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Kaikki mukaan Suojaan!
On aika harjoitella auttamistaitojamme Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa 6.–7. toukokuuta. Tämän lehden ilmestyessä piirien ja osastojen
Suoja 2022 -suunnitelmat ovat jo viittä vaille valmiita. Nyt on aika tehdä suunnitelmiin
viime hetken tarkennuksia ja ohjeistuksia.

Toivomme erityisesti, että kaikkien Punaisen
Ristin toimintamuotojen vapaaehtoiset osallistuvat harjoitukseen. Olitpa mukana ystävätoiminnassa, ruokajakelussa tai vaikka
kotoutumisen tuessa, tuot mukanasi harjoitukseen arvokasta osaamista ja kokemusta!
Harjoituksessa opit samalla paljon Punaisen
Ristin valmiudesta. Voit hyödyntää harjoituksessa oppimaasi myös muussa vapaaehtoistoiminnassa.

Suoja 2022 -valmiusharjoituksessa harjoittelemme evakuointia. Evakuointia voidaan
tarvita monenlaisten onnettomuuksien ja tilanteiden yhteydessä. Saaristossa saatetaan
joutua evakuoimaan risteilylaivan matkustajia, kaupungissa voi sattua suuri tulipalo
tai ojaan ajaneesta rekasta voi vuotaa haitallisia kemikaaleja ympäristöön. Viranomaiset pyytävät evakuointiin usein Punaisen Ristin apua.

Tässä lehdessä vinkkejä viime hetken valmisteluihin antaa Marko Tervo, Jyväskylän
osaston vapaaehtoinen. Lue sivulta 4 Markon
kertomus siitä, miten evakuointi sujui Palokan suuren tulipalon yhteydessä.
Tervetuloa mukaan harjoittelemaan!

Oli onnettomuus mikä tahansa, meidän tehtävämme evakuointitilanteissa ovat lopulta samanlaisia. Suuri ihmisjoukko pitää saada luetteloitua, heille pitää tarjota ruokaa,
henkistä tukea ja muuta apua ja heidät pitää
ennen kaikkea saada suojaan. Siitä syntyi
myös harjoituksen nimi. Suoja ja sen tuoma
turvallisuuden tunne ovat ihmisen perustarpeita.
Jotta Punainen Risti toimisi tehokkaasti onnettomuuksien ja häiriötilanteiden yhteydessä, tilanteita on harjoiteltava etukäteen.
Valtakunnallisissa valmiusharjoituksissa tavoitteenamme on kehittää osastojen, piirien
ja keskustoimiston kokonaisvalmiutta, vahvistaa viranomaisyhteistyötä ja yhteistyöverkostoja sekä edistää valmiussuunnittelua.

TYKKÄÄ Facebookissa

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA

Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

KATSELE VIDEOITA
Youtubessa

youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME
Instagramissa

instagram.com/punainenristi/

Maaria Kuitunen
Valmiussuunnittelija

OTA YHTEYTTÄ

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

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

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

SOITA JA LAHJOITA

0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

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 Paino: PlusPrint, Ulvila
Piiritiedotteen toimitus: Satakunnan piirin henkilökunta Taitto: Paula Hellgrén, paula.hellgren@punainenristi.fi
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PÄÄKIRJOITUS 25.3.2022

Ukrainalaisten auttamisesta tuli Punaisen Ristille operaatio
Lisäksi EU on myöntänyt Ukrainan sotaa
pakeneville ukrainalaisille mahdollisuuden
hakea tilapäistä suojelua, joka voidaan
antaa 1-3 vuoden ajaksi. Tilapäinen suojelu
mahdollistaa sekä opiskelun että työnteon.

Käsityksemme maailmasta ja asioista
perustuu vallitsevan kulttuurin ja
historiankirjoituksen tulkintoihin sekä
vallalla oleviin poliittisiin päämääriin.
Tämä ilmenee nyt kiinnostavasti median
välityksellä, joka pyrkii selittämään
Ukrainan sotaa. Yksinkertaistaen voidaan
todeta, että eurooppalaisen tulkinnan
mukaan Venäjä hyökkää Ukrainaan ja
venäläisen tulkinnan mukaan Venäjä
vapauttaa ukrainalaiset natseista
ja puhdistaa maata vihamielisestä
aineksesta. Seurauksena on valtavat tuhot
Ukrainassa, sotilaiden ja siviilien kuolemat
sekä miljoonien ihmisten pakolaisaalto
Ukrainasta naapurimaihin, joka ulottuu
myös Suomeen.

Pakolaisvirta on suuntautunut myös
Satakunnan piirin toimialueelle. Piirin
hallinnoimaan Porin vastaanottokeskukseen
on maaliskuun aikana kirjautunut 800
ukrainalaista ja oletamme määrän
ainakin kaksinkertaistuvan. Suurin
osa heistä asuu kunnissa, mutta myös
vastaanottokeskuksessa majoittujien määrä
kasvaa tasaisesti.
Monissa kunnissa on myös varauduttu
ukrainalaisten tulemiseen. Kunnat ovat
perustaneet Ukrainatyöryhmiä, joihin
on kutsuttu myös järjestöjen edustajia.
Työryhmät ylläpitävät tilannekuvaa,
auttavat jo tulleita ukrainalaisia sekä
varustavat valmiiksi asuntoja.

