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”Vau, tyttöhän käänsi  
isänsä kylkiasentoon!” 
Olin pitämässä auttajakurssia helsinkiläisessä 
voimisteluseurassa. Harjoittelimme tajuttoman 
ensiapua ja kerroin, että pienikin lapsi pys-
tyy kääntämään aikuisen kylkiasentoon. Het-
keä myöhemmin kurssille osallistunut raamikas 
mies kutsui noin 4-vuotiaan tyttärensä salin 
reunalta kokeilemaan. Eipä aikaakaan, kun ty-
tär käänsi rentona maanneen isänsä kyljelleen. 
Vielä hengitystiet auki ja tarkistus, että ilma 
kulkee. Osallistujat olivat vaikuttuneita.

Auttamisessa on kysymys rohkeudesta toimia 
ja toisen välittämisestä sekä ensiavussa perus-
asioiden osaamisesta. Viime vuonna Punaisen 
Ristin vapaaehtoiset kouluttivat yli 10 000 uut-
ta auttajaa auttajakursseilla. Nyt heillä on val-
mius toimia, kun joku tarvitsee apua. Punaisen 
Ristin viikolla jatkamme auttajakurssien pitä-
mistä - olettehan mukana!

Koko perhe opettelemaan auttamistaitoja
Lapsiperheissä sattuu pieniä ja joskus isompia-
kin tapaturmia. Monesti auttaa puhallus, lohdu-
tus ja ehkä haavan huuhtominen sekä laastarin 
laittaminen. Mutta jos esimerkiksi vieras esine 
tukkii hengitystiet, on osattava toimia nopeas-
ti. Punaisen Ristin viikolla haluammekin vahvis-
taa etenkin lapsiperheiden arjen turvallisuutta 
ja perheen jäsenten auttamistaitoja. Rohkai-
semme vanhempia opastamaan lapsiaan soit-
tamaan todellisen hädän hetkellä hätänume-
roon ja opettamaan lapsilleen auttamistaitoja.

Ensiavun harjoitteleminen on hauskaa koko 
perheen kanssa
Auttajakurssi antaa koko perheelle positiivi-
sen kokemuksen ja hyödyllisiä taitoja. Lapset 
oppivat monesti nopeammin kuin aikuiset ja 
he eivät arastele koskea läheisiään. Lasten hy-
vä muisti auttaa myös kertaamaan asioita myö-
hemminkin. Samalla voimme käyttää hienon 
tilaisuuden ja kertoa, missä ensiapua voi har-
joitella lisää. Jokainen osasto voi miettiä, olisi-
ko nyt hyvä hetki perustaa ReddieKids-kerho 
tai ensiapuryhmä nuorille ja onko aikuisten en-
siapuryhmässä tilaa uusille jäsenille.

Tehdään Punaisen Ristin viikosta ikimuis-
toinen kaikenikäisille! 

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon suunnittelija, 
valmiuden yksikkö
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Aineistoryhmä, aineistot@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: SPR Satakunnan piirin henkilökunta   Taitto: Paula Hellgren, 020 701 2821, 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. Suo-
jamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, 
joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa merkitse-
miseen 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
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Terveyttä ja pitkää ikää vapaaehtoistoiminnasta

PÄÄKIRJOITUS    20.3.2018          

Suomalaiset ovat terveysintoilijoita. Leh-
tikioskit pursuavat jos minkäkinlaista ter-
veys-, liikunta- ja hyvinvointilehteä. Kun 
keskustelet jonkun ystäväsi kanssa, var-
masti puhe siirtyy jossain vaiheessa ruuan 
terveellisyyteen, liikuntaan ja hyvinvoin-
tiin. Ihmiset analysoivat julkisesti ruumiin-
toimintojaan, elimistöään ja aineenvaih-
duntaansa. Onko kyse vanhenemisen ja 
sairauden pelosta tai mahdollisen pitkän 
elämän kaipuusta, ken tietää.

Ohjeita hyvään ja pitkään elämään joka 
tapauksessa pursuaa joka paikasta. Luin 
vastikään kirjan Pitkän ja hyvän elämän 
biologia – Telomeerit ja terveys, jonka kir-
joittajia ovat Elizabeth Blackburn ja Elis-
sa Epel. Blackburn on lääketieteen tutkija, 
joka on saanut Nobelin palkinnon tutki-
muksestaan telomeerien yhteydestä van-
henemiseen. Epel taas on terveyspsyko-
logi. 

Telomeerit ovat kromosomien päitä suoje-
levia rakenteita ja proteiineja, joilla on ha-
vaittu olevan yhteys ihmisen hyvinvointiin 
ja vanhenemiseen. Telomeerit lyhenevät 
ihmisen vanhetessa, mutta on myös ha-
vaittu, että telomeerien lyheneminen voi 
merkittävästi hidastua tai ne voivat jopa 
kasvaa suotuisissa olosuhteissa. 

Telomeerien hyvinvointi on kirjoittajien 
mukaan yhteydessä ihmisten aktiivisuu-
teen, sosiaalisten suhteiden määrään ja 
laatuun, tutkivaan elämänotteeseen, lii-
kuntaan,  hyvään ravintoon ja hyvän te-
kemiseen kuten vapaaehtoistoimintaan ja 
hyväntekeväisyystyöhön.
 
Myös neurologi Markku T. Hyyppä on jo 
vuosia puhunut siitä, miten ihmisten hy-
vinvointi on yhteydessä sosiaalisuuteen, 
harrastustoimintaan vapaaehtoistyöhön ja 
kulttuurielämyksiin. 

Ihminen tarvitsee toista ihmistä ja yhtei-
söllisyyttä elääkseen. Vapaaehtoistoimin-
ta voi parhaimmillaan olla mitä parasta 
ennalta ehkäisevää kansanterveystyötä.  
Monet vapaaehtoistoiminnassa mukana 
olleet kertovat saaneensa uusia ystäviä 
sekä tietoja ja taitoja elämäänsä. Suotta 
ei järjestön vapaaehtoistoiminnan vakuu-
tuksen yläikärajaa ole poistettu.  Vireät 
seniorit järjestävät leirejä, huolehtivat tur-
vapaikanhakijoista, käyvät ystävien luona, 
toimivat henkisenä tukea ja auttavat tuli-
palossa kotinsa menettäneitä. 

Punaisen Ristin tarjoama vapaaehtoistoi-
minta on usein melko vaativan tason va-
paaehtoistoimintaa. Järjestön säännöt ja 
periaatteet paitsi ohjaavat niin myös ra-
jaavat toimintaa. On myönnettävä, vapaa-
ehtoisiltamme odotetaan paljon, jolloin 
erityisenä vaarana on väsyminen ja tur-
hautuminen. 
   
Huolehditaan yhdessä siitä, että vapaa-
ehtoistoiminnan ilo ja mielekkyys säilyy 
ja telomeerit eivät ainakaan lyhenny liian 
nopeasti vaan pikemminkin kasvavat. 

Paula Ilén
toiminnanjohtaja
Suomen Punainen Risti
Satakunnan piiri
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Perinteistä ja koko järjestölle tärkeää Punai-
sen Ristin viikkoa vietetään torstaista keski-
viikkoon 3.-9.5.2018. Toukokuinen viikko on 
hyvä hetki kertoa osaston toiminnasta paik-
kakunnalla ja samalla tarjota kaikille avoimia 
auttajakursseja. Tämän vuoden kampanjassa 
haluamme tavoittaa etenkin lapsiperheet ja 
vahvistaa jokaisen auttamistaitoja ikään kat-
somatta.  

PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.-9.5.2018

Punaisen Ristin viikko tulee kevään kyn-
nyksellä – olethan valmiina!
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Auttajakurssilla lapsi oppii kääntämään ikäisensä tai vanhemman kylkiasentoon. 

Punaisen Ristin viikolla osastot voivat valita so-
pivimman tavan tavoittaa ihmiset ja kertoa jär-
jestön toiminnasta omalla paikkakunnalla. 
Kantavana teemana on arjen turvallisuus, aut-
tamistaitojen tärkeys ja Punaisen Ristin vapaa-
ehtoistoiminnan merkitys niin paikallisesti kuin 
koko maassa. 
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.-9.5.2018

Tärkeät aikataulut

• Kaikki kampanjan materiaalit voi tilata 
verkosta www.punaisenristinkauppa.fi.

• Materiaalien lähetykset alkavat viikol-
la 14. 

• Muista tehdä tilaukset 18.4.2018 men-
nessä.

Mitä vaihtoehtoja on  
tapahtuman järjestämiseen?

Tärkeää on lähteä rohkeasti liikkeelle ja tehdä 
toimintaa näkyväksi. Voitte: 
•  Järjestää kaikille avoimen auttajakurssin. 
•  Jakaa uudistettua tarkastuslistaa: Oma koti 

kullan kallis, entä turvallinen? 
•  Esitellä ensiapulaukun sisältöä ja tehdä lauk-

kua tutuksi kaikenikäisille. 
•  Pyytää osallistumaan valtakunnalliseen ar-

vontaan ja täyttämään yhteydenottokortti.

