pelastus-
palvelun etsintätoiminnasta kiinnostuneet 
henkilöt, jotka ovat vähintään 15-vuotiaita. 
Kurssi toteutuu jos ilmoittautuneita on vä-
hintään 10 henkilöä.

Aika: lauantai 18.2.2023, aloitus klo 8.30 
ja päättyy noin 17.00.
Paikka: Ahlaisten metsästysseuran majal-
la osoitteessa Råforssintie 109.  
Kustannukset: Osallistumismaksu on 15 
euroa sisältäen koulutuksen, materiaalit, 
todistuksen ja ruokailut.
Varusteet: muistiinpanovälineet, villasu-
kat sisätiloihin ja sään mukainen varustus 
ulkorasteille. 
Ilmoittautuminen: 13.2. mennessä seu-
raavan linkin kautta: 
https://www.lyyti.in/etsintapk_180223
Kurssille ilmoittautuneille lähetetään en-
nakkotehtäviä.
Lisätiedustelut: Sirpa Tamminen p. 045-
1148152.

Osastojen valmiussuunnittelu kou-
lutus

Mihin SPR:n pitäisi varautua, miten voim-
me auttaa viranomaisia eri häiriötilanteis-
sa. Meidän kyky auttaa, se kyky muodos-
tuu osastojen yhteistoiminnasta ja kaikkien 
vapaehtoisten mukaan saannista ja tavoi-
tettavuudesta eri onnettomuus- ja häiriö-
tilanteisiin. Tule kuunteleen mihin ja miten 
voimme varautua auttamaan Punaisen 
Ristin resursseja hyödyntäen. Miten oma 
osastoni voi liittyä avun ketjuun. 

Tiistaina 28.2. klo 17:30 – 20:00 teams-
koulutus

Ilmoittautumiset 26.1. mennessä p. 040 
168 0521, satakunta@punainenristi.fi

Lisätiedustelut: Kari Petäjä, p. 0400 322191 
tai kari.petaja@punainenristi.fi
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15

Omaishoidon tukitoiminnan 
kuulumisia 
 
Omaishoitajien tukitoiminta siirtyy vuoden 
2024 alusta osaksi ystävätoimintaa ja ter-
veyden edistämisen eri toimintoja.
Rahoituksen epävarman tulevaisuuden 
vuoksi STEA on kehottanut järjestöjä 
käynnistämään omaehtoiset priorisointival-
mistelut. Omaehtoisella priorisoinnilla on 
mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin mah-
dolliset STEA:n avustusmäärien leikkaukset 
tulevaisuudessa kohdistuvat.
Omaishoitajien tuki jatkuu vuoden 2023 
loppuun Satakunnan piirissä 100%:sti ja 
samalla integroidaan toiminnan hyvät mal-
lit osaksi ystävä- ja terveyden edistämisen 
toimintaa. 

Omaishoidon tukitoiminnan vapaaeh-
toisten valtakunnallinen kiitossemi-
naari järjestetään ti 16.5. Tampereella. 
Kutsu tulossa!
 
Omaishoidon tukitoiminnan ja ystävätoi-
minnan asioissa olethan yhteydessä 
Eeva-Liisaan, puh. 040 8610 748 tai 
eeva-liisa.koskinen@redcross.fi 

Sosiaalisen hyvinvoinnin ”tärskyt” 

Tapaaminen toteutetaan tuttuun tapaan 
kevään ”korvalla”.
Tapaaminen järjestetään lauantaina 4.3. 
klo 10-15 viinitila Meggalassa, Venesjärven-
tie 1005, Venesjärvi.
Tapaaminen on tarkoitettu ystävätoiminnan 
ja terveyden edistämisen vapaaehtoisille. 

Kutsu tulossa lähiaikoina, tervetuloa mu-
kaan!