Sodan puhjettua Punainen Risti
aloitti Ukraina-hätäapukeräyksen
katastrofirahastoon, johon osastot ovat
lähteneet hienosti mukaan. Varoja
käytetään paitsi perustarpeisiin kuten
hygieniaan, lääkkeisiin ja huopiin niin
myös logistiikkayksikköön. joka osaltaan
huolehtii avustustarvikkeiden jakelusta.
Keräys on auttamismuotona järkevä, sillä
niillä kootuilla varoilla pystytään auttamaan
suunnitelmallisella ja koordinoidulla tavalla
ammattitaitoisesti.

Ukraina-operaatio on siis vasta alkanut,
mutta näköpiirissä on pitkä tapahtumien
ketju, jossa Punaisella Ristillä auttajana
on iso rooli. Vahvistamme tällä hetkellä
merkittävästi vastaanottokeskuksen
resursseja, jotta selviämme uudesta
tilanteesta. Vahvistamme myös
piiritoimiston resursseja, jotta saamme
sekä arjen että operaation toiminnot
pyörimään. Olemme tilanteessa, jossa
monet tahot kääntyvät nyt osastojen
puoleen. Meillä on nyt mahdollisuus saada
uusia vapaaehtoisia ja jäseniä, kunhan
olemme siihen valmiita sekä myös olemaan
mukana auttamisen ketjussa. Pyrimme
piiritoimistossa auttamaan tässä kaikin
voimin.

Kirjoittaessani tätä kirjoitusta keräystulos
on yli 18 miljoonaa. Satakunnan piirin
osastot ovat keränneet parin viikon aikana
noin 57 000 euroa. Tämä on mahtava
suoritus ja heti Nälkäpäivän jälkeen. Tämä
osoittaa osastojen valtavan hyvää ja
nopeaa koordinaatiota jälleen.
Maahanmuuttovirasto arvioi Suomeen
tulevien ukrainalaisten pakolaisten määrän
olevan 40 000 ja 80 000 välillä. Määrä
on joka tapauksessa isompi kuin vuoden
2015 ja 2016 pakolaisaalto, jonka virta tuli
pääsääntöisesti Lähi-idästä.

Paula Ilén
toiminnanjohtaja
SPR Satakunnan piiri

Tämä pakolaistilanne on monin tavoin myös
erilainen. Pakolaiset ovat ensisijaisesti
naisia ja lapsia ja he muuttavat
kontaktiensa kautta kuntiin.
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO

Viime hetken vinkit Suoja 2022
-valmiusharjoitukseen
Kuva: Marko Tervo

Harjoittelemalla viranomaiset ja järjestöt
tutuiksi
Punainen Risti toimii aina viranomaisen tukena,
joten harjoituksessa voidaan vahvistaa yhteistyötä viranomaisen kanssa ja oppia toinen toiselta.
– Sosiaali- ja kriisipäivystyksillä ei välttämättä
ole kokemusta isoista onnettomuuksista. Meillä
taas on, ainakin harjoitusten kautta. Olisi kannattavaa kutsua sosiaalipäivystys ja muita järjestöjä ja yhteistyökumppaneita mukaan harjoitukseen. Usein myös seurakuntien diakoniatyö
on mukana hoitamassa suuria onnettomuuksia. Palokassa yksi onnistumisen syy oli se, että
olemme aiemmin tehneet yhteistyötä kriisikeskuksen kanssa pienemmissä tulipalotilanteissa.

Mitä oppeja Jyväskylän suuresta
tulipalosta voisi ottaa Suoja 2022
-harjoitukseen? Jyväskylän osaston
vapaaehtoinen Marko Tervo jakaa vinkit.

Tietysti myös Palokan operaatiossa oli haasteita.

Puolitoista vuotta sitten Jyväskylän Palokan senioritalossa tapahtui suuri tulipalo. Jälkeenpäin
vapaaehtoiset ovat pohtineet auttamistoimintaansa tulipalon aikana ja sen jälkeen. Miten
Punainen Risti ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu onnistuivat? Entä millaisiin asioihin voisi varautua etukäteen Suoja 2022 -harjoituksen avulla?

– Kun päästiin onnettomuuspaikalle, viranomainen tarvitsi apuamme heti. Emme ehtineet juurikaan koordinoimaan ja organisoimaan toimintaamme paikan päällä.
Vapaaehtoisten johtoryhmiä ja vastaavia ei
vain ehditty perustamaan. Toisaalta juuri tästä
saatiin poliisilta ja pelastustoimelta myöhemmin paljon kiitosta, että tartuimme ripeästi toimeen ja toimimme osin itseohjautuvasti.

Marko Tervo on Jyväskylän osaston tiedottaja, joka hoiti auttamistilanteessa osaston tiedottamista ja viestintää sosiaalisessa mediassa. Palokan palo oli vaikea, sillä se levisi paljon
arvioitua nopeammin. Tästä huolimatta apua
pystyttiin antamaan tehokkaasti. Harjoittelemalla auttaminen onnistuu äkillisissä ja suurissakin onnettomuuksissa.

Viestintä osaksi harjoitusta
Tiedottajana Marko Tervo haluaa haastaa muut
osastot pohtimaan viestintää harjoituksessa.
– Mitä ja miten tiedottaisitte harjoitustilanteesta,
jos tilanne olisikin oikea? Entä miten kertoisitte
harjoituksesta medialle, mitä kirjoittaisitte sosiaaliseen mediaan ja mitä omille vapaaehtoisille?

– On tärkeää harjoitella evakuointia yhdessä
eri toimintaryhmien kanssa. Ensihuollon, ensiavun ja ystävätoiminnan vapaaehtoiset voivat harjoittelun ansiosta pelata tehokkaasti yhteen.