Tapahtumia voi järjestää toreilla, leikki-puis-
toissa, kirjastoissa, uimahalleissa, kauppakes-
kuksissa, Prismoissa, S-marketeissa, ABC–ase-
milla tai osaston tiloissa – missä vain perheet 
liikkuvat! 

Mitä uutta meillä on tänä vuonna?
•  Viime vuonna tutuksi tullutta auttajakurssin 

sisältöä ja ulkoasua uudistetaan. Juhlavuoden 
tunnukset poistetaan ja sisältöön tulee pie-
niä muutoksia. Osasto voi halutessaan myös 
käyttää viime vuoden kortteja. Tavoitteena 
on, että saamme kaikille avoimia auttajakurs-
seja ympäri Suomea Punaisen Ristin viikon ai-
kana. Jos kurssi on hankala järjestää Punaisen 
Ristin viikolla, voi kurssista kiinnostuneiden 
tiedot kerätä ja järjestää kurssin myöhemmin. 
On kuitenkin tärkeää, että tiedot auttajakurs-
sin ajasta ja paikasta laitetaan RedNetin ta-
pahtumakalenteriin hyvissä ajoin, jotta kiin-
nostuneet löytävät kurssin. 

•  Arjen ja kodin turvallisuuden tarkistuslistaa 
muokataan ja listaa voi jakaa osastojen jär-
jestämissä tapahtumissa paperisena tai säh-
köisenä. Lista on hyvä keino herättää ihmis-
ten huomio ja saada jokainen miettimään 
oman kotinsa turvallisuutta etenkin lasten 
kannalta. 

•  Tavoitteemme on, että Punaisen Ristin viikon 
tapahtumaan osallistuvat ihmiset säilyttävät 
kiinnostuksena järjestön toimintaan ja voisi-
vat osallistua siihen tulevaisuudessa. Tähän 
hyvä keino on uusittu ICE- ja arvonta/yh-
teydenottokortti, jonka avulla yhteystieto-
jen kerääminen on helppoa ja yhteystietojen 
antajiin voidaan olla myöhemmin yhteydes-
sä. Kortti tarjoaa myös helpon tavan pysäyt-
tää ohikulkijat ja aloittaa keskustelu. Kortilla 
voi liittyä jäseneksi ja osallistua valtakunnalli-
siin arvontoihin. 

Miten ja missä viestimme Punaisen Ristin 
viikolla?

Jokainen viesti Punaisen Ristin viikkoon liittyen 
on tärkeä. Olipa se sitten tapahtumailmoitus 
kaupan ilmoitustaululla, tiedote paikallismedi-
alle tai suullinen kutsu osaston pitämälle autta-
jakurssille vaikkapa vanhempainillassa tai har-
rastusporukassa. Ole hyvissä ajoin yhteydessä 
yhteistyökumppaniimme S-ryhmään ja voit so-
pia tapahtuman pitämisestä esimerkiksi pai-
kallisen osuuskaupan tiloissa tai ABC-asemal-
la. Muista myös ilmoittaa tapahtumasta hyvissä 
ajoin paikkakunnan tiedotusvälineille ja kutsu 
toimittajat tekemään juttua auttajakurssista tai 
muusta tapahtumasta.

Kaikki viestintään tarvittavat materiaalit, kuten 
tiedote- ja ilmoituspohjat löytyvät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/viikko.

Kun itse viestit tapahtumista sosiaalisen me-
dian kanavissa, käytä aihetunnisteita #punai-
senristinviikko ja #auttajakurssi.

Lisätietoja:
Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman, p. 020 701 2201

Terveydenhuollon suunnittelija  
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126

Tiedottaja Mari Mäkinen, p. 020 701 2223
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY MUUTTUU SELKEÄMMÄKSI

Tietosuoja-asetus tuo suuria muutoksia osastojen 
toimintaan
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) as-
tuu voimaan 24.5.2018. Punainen Ris-
ti on käynnistänyt vuoden kestävän tie-
tosuojaohjelman, minkä aikana järjestön 
henkilötietojen käsittely ja prosessit saa-
daan vastaamaan lakia.  Asetuksen tuomat 
muutokset organisaatioille ovat mittavat 
ja edellyttävät myös Suomen Punaiselta 
Ristiltä merkittäviä muutoksia. 

Punaisen Ristin maineen ja luotettavuuden 
kannalta on tärkeää, että lain asettamat uu-
det vaatimukset täytetään. Sitoudumme suo-
jaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä ja heidän 
luottamuksensa on meille tärkeä. Haluamme 
varmistaa luotettavuuden ja läpinäkyvyyden 
kaikelle henkilötietojen käsittelylle.

Olemme tunnollisia, mutta yhteiset 
pelisäännöt puuttuvat
SPR on konsulttiyhtiö Accenturen avustuksel-
la kartoittanut henkilötietojen käsittelyä kes-
kustoimistossa, piiritoimistoissa, laitoksissa ja 
osastoissa. Päällimmäisenä tuli ilmi työntekijöi-
den ja vapaaehtoisten tunnollisuus sekä halu 
tehdä asiat oikein. Keräämme pääsääntöisesti 
vain tarvittavaa tietoa, jota meillä on perusteet 
käsitellä. Tiedon säilyttämisessä olemme vähän 
turhankin tunnollisia ja paljon tietoa on taltioi-
tuna ”varmuuden vuoksi”. 

Suurin puute on yhteisten pelisääntöjen ja oh-
jeistuksen puuttuminen. Kartoituksen mukaan 
jokainen piiri, osasto ja laitos ovat olleet omil-
laan ja tietojenkäsittely on hoidettu parhaan 
taidon mukaan. Tämän puutteen korjaaminen 
on yksi tietosuojaohjelman päätavoitteista. 

Näin selätämme tietosuojapeikon
Osastojen käytäntöjä tietosuoja-asetus muut-
taa esimerkiksi siinä, kuinka yksilöityjä henkilö-
tietoja sisältäviä listoja osastossa käytetään ja 
kuinka ne tuhotaan käytön jälkeen. Tähän liit-
tyvää ohjeistusta on jo olemassa ja infoa löy-
tyy järjestön nettisivulta osoitteesta punainen-
risti.fi/tietosuoja. 

Keskustoimistossa on perustettu tietosuoja-
ryhmä,  joka rakentaa kevään 2018 aikana  
toimivan tietosuojan hallintamallin järjestölle.  

Näin varmistamme tarvittavan tietosuoja -
osaamisen koko organisaatiossa ja luotettavan 
tuen epätietoisuus- ja ongelmatapauksissa. 
Yhteiset pelisäännöt ja koulutus tulevat helpot-
tamaan ja selkiyttämään niin asiakkaan, vapaa-
ehtoisen kuin työntekijänkin toimintaa kaikissa 
tietosuojaan liittyvissä asioissa. 

Jokaisessa piirissä on tietosuojasta vastaava 
yhteyshenkilö, joka on osastojen ensisijainen 
neuvoja tietosuoja-asioissa. Tiedotamme ke-
vään mittaan projektin etenemisestä ja piirien 
alueella järjestettävistä koulutuksista. 

Mikä on GDPR?

• Tietosuoja-asetus on yksi laajimmista 
lainsäädäntöuudistuksista EU:ssa viime 
vuosina.

• Asetus tuo uusia velvoitteita: tilivelvol-
lisuuden periaatteen, tietoturvalouk-
kausten ilmoitusvelvollisuuden, pa-
kollisia ehtoja toimitussopimuksiin ja 
sisäisiin käytäntöihin. 

• Asetus lisää riskejä, kuten mahdolliset 
negatiiviset vaikutukset maineeseen, 
kustannukset manuaalisesta tietojen 
hallinnasta ja sanktiot asetuksen nou-
dattamatta jättämisestä. 

Lisätietoja: 
CRM-päällikkö Marianna Preller, 
p. 020 701 2278

Lue lisää: punainenristi.fi/tietosuoja
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OMA PUNAINEN RISTI

Tervetuloa digitaalisuus ja Oma Punainen Risti!
”Niin muuttuu maailma, Eskoni” sanotaan 
Aleksis Kiven Nummisuutareissa. Lause on 
jäänyt elämään ja pitää paikkansa myös 
Punaisessa Ristissä. Maailma digitalisoituu 
ja emme jää kehityksen ulkopuolelle. 

Vapaaehtoisten tietojärjestelmä tulee tarjoa-
maan nykyajan vaatimuksiin vastaavia työväli-
neitä vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen ja 
johtamiseen sekä uusien toimijoiden mukaan 
pääsemiseen. 

Keskeinen osa järjestelmää on osastojen mah-
dollisuus rekrytoida vapaaehtoisia osaston ta-
pahtumiin, koulutuksiin ja pysyvään viikkotoi-
mintaan sekä kerätä ilmoittautumisia ja välittää 
viestiä omasta toiminnasta. Järjestelmä saa ni-
mekseen Oma Punainen Risti. Järjestelmän ni-
mivalinta viestittää, että se on jokaisen vapaa-
ehtoisten palvelu. 