Ystävätoiminnan peruskurssit

Koulutuksia järjestetään seuraavasti klo 
17-20 välisenä aikana:
ma 30.1. Huittinen
ma 6.2. Pori
ti 7.2. Vammala
ti 21.2. Ikaalinen

Kaikki kurssit sisältävät myös kertaluontei-
sen ystävätoiminnan moduulin.

Mikäli haluatte järjestää osastossanne ys-
täväkurssin niin soita Eeva-Liisalle!

Terveyden edistämisen ja päihde-
työn tulevia koulutuksia

Webinaarit toimivat erittäin hyvänä ker-
tauksena ja niitä voi markkinoida kenelle 
vaan aiheesta kiinnostuneelle. 
Nämä soveltuvat myös ammattilaisille täy-
dennyskoulutukseksi.

•Päihteet ja päihteitä käyttävät ihmiset 
-webinaari, 30.1. tai 20.4.2023 klo 17:30-
20:30
•Haastavien asioiden puheeksi ottaminen, 
muutokseen motivoiminen ja turvallinen 
kohtaaminen -webinaari, 7.2. tai 27.4.2023 
klo 17:30-20:30
•Lastensuojelullinen huoli vapaaehtois-
tehtävissä, päihtyneen ensiapu ja hait-
tojen vähentäminen -webinaari, 14.2. tai 
4.5.2023 klo 17:30-20:30

Lisätietoja ja ilmoittautumislinkit: 
http://bit.ly/SPRpaihdekoulutus

Koko Varhaisen Puuttumisen koulutus edel-
lyttää näiden webinaarien ja verkkopereh-
dytyksen suorittamista sekä yhteen lähi-
päivään osallistumista. 
VarPun suorittaneet saavat lähteä esim. 
festivaaleille tekemään kiertävää päihde-
työtä, jalkautumistyötä sekä selviämispis-
tetoimintaa.

Varhaisen Puuttumisen kurssi (VarPu) an-
taa
- valmiuksia päihteitä käyttävän ihmisen 
kohtaamiseen 
- uusi vapaaehtoistehtävä päihdetyössä, 
esim. festareilla
- oman osaamisen kartuttamista

SISÄLTÖ: 
VarPu -kurssilta saa tietoa päihteistä, käyt-
tökulttuureista, päihde-ensiavusta sekä 
-tilanteestamme. Kurssi antaa valmiuksia 
tunnistaa käyttöä, kohdata käyttävät ih-
miset kokonaisvaltaisesti ja turvallisesti, 
motivoida muutokseen, ottaa päihteiden 
käyttö puheeksi käytön eri vaiheissa ja tu-
kipalveluihin ohjaamiseen. Kurssi koostuu 
verkkoperehdytyksestä, webinaari moduu-
leista ja lähiopetuspäivästä. Yksittäisiin 
webinaareihin saa myös osallistua.

KENELLE: SPR:n päihdetyöstä kiinnostu-
neille (festarityö, katutyö yms.) ja kaikille 
vapaaehtois-toiminnassa, lähi- tai työyhtei-
söissä päihteitä käyttäviä ihmisiä kohtaa-
ville. Koulutus on maksuton.

SOSIAALINEN HYVINVOINTI, YSTÄVÄTOIMINTA JA 
TERVEYDEN - HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
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•Verkkoperehdytys (2-3 h): 
http://bit.ly/TEverkkoperehdytys
•Webinaari 1: Päihteet ja päihteitä käyt-
tävät ihmiset, 30.1. klo 17:30-20:30/ 
ilmoittautumislinkki
https://oma.punainenristi.fi/event/19677
•Webinaari 2: Haastavien asioiden pu-
heeksi ottaminen, muutokseen motivoi-
minen ja turvallinen kohtaaminen, 7.2. klo 
17:30-20:30/ ilmoittautumislinkki
https://oma.punainenristi.fi/event/19678
•Webinaari 3: Lastensuojelullinen huoli 
vapaaehtoistehtävissä, päihtyneen ensiapu 
ja haittojen vähentäminen, 14.2. klo 17:30-
20:30/ ilmoittautumislinkki 
https://oma.punainenristi.fi/event/19679