Lisää vinkkejä harjoituksen valmisteluihin löydät RedNetistä:
rednet.punainenristi.fi/suoja2022

Punaisen Ristin johtamisvalmennus saa jatkoa syksyllä
Jos sinua kiinnostaa kehittää valmiuksiasi johtaa Punaisen Ristin toimintaa, kannattaa seurata Oma Punaista Ristiä. Haku syksyn 2022
valmennukseen käynnistyy keväällä, huhtitoukokuussa. Mukaan haetaan aktiivisia, oman
ja järjestön johtamisen kehittämisestä kiinnostuneita vapaaehtoisia ja työntekijöitä eri puolilta Suomea ja eri toimintamuodoista.

Punainen Risti pilotoi viime syksynä johtamisvalmennusta, joka oli suunnattu kaikkien järjestötasojen vapaaehtoisille ja työntekijöille.
Valmennuksen tavoitteena oli vahvistaa Punaisen Ristin ja valmiusorganisaation identiteettiä, luoda yhteistyötä ja luottamusta sekä
kehittää kuuntelevaa, mukaan ottavaa ja kaikkien osaamista hyödyntävää johtamista osallistujien asemasta riippumatta.
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MONIKIELINEN KORONAVIESTINTÄ

Monikielisestä koronaviestinnästä hyviä
kokemuksia ympäri Suomen
Kuva: Suomi-Somalia -seura

Viestintähankkeen tuella tuotettu somalinkielinen keskustelu koronasta on kerännyt yli 250 000 katsojaa.

Punainen Risti koordinoi monikielisen
koronaviestinnän hanketta. Hanke
auttaa myös Punaisen Ristin piirejä ja
osastoja levittämään rokotustietoa eri
kielillä ja vahvistamaan yhteistyötä
maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Hanke tukee piirejä monikielisen koronaviestinnän toteuttamisessa. Se on myös auttanut rakentamaan yhteistyötä alueiden maahanmuuttajajärjestöjen ja oppilaitosten kanssa.
•O
 ulussa on tuettu piirin yhteistyötä
monikulttuurikeskus Villa Viktorin, Vuolle
Setlementin ja Oulun kaupungin kanssa.

Koronaepidemian aikana on usein toivottu koronaan liittyvää tietoa myös muilla kuin Suomen virallisilla kielillä. Punaisen Ristin koordinoima monikielisen koronaviestinnän
koordinaatiohanke on yksi vastaus tähän tarpeeseen: se kokoaa yhteen järjestöt ja viranomaiset, jotka toimivat koronaepidemian ja
erikielisten yhteisöjen parissa.

•H
 elsingin ja Uudenmaan piirissä on toteutettu
korona-aiheisia iltapäiväleirejä nuorille.
•S
 atakunnassa järjestettiin monikielinen
koronainfokampanja.
Jos oma piirisi ei vielä ole mukana, mutta
haluaisit tietää aiheesta lisää, ota yhteyttä
omaan piiriisi. Monikielisen koronaviestinnän
hanke jatkuu tämän vuoden loppuun asti, joten
mukaan ehtii vielä!

Tärkeässä roolissa hankkeessa ovat yhteisöjen avainhenkilöt, jotka toimivat piirien tukena.
Avainhenkilöt jalkautuvat oman yhteisönsä tapahtumiin, ryhmiin ja oppilaitosvierailuille. He
pitävät yllä keskustelua koronasta ja rokotuksista ja vievät omalle yhteisölleen viranomaisten tuottamaa tietoa. Oman yhteisönsä jäseninä he pystyvät välittämään tietoa sensitiivisesti
ja yhteisönsä kulttuuria kunnioittaen.

•T
 utustu hankkeeseen: punainenristi.fi/
monikielinen-koronaviestinta. Hanke
julkaisee kuukausittain monikielisen
koronaviestinnän uutiskirjettä. Uutiskirjeet
ja tilauslomake löytyvät sivun Materiaalitosiosta.

Työtä tehdään yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sairaanhoitopiirien kanssa.

•M
 onikielisen koronaviestinnän materiaalit
löytyvät TEM:in Kumppanuusalustalta.
Rekisteröidy alustalle osoitteessa
https://kumppanuusalusta.kotoutuminen.fi.

Monta piiriä mukana
– mukaan mahtuu vielä
Monikielisestä koronaviestinnästä on saatu hyviä kokemuksia. Toimintaan on jo saatu mukaan muun muassa arabian-, somalin-, soranin-, venäjän- ja vironkielisiä avainhenkilöitä.
Myös hankkeessa tuotetut viestintämateriaalit
ovat tavoittaneet runsaasti yleisöä.

•L
 isätietoja: hankekoordinaattori Marian
Ismail, marian.ismail@punainenristi.fi ja
viestinnän asiantuntija Ee Eisen,
erika-evely.eisen@punainenristi.fi

5

NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9.

Nälkäpäivä on
auttamisvalmiutemme kivijalka
Nälkäpäivänä kokoamme yhteen
voimamme, jotta katastrofin
keskelle joutuneet ihmiset saisivat
Punaisen Ristin apua. Mitä enemmän
vapaaehtoisia saamme innostettua
mukaan Nälkäpäivään, sitä useammalle
voimme hädän hetkellä tarjota
tukemme. Tehdään siis seuraava
Nälkäpäivä yhdessä ja isosti!

Tilastomme kertovat, että yksittäisille vapaaehtoisille lahjoitetun käteisen määrä on viime vuosina jopa kasvanut. Siinä, missä yksi
lipaskerääjä keräsi kymmenen vuotta sitten keskimäärin noin 70 euroa, on kerääjäkohtainen potti noussut viime vuosina lähes
90 euroon. Tämän tiedon valossa kerääjä
hankintaan kannattaa totisesti satsata!
Etenkin koulut, oppilaitokset ja yritykset ovat
tärkeitä yhteistyökumppaneita, kun tavoitellaan suuria kerääjämääriä. Ensimmäiset verkot kannattaakin heittää vesille jo nyt.