Vuosi kehitystyötä takana
Järjestelmän kehitys käynnistyi alkuvuodes-
ta 2017, jolloin iso joukko vapaaehtoisia ja pii-
rien sekä keskustoimiston työntekijöitä pohti 
järjestelmän tavoitteita ja tarpeita. Järjestel-
män kehittämisen lähtökohtana olivat selke-
ys ja helppokäyttöisyys käyttäjille. Järjestelmän 
rakentaminen ja koodaaminen alkoi syyskuus-
sa 2017.

Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön pilo-
toinnilla kevään 2018 aikana Helsingin ja Uu-
denmaan ja Länsi-Suomen piirissä sekä Hä-
meen piirissä Tampereen osastossa. Pilotoinnin 

jälkeen työ jatkuu järjestelmään tarvittavien li-
säosien kehittämisellä. Käyttöönotto muissa 
osastoissa aloitetaan pilottivaiheen jälkeen. 

Oma Punainen Ristin käyttämiseen tarjotaan 
sekä koulutusta että tukimateriaaleja. Osa ma-
teriaaleista on kirjallista, mutta tuotamme 
myös videoita, joissa käydään askel askeleel-
ta läpi Oma Punainen Risti -järjestelmän käyttö.  
Tämän lisäksi eri puolelle Suomea koulutetaan 
vapaaehtoisia tukihenkilöitä, jotka pystyvät 
auttamaan järjestelmän käyttöön ottamisessa.

Oma Punainen Risti pähkinänkuoressa

• Oma Punainen Risti tarjoaa väylän oman 
vapaaehtoisen profiilin luomiseen ja 
muokkaamiseen, vapaaehtoisten tie-
tojen turvallisempaan hallintaan sekä 
osastojen toimintaryhmien ja tapahtu-
mien organisoimiseen ja viestintään. 

• Järjestelmä vastaa EU:n tietosuojalain-
säädännön vaatimuksiin. 

• Ensimmäisessä kehitysvaiheessa tieto-
järjestelmä tarjoaa sähköisen ystäväväli-
tysjärjestelmän osastojen ystävävälitys-
ten käyttöön. Oma Punainen Risti toimii 
niin tietokoneella, tabletilla kuin älypu-
helimellakin.

Lisätietoa: 
https://rednet.punainenristi.fi/oma
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LIIKUNTAA KAIKILLE 

Uusi opas tukee turvapaikanhakijoiden liikuntaa  

Lähde juoksemaan toukokuussa ja 
lahjoita Syyriaan

Punaisen Ristin keskustoimisto on koon-
nut VOK-liikunnan hyvien käytäntöjen 
oppaan. Opas on tarkoitettu vastaan-
ottoyksiköissä liikuntaa järjestäville työn-
tekijöille, VOK-liikunnan yhteistyökump-
paneille sekä osastoille, jotka tarjoavat 
liikuntaa turvapaikanhakijoille.

Punaisen Ristin vastaanottoyksiköt osallistui-
vat liikuntahankkeeseen vuosina 2016—2017. 
Hankkeella tuettiin turvapaikanhakijoiden hen-
kistä ja fyysistä hyvinvointia tarjoamalla help-
poja sekä hauskoja tapoja liikkua. Tärkeää oli 
tuoda esille liikunnan tärkeys arjen hyvinvoin-
tia ja sosiaalisuutta tukevana tekijänä. Sa-
malla luotiin malleja ja hyviä käytäntöjä maa-
hanmuuttajien kannustamisessa liikunnan 
harrastamiseen, tavoitteelliseen urheiluun se-
kä paikan löytämiseen paikallisissa urheilu-
seuroissa ja liikuntaryhmissä. Hankkeen avulla 
yhdistettiin kantasuomalaisia ja turvapaikan-

Helsinki City Running Day 19.5. ja Naisten 
Kymppi 26.-27.5. uudistuvat. Punainen Ris-
ti on yksi tapahtumien neljästä pääyhteis-
työkumppanista.

Tarjoamme juoksijoille mahdollisuuden kerä-
tä sponsoreita ja lahjoittaa Syyria-keräykseen 
”Auta heidät takaisin jaloilleen”. 

Juoksemalla Punaisen Ristin hyväksi voi kerä-
tä varoja kuntoutuskeskuksille Syyriassa ja lä-
hialueilla. Pitkän sodan seurauksena tervey-
denhuolto on romahtanut Syyriassa. Pulaa on 
lääkkeistä, hoitolaitteista ja hoitohenkilökun-
nasta. Keskuksissa annetaan fysioterapiaa ja 
tarjotaan proteeseja sekä apuvälineitä, jotka 
helpottavat liikkumista. Liikuntakyvyn palau-
tuminen edistää henkistä toipumista ja antaa 
mahdollisuuden päästä takaisin leikkiin, opis-
keluun ja työelämään.

hakijoita sekä aiemmin Suomeen saapuneita 
maahanmuuttajia, mikä edisti kotoutumista. 

Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuksis-
sa asuvat turvapaikanhakijat pääsivät kokeile-
maan yli 50:ttä eri liikuntalajia. Suosituimmat 
lajit olivat uinti, jalkapallo ja kuntosali. 
Yhteistyökumppaneina olivat Suomen Olym-
piakomitea ja lukuisat paikalliset liikuntaseurat 
sekä -toimijat. Hankkeeseen saatiin avustusta 
Veikkauksen tuotoista Etelä-Suomen aluehal-
lintovirastolta. Opas koottiin hankkeen aikana 
ja vastaanottokeskuksiin sekä yhteistyökump-
paneille lähetetyn kyselyn perusteella.

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi julkaistu 
opas postitetaan kaikkiin Punaisen Ristin vas-
taanottoyksiköihin sekä Migrin kautta muihin 
yksiköihin.

Kokeile maratonviestiä!
Maratonviesti on oiva tapa osallistua marato-
nille porukalla. Kokoamalla neljän hengen jouk-
kueen matkan voi jakaa neljään etappiin ja 
pääsette yhdessä kokemaan liikunnan ja aut-
tamisen riemua. Sponsoreiden kerääminen 
joukkueelle hyvän asian puolesta on helppoa. 
Jokainen osallistuja voi perustaa oman nettike-
räyksen sivulla oma.punainenristi.fi ja toimia di-
gikerääjänä kykynsä sekä aktiivisuutensa mu-
kaan. 

Lisätietoja tapahtumista:
http://www.helsinkicitymarathon.fi
http://www.naistenkymppi.fi/

Punaisen Ristin keräyssivut:
http://oma.punainenristi.fi/helsinki-city-run
http://oma.punainenristi.fi/naisten-kymppi

Lisätietoja: 
Varainhankinnan suunnittelija  
Jessica von Bonsdorff, p. 020 701 2032
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ENSIAVUN SM-KISAT TURUSSA 15.–17.6.2018

Tule mukaan Ensiavun 
SM-kisoihin!
Etsimme isoa joukkoa vapaaehtoisia tuoma-
reita ja muissa tehtävissä toimivia henkilöitä 
ensiavun SM-kilpailuihin Turkuun. Turussa kil-
pailevat aikuiset, nuoret, Reddie Kidsit ja en-
siauttajat ympäri Suomen. Tulethan mukaan 
tuomariksi, avustajaksi tai kannustamaan kil-
pailijoita!

Minustako tuomariksi?
Sovit tuomariksi, mikäli hallitset ensiavun, si-
nulla on kannustava asenne ja olet valmis tuo-
maroimaan tasapuolisesti pitkän kisapäivän 
ajan. Sinulla on hyvät edellytykset tuomariksi, 
mikäli olet:
• Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)
• Ensivastekouluttaja
• Ensiapuryhmän kouluttaja
•  Pitkän linjan ensiapuryhmäläinen ja olet suo-

rittanut EA 3 -kurssin tai ensivastekurssin
•  Valmiustoiminnan osaaja tai henkisen tuen 

kouluttaja

Minustako muihin tehtäviin?
Etsimme erilaisiin tehtäviin henkilöitä, jotka 
ovat valmiita antamaan vapaaehtoispanoksen-
sa kisatapahtumassa. Sinulla on positiivinen 
asenne ja hyvä paineensietokyky. Lisäksi hallit-
set ainakin yhden oheisista taidoista:
• Ohjattuna osaat pystyttää/purkaa telttoja 
• Hallitset muonitusta
• Hallitset radiopuhelimen käytön
• Sinulla on ajokortti ja olet valmis ajamaan eri 
puolelle Turkua

Jokaisessa kilpailusarjassa on kymmenen kisa-
rastia. Kisapäivästä tuleekin vaativa, jännittävä 
ja monia elämyksiä tarjoava. Tavoitteena on, et-
tä kilpailijat, heidän kannattajansa, tuomarit ja 
muut vapaaehtoiset saavat hyvän mielen ja iki-
muistoisen kokemuksen Punaisen Ristin toimin-
nasta.