•Lähikoulutuspäivä järjestetään 
su 5.3. klo 8.45.- 16.00 Porissa, Satakun-
nan piirin toimisto, Pohjoispuisto 2. Ilmoit-
tautuminen https://oma.punainenristi.fi/
event/20858

Lisätietoja Anne-Marilta p. 040 760 7141, 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi
tai http://bit.ly/SPRpaihdekoulutus

     

Terveyden edistämisen webinaari: 
1.2 klo 17.30 - 19.00. Yksinäisyyden 
terveysvaikutukset.
Luento yksinäisyyden yhteyksistä tervey-
teen ja eri sairauksiin.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
https://oma.punainenristi.fi/event/20464

Terveyden edistämisen webinaari: 
1.3. klo 17.30-19.00. Henkinen resílienssi 
ja vapaaehtoisena jaksaminen
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
https://oma.punainenristi.fi/event/20476

Terveyden edistämisen webinaari: 5.4. 
aihe ja linkki myöhemmin

Terveyden edistämisen webinaari: 3.5. 
aihe ja linkki myöhemmin

Festariteemaiset koulutuspäivät
Ensiapupäivystäjille ja terveyden edistämi-
sen vapaaehtoisten festariteemaiset koulu-
tuspäivät on 1.-2.4.
Paikka ja ohjelma on vielä avoin, mutta 
päivämäärät kannattaa varata kalenteriin.

Lisätiedot Anne-Marilta, p. 040 760 7141.

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN

Hankkeen ensimmäinen toimintavuosi on 
takana. On aika tehdä yhteenvetoa kulu-
neesta vuodesta. 
Hanketta lähdettiin toteuttamaan täysi-
päiväisesti 1.8. lähtien ja vauhtiin päästiin 
hyvin, kiitos aktiivisten osastojen ja vapaa-
ehtoisiensa. Olette hyvin ottaneet vastaan 
hankkeen.

Hankkeen toimintaa on seuraavissa osas-
toissa. Huittisissa on yhteisöllistä ruokai-
lua ja kohtaamiskahvila, Kankaanpäässä 
käsityö ja kohtaamiskahvila. Kokemäellä 
koulun ylijäämäruoan jakoa ja sovittiin 
kohtaamiskahvilan aloituksesta 18.1. alka-
en. Laviassa kaupan ylijäämäruoanjakoa 
yhteistyössä seurakunnan, kyläyhdistyk-
sen, yrittäjien ja yksittäisten vapaaehtois-
ten kanssa. Raumalla kohtaamiskahvila ja 
Vammalassa yhteisöllinen aamupala. 
Hankkeen tavoitteena on kehittää osalli-
suutta lisäävää, yhteisöllisyyttä vahvista-
vaa ja hyvinvointia edistävää tukea, mm. 
erilaisien oheistoimintojen tuottamista niin 
kahvilan kuin ruokajaon yhteyteen. 

Toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja to-
teutetaan yhdessä niin toiminnassa muka-
na olevien vapaaehtoisien kuin ruoka-avun 
asiakkaiden sekä kahvilassa kävijöiden 
kanssa.
Vapaaehtoisille järjestettiin viime vuonna 
koulutusta. Koulutusta annetaan sellaisis-
ta aiheista, joita vapaaehtoiset toivovat ja 

RUOKAA JA OSALLISUUTTA -HANKE
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VASTAANOTTOKESKUSTOIMINTA
auttavat vapaaehtoisia kohtaamaan avun-
tarvitsijoita. Vapaaehtoiset ovat tärkeä osa 
hankkeen toteuttamisessa.
Hanke jatkuu vuoteen 2024 asti. Työni jat-
kuu kanssanne hankkeen ajan. Kehitetään 
yhdessä ruoka-aputoimintaa edelleen, 
avuntarvitsijoiden hyväksi.