Nälkäpäivän lipaskeräys toteutetaan 22.–
24.9. Lipaskeräys on järjestetty keskellä
pandemiaa jo kahdesti. Vaikka emme vieläkään voi varmasti tietää pandemiatilannetta ensi syksynä, varmaa kuitenkin on, että
Nälkäpäivä järjestetään niin isosti ja näyttävästi kuin suinkin mahdollista.

Ilmoittaudu mukaan
Nälkäpäivän etäkoulutuksiin
Nälkäpäivästä järjestetään etäkoulutusten
sarja, joka alkaa jo huhtikuussa. Poimi kiinnostavat koulutukset ja ilmoittaudu mukaan!

Kerääjähankintaan satsaaminen
kannattaa

Ilmoittautumislinkit löydät sekä Omasta että RedNetin Nälkäpäivä-sivulta. Koulutusten
jälkeen tallenteet lisätään RedNetiin.

Tiedämme, että käteisen käyttö on viime
vuosina rajusti vähentynyt. Siitä huolimatta
käteislahjoitukset vapaaehtoiselle ovat yhä
kirkkaasti suurin Nälkäpäivän tulonlähde.

Nälkäpäivän valtakunnallisten etäkoulutusten aikataulu
HUHTIKUU
Koulut mukaan Nälkäpäivään ma 11.4. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,
ruotsiksi ma 13.4. klo 17–18.30
TOUKOKUU
Nälkäpäivän suunnittelu ma 16.5. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30, ruotsiksi ma 23.5. klo 17–18.30
Kerääjärekrytointi kaupunkiosastoissa ke 18.5. klo 17–18.30, ruotsiksi ke 25.5. klo 17–18.30
ELOKUU
Nälkäpäivä 2022 yleisesittely ma 15.8. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,
ruotsiksi ma 22.8. klo 17–18.30
Uusilla keräystavoilla onnistuminen ke 17.8. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,
ruotsiksi ke 24.8. klo 17–18.30
Nälkäpäivä näkyväksi kaduilla ja somessa to 18.8. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,
ruotsiksi to 25.8. klo 17–18.30
SYYSKUU
Tilannekatsaus ja pikapalaute to 29.9. klo 17–18.30, ruotsiksi ma 3.10. klo 17–18.30
MARRASKUU
Tulokset ja opit ke 23.11. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30, ruotsiksi ke 30.11. klo 17–18.30
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9.

Innostetaan koulut takaisin Nälkäpäivään
Kuva: Marja Tapio

Koulujen osuus Tampereen osaston keräystuotosta on noin 30 %. Osasto vie lippaat kolmellekymmenelle alakoululle ja
käy kouluilla kertomassa keräyksestä etukäteen. Osa kuudesluokkalaisista on lähtenyt kerääjiksi läheiselle marketille.

Nälkäpäivän koulukeräysten tuotto on
kahden koronavuoden aikana ymmärrettävästi laskenut. Pyysimme muutamaa
koulukeräyksissä erinomaisesti onnistunutta osastoa jakamaan onnistumisensa
salat kaikille.

Osaston keräysjohtaja Markku Remes kertoo aloittaneensa koulujen kontaktoinnin jo viime vuoden toukokuussa lähettämällä kouluihin kirjeen, jossa oli esitelty keräyksen teema
ja ajankohta. Osa opettajista vastasi heti, mutta osa vasta loppukesästä sinnikkään puhelinja sähköpostiviestinnän jälkeen.

Hyvin harva koulu on korona-aikana toteuttanut Nälkäpäivä-keräyksen ilman paikallisen
osaston tukea. Yhdistävä tekijä kaikissa erinomaisen koulupotin keränneissä osastoissa olikin aktiivinen yhteydenpito kouluihin.

Osasto toimitti kouluille valmiit keräysvälinepaketit, jotka opettajat useimmiten palauttivat
osastolle itse. Myös Mäntsälässä osa oppilaista
lähti ulos keräämään.

Ajoissa liikkeellä

– Kouluyhteistyö oli virkistävää ja antoisaa.
Se poikinee vielä lisäyhteistyön mahdollisuuksia esimerkiksi rasismin vastaisen teemaviikon
osalta, Remes toteaa.

Kaarinan osaston keräysjohtaja Esko Vihervä
kertoo, että osasto tarjoaa kouluille kaksi tapaa osallistua Nälkäpäivään. Kouluille joko viedään lippaat ja muut materiaalit, sekä haetaan
ne pois, tai vaihtoehtoisesti oppilaat jalkautuvat keräämään läheiselle kaupalle, jossa he keräävät pareittain vuorolistan mukaisesti.

Valmis palvelupaketti kouluille
Täyden palvelun paketti kouluille on Tapiolan
osaston keräysjohtajan Katri van Wensenin
mukaan heidänkin onnistumisensa salaisuus.

– Lähden yleensä rehtorista liikkeelle heti syyslukukauden alussa ja selvitän, kuka on keräyksen yhteyshenkilö, joka toteuttaa keräyksen
koululla. Parasta on, jos rehtorin tai yhteyshenkilön kanssa saa sovittua tapaamisen, Vihervä sanoo.

Tapiolassa yhteyshenkilöltä on kysytty, haluaako koulu valmiin tekstin vanhemmille Wilma-viestinä lähetettäväksi. Viestissä on kerrottu, miten vanhemmat voivat halutessaan
tehdä lahjoituksen osaston nettilippaaseen tai
MobilePay-numeroon.