Lisätietoja: 
Ohjelmapäällikkö / ensiapu ja terveydenhuolto, 
Minna Rautanen p. 020 701 2404

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi: 
www.lyyti.in/EA_SM_Turku2018

A
n
tti K

u
ro

la

Vuonna 2015 Ensiavun SM-kilpailut järjestettiin Rova-
niemellä. Kuvassa kilpailemassa Vaasan suomalainen 
osasto. 

Muista ilmoittautua nuorten Kesäpäiville!
Tarjoamme vähintään 13-vuotiaille osallistujille 
mahdollisuuden kehittää omia ensiaputaitojaan 
ja tutustua Punaiseen Ristiin valmius järjestönä. 
Kesäpäivät järjestetään Turussa Ruissalon lei-
rintäalueella 15.–17.6. Luvassa on koulutuksia, 
esityksiä, harjoituksia, kaupunkisuunnistus-
ta, ensiavun SM-kisojen seurantaa, pelejä, leiri-
nuotiota ja paljon muuta. 

Kun ilmoittaudut 20.4. mennessä, osallistumis-
maksu on jäsenelle 25 euroa. Myöhemmin il-
moittautuessa maksu on 35 euroa.  Jokaisesta 
mukaan rekrytoidusta kaverista (ei SPR-jäsen) 

osallistuja saa 5 euron alennuksen osallistumis-
maksustaan. 

Kesäpäiville voi tulla mukaan myös vapaaehtoi-
sena. Etsimme vapaaehtoisia muun muassa oh-
jaajatehtäviin, ensiapuvastaaviksi, infopisteelle, 
ohjelmanumeroiden suunnitteluun ja ensiapu-
harjoittelun potilaiksi. Vapaaehtoiselle osallistu-
mismaksu on 10 euroa. 

Ilmoittaudu ja lue lisää: 
rednet.punainenristi.fi/kesapaivat2018
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LYHYESTI

Tervetuloa risteilemään 
marraskuussa! 

Vapaaehtoisten Auttajat ulapalla -koulutusris-
teily järjestetään marraskuussa. Ilmoittautumi-
nen risteilylle alkaa toukokuussa.

Risteilyä valmistellaan teemalla Vapaaehtois-
ten hyvinvointi ja hyvä vapaaehtoisjohta-
minen sen mahdollistajana. Tarkkaa ohjel-
maa vielä tehdään, mutta muutamat teemat 
ovat jo varmoja. Niitä ovat: 

•  Uudet tavat tehdä vapaaehtoistoimintaa – 
vaikutteita meiltä ja muualta

• Sosiaalinen media viestinnän välineenä
•  Kokonaisvalmius vapaaehtoistoiminnassa
• Vuorovaikutustaidot 
•  Vapaaehtoisten/ jäsenten rekrytointi 

Lue lisää ja katso risteilyn hinnat: 
https://rednet.punainenristi.fi/ulapalla

Festaripäivystykset lähestyvät  
– näin toimit!

Punainen Risti on haluttu yhteistyökumppa-
ni festivaalien järjestäjille. Tarjoamme tapahtu-
miin ensiapuryhmiä ja päihdetyöhön sekä hiv/
seksuaaliterveyteen perehtyneitä vapaaehtoi-
sia.

•  Ensiapuryhmät käyttävät RedNetistä löytyvää 
sopimuspohjaa ja luvat kysytään kaikille toi-
mijoille yhtä aikaa: rednet.punainenristi.fi/no-
de/6210

•  Päivystys- ja lupatilanteet ilmoitetaan hyvis-
sä ajoin valtakunnalliselle festarilistalle. Ter-
veyden edistämisen ohjelmien vapaaehtoiset 
voivat ilmoittautua samalle listalle, joka löy-
tyy ea-ryhmien, festarityön, hiv-työn ja päih-
detyön RedNet-sivuilta.

•  Päivystysluvan kysyminen voidaan ohjata 
myös festarikoordinaattorille. Hän yhdistää 
kaikki tapahtumaan tulevat toimijat.

•  Osaston alueelle tulevista terveyden edistä-
misen toimijoista ilmoitetaan ensiapuryhmäl-
le tai puheenjohtajalle, jos ensiapuryhmä ei 
päivystä.

Lisätietoja:  
festarit@punainenristi.fi

Kontti sisustaa talon Porin 
Asuntomessuille

Asuntomessuilla pääsee ensi kesänä vierai-
lemaan talossa, jonka huonekalut ja tuot-
teet ovat Punaisen Ristin Kontti-kierrätystava-
rataloista. Asuntomessut järjestetään Porissa 
6.7.–5.8.2018. Talon sisustuksesta vastaa si-
sustussuunnittelija Frida Steiner. Messutalon 
huonekalut ja tuotteet myydään messujen pää-
tyttyä.

Messuilla Kontti muistuttaa, että viihtyisän ko-
din voi saada edullisesti ja ekologisesti ja et-
tä Kontista ostamalla voi tukea Punaisen Ristin 
auttamistyötä.

Kontti halutaan tehdä valtakunnallisesti tunne-
tuksi. Kontteja on 12 ympäri Suomen ja sisus-
tajat ovat Kontille tärkeä asiakas- ja lahjoitta-
jaryhmä. Astiat, sisustustuotteet ja huonekalut 
ovat naistenvaatteiden ohella Kontin ostetuim-
pia tuotteita. 

Lisätietoja: Kontti.punainenristi.fi

Seuraa sisustussuunnittelija  
Frida Steinerin blogia: visualaddict.fi

Nuorten turvatalot saavat 
arvostusta

Nuorten turvatalojen työtä pidetään laaduk-
kaana ja luotettavana. Tuoreen kyselyn mukaan 
turvatalolta saa avun nopeasti: yli puolelle 
nuorista tarjottiin tukea välittömästi yhteyden-
oton jälkeen, 84 prosentille vuorokauden kulu-
essa.

Turvatalot selvittivät nuorten, vanhempien, va-
paaehtoisten, työntekijöiden ja yhteistyökump-
paneiden kokemuksia turvatalojen toiminnasta. 
Nimettömänä pyydettyjä vastauksia tuli noin 
600.

Lue lisää: 
nuortenturvatalo.fi

Lisätietoja ja turvatalo-esitteen 
tiedustelut: 
Turvatalojen viestinnän suunnittelija  
Johanna Sjöholm, p. 020 701 2237
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VARAINHANKINTA 

Voit tukea Syyrian kuntoutusklinikoita tai Nuor-
ten turvataloja tekemällä ostoksia Regood.fi-
verkkokaupassa. Kun klikkaat ostoksille verk-
kokaupasta löytyvästä Punaisen Ristin linkistä, 
kohdennat ostoksistasi pienen siivun järjestön 
tueksi. Lahjoittajana on verkkokauppa, missä 
teet ostoksia.

Kauppojen hinnat ja alennukset ovat samat 
kuin mennessäsi ostoksille suoraan verkko-
kaupan omien sivujen kautta. Palvelu ei edel-
lytä rekisteröitymistä tai henkilötietojen anta-
mista. Hyvään tekoon riittää muutama klikkaus. 
Tuen määrä on keskimäärin seitsemän prosent-
tia ostostesi arvosta ja se vaihtelee eri verkko-

kaupoissa. Regoodissa on mukana monipuoli-
nen joukko verkkokauppoja, kuten Stockmann, 
Sportamore, Varusteleka, Cumulus-hotellit, 
Byggmax, Hemtex ja Scandinavian Outdoor. Va-
likoima kasvaa edelleen. 

Näin toimit:
1.  Mene osoitteeseen www.regood.fi/kohteet/

spr.
2.  Valitse kohde, jota haluat tukea: Auta heidät 

takaisin jaloilleen tai Nuorten turvatalot.
3.  Siirry ostoksille haluamaasi verkkokauppaan.
4.  Keräät ostoksillasi lahjoituspottia valitsemal-

lesi kohteelle.

Osta Regood-verkkokaupassa ja tee hyvää muu-
tamalla klikkauksella

Oikaisu!

Terveyden edistämisen ohjelmasta kerrottiin 
edellisessä numerossa 1/2018. Valitettavasti ju-
tussa oli väärä linkki nimikilpailuun.  

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 13.-15.4. ja 2.-4.11. Nynäs

Ensivastekouluttajien sisältöosa 9.-11.2. ja 2.-4.11. Nynäs

Resurssikouluttajavalmennus 8.-9.9. Helsinki

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

6.-7.4 Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” Syksy 2018 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 3.-4.11. Helsinki

Sisältöosat
• Henkinen tuki / Psykiskt stöd
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö / Organisation
• Monikulttuurisuus /Mångkultur
• Sosiaalipalvelu / Socialtjänst
• Nuoriso / Ungdom
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 14.-15.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2018

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 
1 kk ennen koulutuksen alkua.