Teksti: Tuija Paavola
Järjestökehittäjä-osallisuus ja ruoka-apu

Kankaanpään käsityö ja kohtaamiskahvila 
oli tutustumassa Rauman osaston ruoka-
aputoimintaan ja kirpputoriin. Kuvassa 
mukana Kirpputoritoiminnan myymäläpääl-
likkö Mika Ylönen, joka esitteli kirppiksen 
toimintaa.

Suomeen on jätetty Venäjän hyökkäyksen 
jälkeen noin 48 000 tilapäisen suojelun 
hakemusta. Marras-joulukuun aikana uk-
rainalaisia on saapunut Suomeen kuitenkin 
maltillisesti. Viroon on tullut huomattava 
määrä ukrainalaispakolaisia maan kokoon 
nähden ja sen vastaanottojärjestelmä on 
kuormittunut. Sisäministeriön mukaan ha-
lukkaille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä 
Suomeen. Suomi on valmis ottamaan Vi-
rosta 100 pakolaista viikossa. 

Suomessa on joulukuussa ollut 92 aikuis-
ten yksikköä, 8 alaikäisyksikköä ja 2 säi-
löönottoyksikköä. SPR Satakunnan piiri 
ylläpitää Porin vastaanottokeskusta. 
Tammikuun puolivälissä asiakkaita on ollut 
noin 1700. Raumalle perustettiin joulukuus-
sa palvelupiste ja Harjavallan Satalinna on 
valmiina ottamaan 240 pakolaista.

Porin vastaanottokeskuksen johtajana toi-
mii Niina Mitikka, puh. 040 778 4897.
Toimistoon saa yhteyden p. 040 773 4868.

RUOKAA JA OSALLISUUTTA -HANKE

AHLAINEN    470,56
EURA    3768,52
EURAJOKI   3520,54
HARJAVALTA   3021,95
HINNERJOKI   887,65
HONKAJOKI   134,70
HUITTINEN   3596,46
IKAALINEN   2676,10
JÄMIJÄRVI   940,02
KANKAANPÄÄ   2507,97
KARVIA   676,90
KIIKOINEN   1149,91
KOKEMÄKI   2844,19
KÖYLIÖ   414,35
LAPPI    3212,20
LAVIA    329,99
LUVIA    2006,00
MERIKARVIA   2220,00
MOUHIJÄRVI   1692,16
NAKKILA   871,10
NOORMARKKU  2357,56
POMARKKU   1362,23
PORI    8084,48
PUNKALAIDUN  2217,00

NÄLKÄPÄIVÄKERÄYKSEN 2022 TULOS OSASTOITTAIN

RAUMA   16904,60
SIIKAINEN   2593,38
SÄKYLÄ    3081,36
ULVILA   2967,19
VAMMALA   4154,63
ÄETSÄ    302,50
YHTEENSÄ   80 966,20

Kiitokset vielä kaikille keräykseen 
osallistuneille!

Tänä vuonna lipaskeräys ja nälkäpäivälei-
vän myynti jalkautuu 28.-30.9.2023.

Sinun avullasi Punainen Risti auttaa nope-
asti ja tehokkaasti siellä missä apua eniten 
tarvitaan: maailmalla luonnonmullistusten 
ja sotien uhreja, tai Suomessa äkillisen on-
nettomuuden kohdanneita ihmisiä.

Liity auttajiin ja varmista, että apua on 
saatavilla jatkossakin.