Nimetyn yhteyshenkilön kanssa sopiminen sujuu

– Olen myös tarjonnut kouluille mahdollisuutta
perustaa oma nettilipas, van Wensen kertoo.

Myös Mäntsälän osastossa koetaan tärkeäksi,
että koulu nimeää keräykselle yhteyshenkilön,
jonka kanssa asioista voidaan sopia.
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TILASTOT

Parin tuhannen ihmisen yhteinen ponnistus:
tilastot tuovat työmme näkyväksi
Punaisen Ristin toimintatilastojen keräämiseen osallistuu vuosittain parituhatta ihmistä, myös sinun osastosi vapaaehtoiset.
Tilastomme tekevät tehdyn työn näkyväksi
ja samalla ne tuottavat järjestölle erittäin
tärkeää tietoa.

Kyselyn saavuttua osastoihin niissä alkaa työntäyteinen tohina, kun vastauksia kerätään ja
kirjoitetaan. Piireissä ja keskustoimistossa puhelimet soivat ja sähköpostit kilisevät. Lisätietoja ja ohjeita kaivataan puolin ja toisin.
Kyselyn sulkeuduttua piirit tarkastavat oman
alueensa tiedot. Korjatut tiedot lähetetään takaisin niitä pyytäneille toimialoille, joiden asiantuntijat tarkastavat luvut omalta osaltaan.

Toiminta- ja koulutustilastoihin kerättyä tietoa
käytetään Punaisen Ristin kaikilla tasoilla. Tietoa
tarvitaan muun muassa tiedolla johtamiseen ja
viestintään, hakemuksiin ja raportteihin. Tilastojen avulla tiedämme, mitä teemme, miten kattava auttajaverkostomme on ja mihin tarvittaisiin
lisää tukea. Luotettavat tilastot antavat myös
välineitä kertoa toiminnastamme ulospäin.

Kyselyistä jalostettu tieto kerätään tilastokirjaksi, joka luovutetaan valtuustolle kevään kokouksessa.
Tietoa kootaan monista lähteistä

Tilastotiedon kerääminen on meiltä kaikilta merkittävä ponnistus. Samalla se muistuttaa siitä,
että Punainen Risti on yksi ja yhteinen järjestö ja avun ketju tarvitsee kaikkia meitä toteutuakseen.

Tilastokirjassa julkaistava tieto saadaan toimintakyselyn lisäksi myös monista muista lähteistä: esimerkiksi Veripalvelusta, Konteista ja keskustoimiston yksiköistä.

Viime vuosina noin 400 osastoa on vastannut tilastokyselyyn. Käytännössä se on yli 90 prosenttia kaikista osastoista. Tänä vuonna tehtiin uusi
ennätys, 94 prosenttia! Tämä kiitettävä suoritus
on kumarruksen arvoinen meille kaikille.

Yksi tärkeimmistä ja kysytyimmistä mittareista on vapaaehtoisten määrä. Erityisesti viime
vuosina verkkovapaaehtoisuuden rooli on kasvanut. Tulevaisuudessa onkin mahdollista, että kaikki vapaaehtoistoiminta voidaan mitata
OMAn ja muiden palvelujen, kuten esimerkiksi
Hupsiksen, avulla.

Tarpeesta tilastoihin
Tilastoprosessi alkaa siitä, että toimialat kertovat, mitä tunnuslukuja ne haluavat kerätä osastoilta. Näin saadaan esimerkiksi ystävätoiminnan kehittämiseen tarvittavat tiedot. Muutokset
kysymyksiin pidetään pieninä, jotta vastaaminen olisi helppoa ja pitkän aikavälin trendien
seuraaminen mahdollista.

On kuitenkin varmaa, että tiedon ja tilastojen
tarve ei tule loppumaan. Meidän jokaisen panos yhteiseen avustustyöhön tulee niiden kautta näkyväksi.

Vapaaehtoisten määrä osastoissa
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Onko osastossasi ainesta Tulevaisuuden tekijät -palkinnon
voittajaksi?
Suomen Punainen Risti palkitsee kesän 2023
yleiskokouksessa yhden osaston, joka on toiminnassaan kehittänyt nuorten osallistumismahdollisuuksia ja tukenut heidän omaa aktiivista toimintaansa. Voittajaosaston viisi nuorta
vapaaehtoista lähtee opintomatkalle tutustumaan toisen Punaisen Ristin kansallisen yhdistyksen toimintaan.

Kasvattajaosastopalkinnon. Valinnassa huomioidaan, miten osasto on vuosina 2021 ja 2022:

Valintakriteerit

•a
 loittanut nuorten kanssa uudenlaista
toimintaa sekä

• r ekrytoinut ja saanut toimintaansa mukaan
uusia nuoria vapaaehtoisia
•v
 ahvistanut toiminnallaan nuorten
hyvinvointia ja arjen hallintaa
• saanut nuoria vastuu- ja luottamustehtäviin

Tulevaisuuden tekijät -palkinnon voittajaosastoa valitessa painotetaan osaston kykyä vastata toimintalinjauksen 2021–2023 alle 29-vuotiaisiin nuoriin liittyviin tavoitteisiin.
Tulevaisuuden tekijät -palkinto korvaa entisen

•e
 distänyt Punaisen Ristin tuen ja toiminnan
saavutettavuutta nuorten parissa.
Löydät lisätietoja hakukriteereistä ja palkinnon
hakemisesta RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/tulevaisuudentekijat

Kaveritaidot tutuiksi Muumien tapaan
Tove Janssonin Punaiselle Ristille omistetut
Muumi-kuvitukset syntyivät jo 1960-luvulla.
Niissä seikkailee useita tuttuja muumilaaksolaisia, mutta myös vieraampia hahmoja. Aikanaan koululaisille kuvitetussa esitteessä Punaista Ristiä kuvataan seuraavasti: ”–– se on
suuri yhdistys, joka on päättänyt yrittää auttaa kaikkia, jotka ovat vaikeuksissa – sairaita
tai nälkäisiä tai yksinäisiä ihmisiä, tapaturmien
uhreja tai sodissa haavoittuneita.”