Oikea linkki on: https://www.lyyti.fi/
questions/0c7f3a80a5 
Käy vastaamassa, onko Terveyspiste hyvä nimi 
vai pitäisikö sitä muuttaa. Vastaamalla osallis-
tut lämpötyynyn arvontaan!
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AJANKOHTAISTA JA UUTISIA

- SATAKUNNAN PIIRI -

Suomen Punaisen Ristin Satakunnan 
piirin vuosikokous

Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirin hal-
litus kutsuu koolle vuosikokouksen, joka pi-
detään lauantaina 21.4. Luvian seurakun-
takeskuksessa, os. Pappilantie 2, 29100 
Luvia. 

Kokouksessa käsitellään 1.1.2018 voimaan 
tulleen piirien johtosäännön 4 §:ssä mainitut 
asiat. Piirin kokouksessa osastolla on yksi ää-
nivaltainen edustaja kutakin alkavaa 100 jä-
sentään kohden. Osasto ei voi valtuuttaa tois-
ta osastoa edustamaan itseään kokouksessa.
Osaston hallituksen valtuuttama kokousedus-
taja voi käyttää kokouksessa ainoastaan yhtä 
ääntä. Osaston edustajat piirin kokoukseen 
valitsee osaston hallitus. Osaston edustajalla 
tulee olla osaston hallituksen antama valtuu-
tus. Kokous on päätösvaltainen, kun kokouk-
sessa on edustettuna vähintään yksi viidesosa 
piirin osastoista.

Tarjoilun mitoittamiseksi osastoja pyyde-
tään ystävällisesti ilmoittamaan osallis-
tujiensa lukumäärän piiriin maanantaihin 
16.4.2018 mennessä, satakunta@punainen-
risti.fi tai puh. 020 7012820, 020 7012821.

Ohjelma: 
9.30    Aamukahvit
10.00  Oma tulee – onko osastonne valmis? 
Oma Punainen Risti – vapaaehtoisten tietojär-
jestelmä otetaan osastoissa käyttöön syksyn 
2018 aikana. Oma Punainen Risti on jokaisen 
vapaaehtoisen järjestelmä, joka tarjoaa uusille 
ja vanhoille toimijoille mahdollisuuden ilmoit-
tautua mukaan toimintaan sekä antaa osas-
toille toimintaryhmien hallintamahdollisuudet.    
11:30  Valtakirjojen vastaanotto (viralliset 
edustajat)
12:00  Lounas (maksuton)
13:00  Vuosikokousjuhla (Viralliset tervehdyk-
set, Luvian osaston ohjelmaa, Huomionosoi-
tusten jako
14.00  Kahvit
14.30  VUOSIKOKOUS

Tavara- ja vaatekeräys Kontille

Kierrätystavaratalo Porin Kontti kaipaa taas li-
sää myytävää. Kontti pyytää osastoja järjestä-
mään mahdollisuuksiensa mukaan keräyksiä. 
Keräystapahtuma sopii mainiosti esimerkiksi 
Punaisen Ristin viikolle.
jos osastoanne asia kiinnostaa, sopikaa yksi-
tyiskohdista ja päivämääristä Porin konttipääl-
likkö Nina Tulen kanssa, puh. 020 701 2999 
tai nina.tuli@punainenristi.fi

Leirikeskuksen talkoot 13.-15.4.18

Tervetuloa kaikki halukkaat talkoisiin Koivun-
iemen leirikeskukseen. 
Leirikeskuksen leipomorakennus on nyt perus-
korjattu ja leirikeskuksessa riittää kaikille puu-
haa viikonlopun 13.-15.4. aikana. Korjattu ra-
kennus kalustetaan ja muut rakennukset ja 
piha siivotaan. Hommaa on niin rakennushom-
missa kuin siivoamisessa.

Palkaksi hyvää mieltä ja hyvät talkooruuat.

Lisätiedot: kiinteistötoimikunnan puheenjoh-
taja Jussi Viljakaiselta, p. 0405330501, Tarja 
Rasimukselta, p. 0408319672 ja Kari Petäjältä, 
p. 0400322191. 

Vapaaehtoisristeily tulee taas 9.-
11.11.2018

Ettehän jää rannalle tällä kertaa? Painakaa 
päivämäärä mieleenne ja lähtekää mukaan 
syysristeilylle muiden Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten kanssa.

Satakunnan piiritoimisto tarjoaa piirin jo-
kaiselle osastolle kaksi ilmaista paikkaa 
sekä maksuttoman edes-takaisen linja-auto-
kuljetuksen Helsingin Olympia-terminaaliin. 
Linja-auton aikataulut ilmoitetaan syksyllä.

Osastojen hallitusten kannattaa tarttua tarjo-
ukseen ja miettiä, keitä mukava vapaaehtois-
risteily innostaisi ja virkistäisi eniten. Kyse voi 
olla avainvapaaehtoisista, luottamushenkilöis-
tä, ihan uusista noviiseista tai kolmikymmen-
vuotisen kahvinkeittäjäpestin läpikäynyt pant-
teri. Tärkeää on, että on innokas vaihtamaan 
ajatuksia, oppimaan, innostumaan ja solmi-
maan uusia tuttavuuksia.

Hinnat kallistuvat elokuussa, joten toimikaa 
seuraavasti: 
rednetin verkkoilmoittautumisen yhteydessä 
(https://rednet.punainenristi.fi/Ulapalla) 
ilmoittakaa Satakunnan piirin laskutusosoite, 
jonka saatte piiritoimistosta siinä yhteydessä 
kun ilmoitatte piiritoimistoon osallistujat. 

Ilmoittautumislinkki aukeaa toukokuussa. Jos 
ette vielä ole varmoja kuka risteilylle lähtee, 
tehkää kuitenkin varaus ja nimen voi muuttaa 
vielä syksyllä.

HUOM! Risteilylle ilmoittaudutaan siis Redne-
tin kautta ja piiritoimistoon ilmoitus henkilöis-
tä (tai osaston paikkavaraus) jotka lähtevät 
risteilylle ja tarvitsevat kyydin.



13

- SATAKUNNAN PIIRI -

Jäsenhankintakampanja 2018 - Jäsenet 
ovat Punaisen Ristin sydän!

Tammikuulla käynnistyi Satakunnan piirin jä-
senhankintakampanja, jolla pyrimme kasvat-
tamaan piirin alueen jäsenmäärää 10%. 
Osa osastoista onkin jo lähtenyt innolla kam-
panjaa toteuttamaan, mahtavaa!! 
Tarvitsemme tähän kampanjaan kuitenkin 
meidät kaikki mukaan, jotta tavoite saavute-
taan. Mutta miksi jäsenhankinta on niin tär-
keää? Koska tarvitsemme toimijoita, vaikutta-
jia, puolestapuhujia, tukijoita ja auttajia lähelle 
meitä. 

Jäsenhankintaa tukee näkyvyys paikkakunnal-
la, hyvä ja aktiivinen imago, nettisivut (Red-
Net), sosiaalinen media (Facebook), tapah-
tumat, kurssit ja tilaisuudet paikkakunnalla. 
Henkilökohtainen kontakti on tärkeää ja teho-
kas tapa saada uusia jäseniä mukaan.

Jäsenhankintakampanja on kolmiportainen ja 
rakentuu seuraavasti:

1. Jokainen osasto, joka kasvattaa jäsenmää-
räänsä 10% vuonna 2018, saa 100€ lah-jakor-
tin, jonka voi käyttää haluamallaan tavalla. 
2. Jokainen osasto, joka huhtikuun loppuun 
mennessä lähettää jäsenkirjeen tms., osallis-
tuu kolmen herkkukorin + 50€ s-ryhmän lahja-
kortin arvontaan.
3. Jokainen osasto, joka ilmoittaa piiriin, miten 
aikoo rekrytoida uusia jäseniä Punaisen Ristin 
viikolla tai Nälkäpäivänä, osallistuu 3 kpl 100€ 
arvoisen SPR verkkokaupan lahjakortin arvon-
taan.

Kampanjatirehtöörit vastaanottavat tiedot ar-
vontaan osallistujista sekä antavat lisätietoja 
kampanjasta: 

Nina Fisk, nina.fisk@punainenristi.fi 
040 1429298
Eeva-Liisa Koskinen, eeva-liisa.koskinen@pu-
nainenristi.fi, 040 8610748

Apuja kampanjaan voi kysellä myös osaston 
omalta kummilta. 

JÄRJESTÖASIAA

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnus-
tus Musan Salamalle

Suomen Punainen Risti jakaa YK:n rasismin-
vastaisena päivänä 21.3. tunnustuksia yhtei-
söille, yrityksille ja yksittäisille henkilöille, jot-
ka toiminnallaan vähentävät ihmisten välisiä 
ennakkoluuloja ja edistävät yhdenvertaisuutta.