- SATAKUNNAN PIIRI -
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TAPAHTUMAKALENTERI  2-7/2023

PVÄ  TAPAHTUMA    PAIKKA 
HELMIKUU 
1.2. SPR:n kotimaanavun koulutusilta   Pori 
4.2. Luottamushenkilökoulutus   Sastamala 
6.2. Hankintaohjeistuskoulutus (valtakunnallinen)  Teams/keskustoimisto 
6.2. Ystäväkurssi     Pori 
7.2. Ystäväkurssi     Vammala 
7.2. Päihdetyön webinaari 2. (valtakunnallinen)  Teams 
7.2. Sivisverkko-koulutus (valtakunnallinen)  Teams/keskustoimisto 
8.2. Pelastuspalvelun peruskurssi   Rauma 
10.- 12.2. Vapepa-johtajien täydennyskoulutus   Lammi / Nynäs 
13.2. Hupsis-koulutus ensiapuryhmille (valtakunnallinen)  Teams/keskustoimisto 
14.2. Ystävänpäivä    valtakunnallinen 
14.2. Päihdetyön webinaari 3. (valtakunnallinen)  Teams 
18.2. Maastoetsinnän peruskurssi   Ahlainen 
21.2. Ystäväkurssi     Ikaalinen 
27.2. Ea-ryhmien luento    Teams 
 
MAALISKUU 
3.- 4.3. Valmiusharjoitus                   Pori, Ahlainen, Merikarvia 
4.3. ”Sosiaalisen hyvinvoinnin tärskyt” (ystävä ja terv.edist.) Kankaanpää 
5.3. Varhaisen puuttumisen koulutus (lähipäivä)  Pori 
8.3. Osastofoorumi osastojen luottamushenkilöille  teams 
11.3. Ensiapupäivystysten kehittämispäivä   Pori 
16.3. Ensiauttajien koulutusilta    Pori 
17.3. Johtopaikkatoimija koulutus   valtakunnallinen 
18.3. Ensihuollon peruskurssi    Ahlainen 
18.-19.3. Vapepa-johtajakoulutus    valtakunnallinen 
20.-26.3. Rasisminvastainen viikko (vko 12)   valtakunnallinen 
25.-26.3. Kouluttajakoulutus, sisältöosat   valtakunnallinen 
27.3. Auttamisvalmiuden peruskurssi Osa 1.   Rauman seutu 
28.3. Vapepa – johtajien seminaari   valtakunnallinen 
29.3. Avustustarvikkeiden jakaminen (Häiriö- poikkeusolot) Teams/keskustoimisto
  
HUHTIKUU 
1.4. Maastoetsinnän peruskurssi   Huittinen 
?  Vapepa viestikurssi    Pori / Ahlainen 
7.4. Maailman terveyspäivä    valtakunnallinen 
10.4. Auttamisvalmiuden peruskurssi Osa 1.   Rauman seutu 
13.4. EA-ryhmien luento    Teams-koulutus 
15.-16.4. Valmiuden harjoitusviikonloppu (valmiudesta kiinnostuneet) Nynäs / keskustoimisto 
22.4. Vuosikokous ja seminaari    Kankaanpää 
 
TOUKOKUU 
8.-14.5. Punaisen Ristin viikko (vko 19)   valtakunnallinen 
5.5. Vapepa Peruskurssi    Sastamala 
6.5. Maastoetsinnän peruskurssi   Sastamala 
9.5. Osastofoorumi osastojen luottamushenkilöille  teams 
16.5. Omaishoidon kiitosseminaari   Tampere 
26.-27.5. Vapepa Maastojohtaja kurssi   Pori/Pastuskeri 
28.5. EA-HEA -ryhmien harjoituspäivä   Pastuskeri 
 
KESÄKUU  
10.-11.6.  Järjestön Yleiskokous     Joensuu  
20.6. Maailman pakolaispäivä    valtakunnallinen 
27.-30.6. SuomiAreena    Pori 
 
HEINÄKUU 
3.-7.7. Omaishoitajien virkistysleiri   Pori/Pastuskeri 
 
 
Paikka- ja päivämäärämuutokset mahdollisia. 
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PIIRITOIMISTO 
 