Kaveritaitoja kouluihin ja päiväkoteihin
Punaisen Ristin yhdessä Moomin Charactersin
kanssa tuottama Kaveritaidot Muumien tapaan
on uusi pedagoginen kokonaisuus pienille koululaisille ja perheille. Materiaalista kannattaa
vinkata alueenne päiväkodeille, esikouluille ja
kouluille, mutta sitä voi hyödyntää myös osaston omissa kerhoissa ja lasten ryhmissä!
Aineiston pääteemat ovat itsetuntemus, kaveritaidot, myötätunto ja itsemyötätunto, uuteen
ihmiseen tutustuminen ja yksinäisyys. Materiaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi, ja se sisältää lapsille tuttuja puhuvia muumihahmoja.

Tänä vuonna yhteistyössä Moomin Charactersien kanssa Punainen Risti on herättänyt henkiin
nämä mainiot kuvitukset. Muumit johdattelevat
lapsia lukemaan Lukukuun materiaaleissa sekä
seikkailevat Finlaysonin kodintekstiileissä, joilla
tuetaan Punaisen Ristin toimintaa, tuottamissamme ystävänpäiväkorteissa ja ainutlaatuisessa kaveritaitoaineistossa.

Tutustu materiaaliin:
www.sproppimateriaalit.fi

Yleiskokous ensi vuonna Joensuussa
Yleiskokouksessa jokaisella Punaisen Ristin
osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä kohden. Lisäksi jokaisella piirillä on yksi edustaja. Nämä äänivaltaiset edustajat valitsee osaston tai piirin hallitus,
ja he osallistuvat kokouksessa äänestyksiin ja
voivat käyttää puheenvuoroja.Kaikki jäsenet
ovat tervetulleita seuraamaan kokousta ja osallistumaan muuhun yleiskokousviikonlopun ohjelmaan. Varaa aika jo nyt kalenteristasi, tervetuloa mukaan!

Seuraava yleiskokous pidetään
10.–11.6.2023 Joensuussa.
Kolmen vuoden välein kokoontuva yleiskokous
on Suomen Punaisen Ristin ylin päättävä elin.
Se päättää järjestön toiminnasta ja valitsee
korkeimmat luottamushenkilöt eli puheenjohtajan, varapuheenjohtajat, hallituksen ja valtuuston. Yleiskokouksessa päätetään myös toimintalinjauksesta vuosille 2024–2026.
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Toistemme
tukena. Aina.

Nähdään – toisemme.
Sinä voit auttaa vähentämään yksinäisyyttä.

LUE LISÄÄ AIHEESTA

LUE LISÄÄ

Sähköpostin allekirjoitus tai kampanjabanneri voi näyttää pian esimerkiksi tältä.

Jokaisella
on oikeus
tulla kohdelluksi
yksilönä.

Ihmisarvoa ei lasketa syntyperän,
sukupuolen tai seksuaalisen
suuntautumisen perusteella.

Se on kaikille yhtäläinen.

3 tapaa toimia
rasismia vastaan
1. Pyrin eroon ennakkoluuloistani.
2. Puutun rasistisiin tilanteisiin.
3. Tutustun aiheeseen monipuolisesti.

#Rasisminvastainenviikko

#Rasisminvastainenviikko

Tällaisilla postauksilla erotumme sosiaalisessa mediassa.

KIITOS
KULUNEESTA
VUODESTA!

Omaishoitajan
arjen tukeminen
Juuri nyt ihmiset sinnittelevät Jemenissä
nälänhädän partaalla ilman välttämättömiä
perustarvikkeita. Apusi on korvaamatonta
sotien ja luonnonkatastrofien uhreille ympäri
maailmaa.
Syyskuussa tuhoisa tsunami jätti ihmiset
keskelle painajaista Indonesiassa. Eloon
jääneet tarvitsivat pikaisesti ruokaa, vettä ja
lääkkeitä sekä suojan päänsä päälle. Kiitos
kaltaistesi tukijoiden, apua voitiin toimittaa
paikalle nopeasti.

Apusi on
korvaamatonta

Juuri nyt ihmiset sinnittelevät Jemenissä
nälänhädän partaalla ilman välttämättömiä
perustarvikkeita.

Apusi on korvaamatonta sotien ja luonnon
katastrofien uhreille ympäri maailmaa.

Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet, lähetä viesti osoitteeseen
lahjoitukset@punainenristi.fi tai soita 020 701 2000. Kiitos! Osoitelähde:
Suomen Punaisen Ristin lahjoittajarekisteri, PL 168, 00140 Helsinki, puh.
020 701 2000. Lue lisää: punainenristi.fi/tietosuoja

FI52 5000 0120 4156 73
FI06 2219 1800 0680 00
Suomen Punainen Risti / Katastrofirahasto
Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki

Allekirjoitus
Underskrift

MOHAMMED HUWAIS /AFP/LK/SPR

BIC

OKOYFIHH
NDEAFIHH

Saaja
Mottagare

Kiitos lahjoituksestasi!