Punaisen Ristin Satakunnan piiri myöntää En-
nakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen 
tänä vuonna jalkapalloseura Musan Salamalle, 
joka on merkittävästi edistänyt maahan muut-
taneiden ja pakolaisnuorten mahdollisuuksia 
jalkapallon harrastamiseen.

Kuvateksti: Musan toiminnanjohtaja Pette-
ri Lahti sekä piirin monikulttuurisuustoiminnan 
suunnittelija Annakatriina Jylhä

Kuvaaja: Annakatriina Jylhä

BIGPEPA 12.-16.6.2018

Satakunnan piirin järjestämä Bigpepa –leiri on 
nimensä mukaisesti suuri pelastuspalvelulei-
ri, jossa yhdistyvät ensiapu, valmiustoiminta 
sekä reipas leirielämä. Leirin ohjelma koostuu 
sekä koko leirin yhteisistä että alaleirikohtai-
sista toiminnoista. Tämän vuoden leiri järjes-
tetään 12.-16.6. tuttuun tapaan Koivuniemen 
leirikeskuksessa, Pastuskerissa ja on järjestyk-
sessään jo 19. leiri.

Leiriläiset jakautuvat alaleireihin iän mukaan 
seuraavasti:
1.leiri 7-9 v.
2.leiri 10-12 v.
3.leiri 13-15 v.
4.leiri 16-20 v. (kansainvälinen leiri)
+ 5.leiri EA-leiri (13-17v.)

Vanhimpien eli yli 16 -vuotiaiden leiri toimii 
myös kansainvälisenä leirinä, johon osallistuu 
leiriläisiä Punaisen Ristin muista kansallisista 
yhdistyksistä. 

MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA

NUORISOTOIMINTA
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- SATAKUNNAN PIIRI -

Leirin hinta Punaisen Ristin jäsenille 95€ ja 
ei-jäsenille 110€, kun ilmoittaudut 23.5. men-
nessä. Tämän jälkeen hinnat ovat 100€/125€. 

Ilmoittautuminen leirille on alkanut, joten toi-
mi nopeasti ja varaa paikkasi kesän hauskim-
malta leiriltä! Ilmoittaudu mukaan: 
https://www.lyyti.in/Bigpepa2018
Ilmoittautuminen leirille päättyy 6.6.2017.

Bigpepalla nähdään tänä vuonna myös täysin 
uusi alaleiri nimittäin EA-leiri. Tämä alaleiri on 
suunnattu 13-17v. nuorille ja keskittyy ohjel-
massa ensiavun harjoitteluun.
Tämän alaleirin nuoret suuntaavat leiriviikon 
lopulla 16.6. Turkuun kisamaan ensiavun SM-
kisoihin nuorten sarjaan. Osallistujat eivät tar-
vitse aiempaa kokemusta ensiavusta vaan lei-
riläiset valmennetaan kisoihin.
HUOM! Tälle alaleirille on oma ilmoittautumi-
sensa!! EA-leirin hinta on 120€ sisältäen oh-
jelman Bigpepalla, osallistumisen SM-kisoihin 
Turussa sekä matkat Pori-Turku välillä.
Tämä alaleiri päättyy myös vuorokautta myö-
hemmin kuin muu Bigpepa. EA-leiri päättyy 
17.6. Turkuun, josta mahdollisuus vielä tulla 
yhteiskyydillä Poriin.
EA-leirille voi ilmoittautua 31.5. saakka: 
https://www.lyyti.in/EAleiri_Pori.
Tsempataan ja kannustetaan nuoret yhdessä 
kisoihin!!

Lisätietoja leiristä ja ilmoittautumisohjeet 
(molemmat leirityypit) piirin Rednet sivuilta: 
Lapset ja nuoret -> Bigpepa 2018

Bigpepa on osastoja varten, mutta miten 
meidän osasto voisi sitä hyödyntää?

Bigpepa on Satakunnan piirin järjestämä lei-
ri, jota kaikki osastomme voivat markkinoida 
omalla alueellaan. Leirin tarkoituksena on tar-
jota satakuntalaisille lapsille ja nuorille Punai-
sen Ristin toimintaa, johon osallistua. Jokainen 
osasto voi pohtia, miten haluavat Bigpepaa 
hyödyntää. Leirin hyödyntäminen osaston toi-
minnassa voi olla lasten ja nuorten tukemista 
leirimaksussa, mutta jo leirin markkinointi ja 
tietoon saattaminen alueen lapsille ja nuorille 
on merkittävää. Tiedon jakaminen kertoo sii-
tä, että Punaisella Ristillä on tarjota toimintaa 
lapsille ja nuorille koko Satakunnassa. 
Osastot ovat viime vuosina lähteneet innok-
kaasti tarjoamaan lapsille ja nuorille paikkoja 
leiriltä. Hienoa! 
Mikäli osastonne haluaa olla tukemassa osal-
listumista leirimaksun muodossa, mutta ette 
ole paikkoja varanneet, otattehan yhteyttä Ni-
naan mahdollisimman pian. 

Lisätietoja leiristä voi kysellä: 020 701 2820 
satakunta@punainenristi.fi, tai Ninalta; 
nina.fisk@punainenristi.fi, 040 142 9298

Leirin henkilökunnassa on myös vielä muu-
tamia vapaita paikkoja ja erityisesti keittiö ja 
huolto etsivät käsipareja. Jos kaipaat tekemis-
tä 11.-18.6. ja sinulla pysyy kauha tai kirves 
kädessä, otathan yhteyttä Ninaan! 

Sivistyksen Starttikurssit

Satakunnan piirin nuorisotoimikunta on lähte-
nyt tänä vuonna toteuttamaan nuorille suun-
nattuja niin kutsuttuja Sivistyksen Starttikurs-
seja. Nämä kurssit ajankohtaisiin aiheisiin 
liittyviä lyhyitä keskustelutilaisuuksia, jois-
sa nuoret/nuoret aikuiset pääsevät kysymään 
asiantuntijoilta aiheeseen liittyviä kysymyksiä. 
Aiheina ovat mm. maahanmuutto/turvapaikka-
politiikka ja sote-uudistus. 
Tilaisuuksien tarkoituksena on tavoittaa nuo-
ria erilaisten aiheiden ja ajankohtaisten asi-
oiden kautta sekä sitä kautta kutsua heitä 
mukaan toimintaan. Kaikki aiheet linkittyvät 
tavalla tai toisella myös Punaisen Ristin toi-
mintaan. 
Tilaisuuksia tullaan järjestämään eri puolilla 
Satakuntaa eri aiheilla. Mikäli osastonne halu-
aa järjestää alueellaan tilaisuuden tai osaston 
alueen nuoria puhututtaa jokin tietty teema, 
voi siitä vinkata Ninalle.

Ystävätoiminnan koulutuskiertue rantautui Sa-
takunnan piiriin lauantaina 17.3. Keskustoi-
miston työntekijät Varpu Salmerinne ja Matti 
Hetemäki perehdyttivät osastojen ystävätoi-
minnan aktiivivapaaehtoisia verkkoystävätoi-
mintaan sekä ystävänvälityksen digiuudistuk-
seen.

NUORISOTOIMINTA

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA
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Ystävätoiminnan peruskurssit

Ystävätoiminnan peruskurssi on kolmen tun-
nin kokonaisuus, jonka suoritettuaan vapaa-
ehtoinen voi lähteä mukaan lähes kaikkeen 
ystävätoimintaan. Peruskurssin jälkeen vapaa-
ehtoisia suositellaan käymään jatkokurssi (6 
h) ja/tai kohderyhmäkohtaisesti räätälöityjä 
muita ystävätoiminnan kursseja.

Ystävätoiminnan peruskursseja on järjestetty 
tänä vuonna jo useammassa osastossa; Euras-
sa, Säkylässä, Harjavallassa, Raumalla, Ikaali-
sissa ja Porissa.

Tulevia ystävätoiminnan peruskursseja:
Keskiviikko 4.4. klo 17.00-20.00 Sastamala, 
osaston toimitila (Ystävänpirtti), Puistokatu 18
Keskiviikko 25.4. klo 17.30.20.30 Huittinen, 
osaston toimitila (Einola), Karpintie 8

Lisätietoja kursseista Anne-Mari Hakunilta.

Omaishoitajien virkistysleiri Porissa
Koivuniemen leirikeskuksessa

HAKU LEIRILLE ON ALKANUT!
 
Leirillä 9.-13.7.2018 on luvassa monipuolista 
vapaaehtoisten järjestämää ohjelmaa, johon 
voi osallistua oman kiinnostuksen mukaan. 
Tavoitteena on, että leiri virkistää ja antaa 
eväitä omaishoitajien arkeen. 

Leirikeskuksessa on retkeilytasoinen majoitus 
ja mukaan mahtuu noin 20 omaishoitajaa. 
Tarvittaessa järjestämme ilmaisen kuljetuksen 
Porin linja-autoasemalta leirikeskukseen ja ta-
kaisin. 

Leiri on omaishoitajille maksuton. Punaisen 
Ristin paikallisosasto kustantaa leirin hinnan, 
johon sisältyy majoitus, ruokailut ja ohjelma. 