Pohjoispuisto 2b, 28100 Pori 
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 – järjestökehitys ja viestintä 
Susanna Meusel, p. 040 483 0170 
 
järjestökehittäjä - maahanmuutto, pakolaistyö, monikulttuurisuus,  
Ellinoora Söderman, p. 040 142 4244 
 
järjestökehittäjä - nuoriso- ja järjestötoiminta, p. 040 142 9298 
(rekrytointi meneillään) 
 
järjestökehittäjä – ruoka-aputoiminta (äitiyslomalla) 
Mia Vettenranta, p. 050 305 5467 
 
järjestökehittäjä – osallisuus ja ruoka-apu 
Tuija Paavola, p. 040 483 0208 
 
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, puh. 040 7734868 (toimisto) 
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. 040 128 5976. 
  
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
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MILTÄ SUSTA TUNTUS, 
JOS EI OLIS RUOKAA?

R U O K A - A P U S E M I N A A R I

1 3 . 2 . 2 0 2 3  K L O  9  -  1 4
S E U R A K U N T A K E S K U S  I T Ä P U I S T O  1 4 ,  P O R I

I L M O I T T A U T U M I S E T
8 . 2 .  V I I M E I S T Ä Ä N :  

 s a t a k u n t a @ p u n a i n e n r i s t i . f i
T A I  0 4 0  1 6 8 0 5 2 1

9 : 0 0  A a m u k a h v i t

9 : 3 0  R u o k a - a v u n  t a r v e  k a s v a a ,  h ä v i k k i r u o a n  m ä ä r ä  v ä h e n e e
J o a k i m  Z i t t i n ,  t u t k i j a - k e h i t t ä j ä ,  D I A K  K o M a  - h a n k e
1 0 : 0 0  R u o k a - a p u t o i m i n t a  –  t u r v a l l i s u u t t a  v a i  t u r v a t t o m u u t t a ?
J u h a  J o u t s e n l a h t i ,  y l i k o m i s a r i o ,  L o u n a i s - S u o m e n  p o l i i s i l a i t o s
1 0 : 3 0  O l i s i k o  s y y t ä  p u h u a  m u u s t a k i n  k u i n  r u o k a - a v u s t a ?
T i i n a  T o i v o n e n ,  c o n t r o l l e r ,  P o r i n  k a u p u n k i
1 1 : 0 0  R u o a n  h ä v i k k i t e r m i n a a l i
M a r k o  H u h t a l a ,  D i a k o n i a -  j a  k a n s a l a i s t o i m i n n a n  j o h t a j a ,  
L ä n s i - S u o m e n  D i a k o n i a l a i t o k s e n  s ä ä t i ö

1 1 : 3 0  L o u n a s  ( S T E A  R u o k a a  j a  o s a l l i s u u t t a  - h a n k e  t a r j o a a )

1 2 : 3 0  P a n e e l i k e s k u s t e l u  r u o k a - a v u s t a
K r i s t a  K i u r u ,  p e r h e -  j a  p e r u s p a l v e l u m i n i s t e r i
A n n a  I s o v i i t a ,  v a s t a a n o t t o p a l v e l u i d e n  v a s t u u y k s i k ö n  p ä ä l l i k k ö ,
S a t a k u n n a n  h y v i n v o i n t i a l u e
I l s e  V a u h k o n e n ,  h a n k e v a s t a a v a / S u u n t a  d u u n i i n  - h a n k e ,  
R a u m a n  s e u d u n  T y ö n h a k i j a t  r y
V e e r a  N u r m i , d i a k o n i ,  P o r i n  T e l j ä n  s e u r a k u n t a
S a k u  V ä t t i ,  k a u p p i a s ,  K - S u p e r m a r k e t  R u o k a p o r i

K i i t o s  j a  s e m i n a a r i n  y h t e e n v e t o
P a u l a  I l é n ,  t o i m i n n a n j o h t a j a ,  S P R  S a t a k u n n a n  p i i r i

H y v ä ä  k o t i m a t k a a !