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Tililtä nro
Från konto nr

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet, lähetä viesti osoitteeseen
lahjoitukset@punainenristi.fi tai soita 020 701 2000. Kiitos! Osoitelähde:
Suomen Punaisen Ristin lahjoittajarekisteri, PL 168, 00140 Helsinki, puh.
020 701 2000. Lue lisää: punainenristi.fi/tietosuoja

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings
förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

IBAN

BIC

FI52 5000 0120 4156 73
FI06 2219 1800 0680 00

OKOYFIHH
NDEAFIHH

Suomen Punainen Risti / Katastrofirahasto
Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki

Kiitos lahjoituksestasi!

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings
förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

Postilaatikkoon kolahtavat uudenlaiset suoralahjoituskirjeet.

SPR / Etunimi Sukunimi

IBAN

Juuri nyt ihmiset sinnittelevät Jemenissä
nälänhädän partaalla ilman välttämättömiä
perustarvikkeita.

TILISIIRTO GIRERING

MOHAMMED HUWAIS /AFP/LK/SPR

Saaja
Mottagare

TILISIIRTO GIRERING

Syyskuussa tuhoisa tsunami jätti ihmiset
keskelle painajaista Indonesiassa. Eloon
jääneet tarvitsivat pikaisesti ruokaa, vettä ja
lääkkeitä sekä suojan päänsä päälle. Kiitos
kaltaistesi tukijoiden, apua voitiin toimittaa
paikalle nopeasti.

Kiitos
kuluneesta
vuodesta!

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Raikas visuaalinen ilme houkuttelee lukemaan uutiskirjeen.

Kutsumme kaikki
mukaan puolustamaan
inhimillisyyttä.

SPR / Etunimi Sukunimi

#Rasisminvastainenviikko

Kutsumme kaikki
mukaan puolustamaan
inhimillisyyttä.

Lehti-ilmoituksissa välittyvät inspiraatio, ilo ja toivo.
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Suomen Punaisen Ristin brändi uudistuu. Järjestön tuttuihin periaatteisiin
ja arvoihin rakentuvaa identiteettiä vahvistetaan uudella visuaalisella tyylillä.
Pikkuhiljaa alat huomata, että esimerkiksi Punaisen Ristin mainokset,
sosiaalisen median postaukset ja muu viestintämateriaali näyttävät erilaiselta.
Punaisen Ristin tunnistettavuus, näkyvyys ja uusi ilme ovat kaikkien asioita,
ja siksi alamme tuottaa uuden tyylin mukaisia materiaaleja toiminnassa
mukana olevien käyttöön.

Mitä järjestön uudella
ulkoasulla halutaan tuoda esiin?

Mitä vapaaehtoinen
hyötyy brändiuudistuksesta?

Brändissä on kyse tyylistä, mutta se ei ole vain
ulkoinen piristysruiske. Taustalla on tärkeä asia.
Haluamme tuoda entistä tehokkaammin esiin
Punaisen Ristin periaatteita ja arvoja.

Uusi brändi kootaan brändikirjaksi ja
ohjeistukseksi. Nämä auttavat kaikkia Punaisen
Ristin toiminnassa mukana olevia viestimään
riittävän yhdenmukaisesti. Vapaaehtoiset ja
työntekijät alkavat käyttää tekstin kirjasintyyleinä
Arialia ja Georgiaa, jotka löytyvät jokaisen
tietokoneelta. Esimerkiksi tämän jutun teksti on
Georgia-kirjasintyyliä ja koko aukeama on uuden
ulkoasun mukainen.

Yksi tärkeimmistä Punaisen Ristin periaatteista
on, että kaikki pääsevät mukaan toimintaan. Siksi
uudistetussa brändissä korostuvat esimerkiksi
moninaisuus, saavutettavuus sekä paikallisuus.
Kaikki nämä löytyvät myös toimintalinjauksesta,
ja ne tuodaan nyt entistä selkeämmin mukaan
mielikuvaan, jonka haluamme Suomen Punaisesta
Rististä antaa.

Vapaaehtoiset käyttävät viestinnässään paljon
sosiaalista mediaa kertoessaan toiminnastaan
toisille vapaaehtoisille, potentiaalisille
vapaaehtoisille, apua tarvitseville sekä heidän
läheisilleen. Siksi uudessa tyylissä korostuvat
lämpö ja inhimillisyys. Keskustoimiston viestintä
tuottaa aineistopankkiin uuden brändin mukaisia
mallipohjia, jotka helpottavat esimerkiksi
sosiaaliseen mediaan postaamista ja esityskalvojen
tekemistä. Tuotamme myös kuvia, jotta
vapaaehtoiset voisivat viestiä itsenäisesti entistä
helpommin. Punaisen Ristin järjestötunnus, eli
logo, säilyy ennallaan.

Minkälaisen mielikuvan haluamme antaa?
Minkälaiseksi me Suomen Punaisen Ristin
toiminnassa mukana olevat miellämme järjestön?
Tämä on tärkeä asia pohtia ja omaksua, jotta myös
järjestön ulkopuoliset mieltäisivät Punaisen Ristin
kanssamme samalla tavalla.



Mielikuva:
• Haluamme olla inspiroiva toimija,
joka ylläpitää toivoa.
• Vahvistamme ihmisten luottamusta toisiinsa.
• Suomen Punainen Risti on tulevaisuuden
järjestö, jolla on vahva perintö.
• Toimintamme on merkityksellistä ja tuo
mukana oleville iloa sekä mahdollistaa
muutoksen parempaan.