Lisätietoja ja hakulomakkeita Eeva-Liisalta 
eeva-liisa.koskinen@redcross.fi tai puh. 040 
8610748

Omaishoitomessut Kankaanpäässä

Messut järjestetään 25.4. klo 11.16.00 Kan-
kaanpään opistolla teemalla ”Pidä huolta”. 
Päivän ohjelmassa on luennot teemoilla 
Omaishoito ja päihteet, Ei saa ravistaa sekä 
Muistan välittää. Lisäksi mukana on teatte-
ri-esitys ja Kontin kanssa yhteistyössä muoti-
näytös ”Hyvinvoiva omaishoitaja”. 

Messuilla on keittolounasmahdollisuus ja jär-
jestämme messuille kuljetuksia eri puolilta Sa-
takuntaa. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Tärkeitä päivämääriä syksylle:
- Omaishoidon tukitoiminnan vapaaehtois-
ten kutsuseminaari Siilinjärvellä 6.-7.9. (lähtö 
mahdollisesti jo 5.9.)

- Omaishoitajien hyvinvointipäivät Ikaali-
sissa 11.-12.10.2018. Mukaan mahtuu 20 
omaishoitajaa ja ko. päivät ovat maksuttomat 
omaishoitajille. 

Lisätietoja seuraavassa Tässä ja Nyt -lehdessä 
ja Eeva-Liisalta.

STM:n kärkihankkeen ikäneuvohanke 
vie Auttajakurssin etäkuvapuhelinyhte-
yden kautta pilottina omaishoitajille

SPR:n Auttajakurssia testattiin Pirkanmaan 
alueen omaishoitajille suunnatussa etäpuhe-
linyhteyden pilottikokeilussa, joka on STM:n 
kärkihankkeen Ikäneuvohankkeessa mukana.

Hankkeen tarkoituksena on tukea omaishoita-
jien arjessa jaksamista, niin että heihin ollaan 
yhteydessä etäkuvapuhelinyhteyden kautta 
viikoittain eri teemoilla. 

Auttajakurssi toteutettiin 15.3. etänä Sasta-
malasta eri puolille Pirkanmaata. Osallistujia 
oli yhteensä 10 ja palaute etäkurssin jälkeen 
osallistujilta oli todella positiivista.

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA
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In Action hätäensiapupeli

Koulutus on suunnattu yläkoulun 8lk oppi-
laille. Siinä käydään läpi hätäensiapukurs-
sin sisältöä. Koulutus koostuu kahden tunnin 
verkkokurssista ja neljän tunnin toiminnalli-
sesta osuudesta. Tavoitteena on mm. koulut-
taa nuoret ensiavun osaajiksi ja tapaturmien 
ehkäisijöiksi sekä juurruttaa hätäensiapukou-
lutus valtakunnallisesti osaksi yläkoulujen 
arkea. Tavoitteena on myös, että tuomme jär-
jestöä ja paikallista toimintaa tutuksi. Paikal-
lisosaston ensiapuryhmäläinen voi olla muka-
na koululla avustamassa koulutuksessa.

Kokemäellä järjestettiin 19.3. In Action koulut-
tajakoulutus. Tämän jälkeen piirin alueella toi-
mii 7 kouluttajaa. 
Jos osastosi on kiinnostunut järjestämään In 
Action hätäensiapupelin osaston alueen ylä-
koulussa ota yhteyttä Ninaan tai Tiinaan.

Syksyllä 2017 valtakunnallisesti koulutettiin 
500 oppilasta ja saatu palaute oli kiitettävää. 
Koulutuksella on ollut vaikutusta nuorten aut-
tamisvalmiuteen ja yleiseen kouluturvallisuu-
teen. Lisäksi lähes joka toinen oppilas ilmoitti 
olevansa kiinnostunut Punaisen Ristin toimin-
nasta koulutuksen jälkeen.

Lisätiedustelut:
Nina Fisk, nina.fisk@redcross.fi 
Tiina Hiidenoja-Sirén, tiina.hiidenoja-siren@
redcross.fi

ENSIAPUSEIKKAILU -An Amazing First 
Aid Race 

Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri järjestää 
Ensiavun SM-kilpailut Turussa 15. - 16.6.2018 
teemalla ”An Amazing First Aid Race – Ensi-
apuseikkailu Turussa”.

Kilpailun toteuttamiseen tarvitaan auttavia kä-
siä niin potilastehtäviin kuin tuomaritehtäviin, 
rastien avustajiksi, läheteiksi kuin maskeeraa-
jaksi. Myös rakentaminen, logistiikka, info, tie-
dottaminen, viestintä, tulospalvelu ja ruoka-
huolto kaipaavat tekijöitä.

Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoistehtäviin seu-
raavan linkin kautta: 
www.lyyti.in/EA_SM_Turku2018 

Lähde mukaan Ensiapuseikkailuun!

Piirin järjestämä osaamisen varmista-
minen ensiapupäivystyksissä käyville en-
siapuryhmäläisille järjestetään Huittisissa ti 
8.5.2018. Ilmoittautuminen 30.4. mennessä 
Tiinalle, tiina.hiidenoja-siren@redcross.fi 

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

HEA-Foorumit keväällä
 
Piirin valmiuspäällikkö Kari Petäjä tulee alus-
tamaan aiheesta HEA-RYHMÄT OSA PUNAISEN 
RISTIN KOKONAISVALMIUTTA.
Kaikissa foorumeissa saman sisältöinen ohjel-
ma.

Alueelliset HEA-foorumit toteutetaan seuraa-
vasti:
Sastamalan alueen ryhmä
ma 16.4. klo 17.30-20.00,
Sastamalankatu 70, Sastamala

Pohjois-Satakunnan ryhmä
to 19.4. klo 17.30-20.00,
Sydäntupa, Keskuskatu 32, Kpää

Keski-Satakunnan ryhmä
ti 24.4. klo 17.30-20.00,
Piirin koulutustila, Pohjoispuisto 2, Pori

Rauman alueen ryhmä
to 26.4. klo 17.30-20.00,
Rauman os. tilat, Valtakatu 10, Rauma

Ilmoittautumiset viikkoa ennen foorumia An-
ne-Marille, anne-mari.hakuni@punainenristi.fi
tai puh. 040 760 7141. 

Maailman terveyspäivä 7.4.2018

YK:n maailman terveyspäivää vietetään joka 
vuosi, jotta tietoisuus maailmanlaajuisista ter-
veysongelmista sekä hyvinvoinnin parantami-
sesta lisääntyisi. 
Maailman terveyspäivinä on joka vuosi eri tee-
ma, jonka avulla parannetaan tietoisuutta ter-
veysasioista kansallisella ja globaalilla tasol-
la. Vuoden 2018 teema on maailmanlaajuinen 
terveydenhuolto, ”universal health coverage”. 
Vuoden 2018 teema pyrkii kasvattamaan tie-
toutta ammattilaisten tarjoaman terveyden-
huollon saatavuudesta maailmanlaajuisesti. 

Linkki Maailman Terveyspäivän kampanja-
sivulle: http://www.who.int/campaigns/world-
health-day/2018/en/

Tapaturmapäivä 13.4.2018

Tapaturmapäivää vietetään jäl-
leen perjantaina 13. huhtikuuta 
2018. Suomessa sattuu vuosit-
tain miljoona tapaturmaa. Suu-
rin osa niistä olisi ennakolta 
ehkäistävissä. 

HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
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Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, 
aina vuoden jonain perjantaina 13. päivänä. 
Alusta asti päivän tavoitteena on ollut kiinnit-
tää kansalaisten huomio keinoihin, joilla joka-
päiväisiä vaaratilanteita voi välttää. 
Tapaturmapäivänä tai jo sitä edeltäneinä päi-
vinä kannattaa ottaa esille tapaturmien ennal-
taehkäisy esim. osaston kokouksissa tai ryh-
mätapaamisissa.

Tämän vuoden kahden Tapaturmapäivän 
(13.4. ja 13.7.) kohderyhmänä ovat työikäiset 
miehet. He johtavat monia tapaturmatilastoja. 
Heille näyttää sattuvan ja tapahtuvan - varsin-
kin kotona ja liikkuessa. 
Miesten tapaturmia käsittelevät julkaisut ja 
bannerit tulevat näkymään kampanjapäivä-
nä vahvasti digitaalisen median eri kanavis-
sa. Kampanjan keskiössä on ”perusmies”, joka 
osaa kaiken kylmiltään ja kikkailee. Suurin osa 
miehille sattuvista tapaturmista olisi vältet-
tävissä vähentämällä kikkailua, tunnistamalla 
vaaran paikat ja arvioimalla riskit ennalta. Tä-
hän kampanja miehiä myös kannustaa.

Materiaaleja ja lisätietoa löydätte osoitteesta:
www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/

Osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa - hanke 
käynnistyy Satakunnan piirissä

Osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa -huono-osai-
suutta vähentävässä ja ehkäisevässä hank-
keessa vahvistetaan yhteiskunnan sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja vähennetään Punai-
sen Ristin ruoka-apuun turvautuvien henkilöi-
den, erityisesti miesten, huono-osaisuutta ke-
hittämällä vapaaehtoistoimintaa, joka tukee 
huono-osaisuutta kokevien ihmisten oman-
arvontuntoa ja toimijuutta sekä lisää heidän 
osallisuuttaan ja parantaa elämänlaatua.

Hanke käynnistyy huhtikuussa Raumalta tii-
viissä yhteistyössä osaston kanssa. Anne-Ma-
ri Hakuni työskentelee hankkeen työntekijänä 
50% työajalla. 

Hanke on pituudeltaan kolmevuotinen (2018-
2020) ja sitä rahoittaa STEA (ent. raha-auto-
maattiyhdistys)

Paremmin pärjätään yhdessä – järjestöt 
yhteiskunnan tukena, seminaari

Punaisen Ristin Pärjätään yhdessä – turval-
linen arki ja kriisiauttamisvalmiuden kehittä-
mishanke järjestää yhteistyössä Satakunnan 
yhteisökeskuksen kanssa seminaarin Poris-
sa 13.4., joka käsittelee kolmannen sektorin 
merkitystä hyvinvoinnin ja turvallisuuden edis-
täjänä.

Seminaari koostuu kahdesta osasto. Aamupäi-
vällä STEA kertoo avustusjärjestelmästä sekä 
ARTSI esittelee sote-järjestöille työkaluja it-
searviointiin. Iltapäivän osuus painottuu taas 
turvallisuuteen ja valmiuteen sekä kolmannen 
sektorin rooliin yhteiskunnan häiriötilanteissa. 
Halutessasi voit osallistua vain aamupäivän tai 
iltapäivän tilaisuuteen. Aamupäivän tilaisuus 
sisältää kahvit ja iltapäivän tilaisuus lounaan.

Lisätietoja seminaarista RedNetistä (Satakun-
nan piiri --> tapahtumat) tai mia.vettenranta@
punainenristi.fi.

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/jarjes-
tot_yhteiskunnan_tukena

72tuntia kouluttajakoulutus Porissa 
14.4.2018

Pärjäisitkö häiriötilanteessa 72 tuntia omin 
avuin? Haluaisitko oppia 72 tuntia -varautu-
jaksi ja oppia opastamaan muitakin? 

Punaisen Ristin Satakunnan piiri järjestää yh-
teistyössä Pärjätään yhdessä -hankkeen kans-
sa 72 tuntia -kouluttajakoulutuksen la 14.4.18 

Koulutuksen jälkeen osallistujat järjestävät 
noin 2 h kestäviä, yleishyödylisiä 72 tuntia 
-varautumiskoulutuksia. 
Varautumiskoulutusten tulee olla avoimia ja 
maksuttomia kaikille kiinnostuneille. 
Huomaathan, että koulutusten avulla on mah-
dollista rekrytoida mukaan uusia toimijoita.

Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnista-
maan keskeisimmät kodin ja asuinympäristön 
riskit sekä ymmärrät yhteiskunnan varautu-
mista häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. 

Koulutus on osallistujille maksuton, sis. lou-
naan ja kahvit. Koulutuksen käyneiden toivo-
taan sitoutuvan pitämään 2h koulutuksia alu-
eellaan.

Lisätietoja kouluttajakoulutuksesta ja 72 tun-
tia -konseptista Internetistä (www.72tuntia.fi) 
tai mia.vettenranta@punainenristi.fi. 

Ilmoittautuminen: 
https://www.lyyti.in/72_tuntia_140418

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN PÄRJÄTÄÄN YHDESSÄ - HANKE
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HUHTIKUU
3.4. Vapaaehtoistoiminnan info (pakolaistyö), Pori
4.4. Kouluvierailijakoulutus, Pori
4.4. Ystävätoiminnan-kurssi, Vammala
4.-12.4. Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan perus-
kurssi, Pori (vap.eht.toim.keskus Liisa)
7.4. Maailman terveyspäivä, valtakunnallinen
7.-8.4.VAPEPA-risteily (Tru-Tukholma-Tru), Satakun-
ta / Varsinais-Suomi
10.4. Partioetsintäkoulutus (maast.joht), Siikainen
11.-12.4. MTEA2, Pori
12.4. Jos läheiseni katoaa, Huittinen
13.4. Tapaturmapäivä, valtakunnallinen
13.4. Järjestöt yhteiskunnan tukena-seminaari, Pori
14.4. 72h kouluttajakoulutus, Pori
14.4. Ensihuollon peruskurssi, Kankaanpää
16.4. HEA-foorumi, Sastamala
17.4. Partioetsintä-koulutus, Siikainen
19.4. HEA-foorumi, Kankaanpää
20.-21.4. Etsinnän peruskurssi, Rauma
21.4. Piirin vuosikokous, Luvia
24.4. HEA-foorumi, Pori
25.4. Omaishoitomessut, Kankaanpää
25.4. Suunnistuksen perusteet, Pomarkku
25.4. Ystävätoiminnan-kurssi, Huittinen
26.4. HEA-foorumi, Rauma
27.-29.4. Bigpepa valmisteluviikonloppu, Pastuskeri
28.4. Hälytysryhmien harj, Pelastusharj.alue/Pori
28.4.Taajamaetsintäkurssi, Harjavalta

TOUKOKUU
3.-9.5.Punaisen Ristin viikko, valtakunnallinen
5.5. Henkisen tuen peruskurssi, Kankaanpää

18.-20.5. Bigpepa valm.viikonloppu, Pastuskeri
19.5. Viestin peruskurssi, Kankaanpää
25.-26.5. Etsinnän maastojohtajakurssi, Pori

KESÄKUU
6.6 Piirihallituksen kokous
12.-16.6.Bigpepa-pelastuspalveluleiri, Pastuskeri
14.-17.6.Nuorten kesäpäivät, Turku
15.–17.6. Ensiavun SM-kisat, Turku

HEINÄKUU
9.-13.7. Omaishoitajien virkistysleiri, Pastuskeri
13.7. Tapaturmapäivä, valtakunnallinen

ELOKUU
25.8. Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus

SYYSKUU
5.9. Piirihallitus
6.9. Osastojen auttamisvalmiuden vahv. osa 1. 
       Keski-Satakunta
6.-7.9. Omaishoidon vapaaehtoisten kutsusemi-
naari, Kuopio
8.9. Maailman ensiapupäivä, valtakunnallinen
10.9. Osastojen auttamisvalmiuden vahv. osa 1. 
       Rauma
13.9. 72h-koulutusilta, Rauma
17.10. Piirihallituksen kokous
20.–22.9. Nälkäpäiväkeräys, valtakunnallinen
29.9. Toiminnantarkastajienkoulutus, Satakunta

Tarkempia tietoja koulutuksista löytyy piirin netti-
sivuilta satakunta.punainenristi.fi
ja vapepan koulutuksista vapepa.fi

TAPAHTUMAKALENTERI

PIIRIN YHTEYSTIEDOT

PIIRITOIMISTO, Pohjoispuisto 3, 28100 Pori
avoinna arkisin klo 9.00-15.00 
puh. 020 701 2820 (arkisin klo 9.00-15.00)
email: satakunta@punainenristi.fi

PIIRIN KOULUTUSTILA,
Pohjoispuisto 2B, 28100 Pori

HENKILÖKUNTA:
sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja, Paula Ilén
020 701 2822, 040 563 0118

Ensiapuryhmätoiminnan koordinaattori
Tiina Hiidenoja-Sirén, 020 701 2823, 040 065 1105

Järjestösihteeri, Paula Hellgrén
020 701 2821, 040 125 0210

Pakolaistyönsuunnittelija,
Ellinoora Söderman, 040 142 4244

Monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija,
Annakatriina Jylhä, 020 701 2817, 040 1457732

Nuorisotoiminnan suunnittelija, Nina Fisk
020 701 2816, 040 142 9298

Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija
Eeva-Liisa Koskinen, 020 701 2827, 040 861 0748

Projektisuunnittelija/Pärjätään yhdessä-hanke
Mia Vettenranta, 020 701 2824, 050 305 5467

Terveyden- ja hyvinvoinnin päällikkö, 
Anne-Mari Hakuni, 020 701 2825, 040 760 7141

Valmiuspäällikkö, Kari Petäjä
020 701 2826, 040 032 2191

Vastaanottotoiminnan johtaja, Juho Suoramaa
040 761 1669

PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY (1.9.17 alk.)
Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, 
Maarit Kuja-Kanto, 040 1285976

Myynti- ja markkinointisihteeri, Satu Rustari
020 701 2829, 040 483 6412

KONTTI
Paanakedonkatu 20 28100 Pori
Asiakaspalvelu, puh: 040 1390 737
Avoinna: ma-pe 9-18.00, la 9-16.00
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