Saanko uudet materiaalit
käyttöön nyt heti?
Vielä täytyy malttaa. Uudistunut ilme otetaan
käyttöön aineistotuotannossa työ kerrallaan.
Vanhentuvalla ilmeellä tuotetut aineistot ovat
käyttökelpoisia siihen asti, kunnes uusintatarve
tulee ajankohtaiseksi muusta syystä, esimerkiksi
sisällön päivittämisen yhteydessä.

Tavoitteemme:
• Olemme nopeasti paikalla siellä,
missä apua eniten tarvitaan.
• Rakennamme yhdessä inhimillistä
yhteiskuntaa.
• Haluamme, että kaikki osaavat auttaa.

Mistä saan lisää tietoa asiasta?
Kerromme brändiuudistuksesta Auttajat
Aulangolla -vapaaehtoistapahtumassa huhtikuussa
sekä koulutusten yhteydessä.
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Jäsenhankintakampanja 2022

Jäsenhankinnan ”Checklist”

Jäsenmäärä on järjestössämme edelleen
huolestuttavasti laskussa. Notkahduksia on
toki vuosien varrella ollut ennenkin, mutta
yhteisellä tsemppauksella tilastokäyrä on
aina saatu positiiviseen nousuun! Jokainen
jäsen on merkittävä osaston tulevaisuuden,
talouden ja toiminnan kannalta.

Pohdi jokaista kohtaa jäsenhankinnan
näkökulmasta:

SPR Satakunnan piiri järjestää
jäsenhankintakampanjan 1.4.-30.9.2022
välisenä aikana. Kampanjan aikana kukin
osasto tekee erityisiä, jäsenten hankitaan
liittyviä toimintoja. Vinkkejä ja materiaaleja
löytyy paljon.

-Sosiaalinen media (Facebook & Instagram)
Jäsenyyteen ja jäseneksi liittymiseen
liittyvät postaukset

Mitä osasto hyötyy kampanjasta?

-Ossi. Maksamattomat jäsenet?!
Jäsentilanne?

-Paikallinen näkyvyys (esim. osallistuminen
tapahtumiin)
-Nettisivut (Rednet). Milloin nettisivujamme
on päivitetty? Näkyvätkö jäsenasiat siellä
jotenkin?

-Oma Punainen Risti. Onko Oman kautta
tullut uusia vapaaehtoisia? Onko heille
markkinoitu jäsenyyttä?

- Osastot tienaavat +10 € jokaisesta
uudesta kampanjan aikana hankitusta
jäsenestä!

-Näkyvyys mediassa. Tehtäisiinkö juttu
toiminnastamme?

- Lisäksi niille 3 osastolle, jotka ovat
prosentuaalisesti kasvattaneet eniten
jäsenmääräänsä suhteessa 31.12.2021
ilmoitettuun jäsenmäärään, tarjotaan +
virkistystapahtuma (tammi-maaliskuussa
liittyneet uudet jäsenet huomioidaan
mukaan).

-Koulutukset ja erilaiset tilaisuudet. Onko
meillä AINA jäsenlomakkeita mukana?
Muistammeko aina mainita jäseneksi
liittymisestä?

- Voittajille on tarjolla myös + mainetta
ja kunniaa, sillä voittajista ja hyvistä
jäsenhankintakeinoista tehdään juttu
Rednettiin sekä Tässä ja Nyt lehteen!

• Jäsensuhde on kuin mikä tahansa
ihmissuhde. Sitä on hoidettava ja
huollettava, niin se kestää.

-Henkilökohtainen kontakti. Monesti se
paras tapa!
Kampanjan jälkeen:

• Jokainen kontakti jäseneen vahvistaa
tai heikentää tunnetta kuuluvuudesta
järjestöömme. Kiitä, huomioi, tiedota ja
kutsu jäsenet mukaan!

Piirin hallitus julkistaa voittajat 19.10.2022
Tukimateriaalit osastoille

• Osastojen on mahdollista tilata
verkkokaupasta tervetuloa-kortteja, jotka
voi postittaa uusille jäsenille.

Piiritoimiston tuki:
• kummitoiminta
• piiritoimiston oma somekampanja
jäsenhankinnan tueksi
• muistuttelua matkanvarrella esim.
osastofoorumissa, jäsenkirjeessä jne.

Mia on palannut takaisin töihin

• Jäsenhankinnan tsemppipiste
vuosikokouksen yhteydessä

Olen palannut hoitovapaalta töihin 1.2.
alkaen. Työpöydälläni on STM:n rahoittama
hanke Ruokaa ja apua kaikille. Opettelen
vielä työn ja lapsiarjen yhdistämistä, joten
teen töitä 60 %. Tämä tarkoittaa sitä, että
valitettavasti välillä voin olla
huonosti tavoitettavissa.
Soitan kyllä takaisin!

Lisätietoa Rednetissä:
https://rednet.punainenristi.fi/node/1666
• Jäsenmestarin rooli: pikaperehdytys
(rednetissä)
• Aineistopankin kuvat: https://
aineistopankki.punainenristi.fi/ (vaatii
rekisteröitymisen)

Yhteystiedot ovat vanhat
tutut eli 050 305 5467, mia.
vettenranta@punainenristi.fi

• Ilmaiset jäsenhankintamateriaalit
verkkokaupasta: https://
punaisenristinkauppa.fi/fi/home
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SPR Satakunnan piirin vuosikokous
23.4.2022

Ilmoittautua voit myös piiritoimiston
numeroon tai sähköpostiin.

Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirin
hallitus kutsuu koolle vuosikokouksen,
joka pidetään lauantaina 23.4.2022 klo 13
Hinnerjoella, Harjunummen kappelissa,
Laitilantie 1782.

Lisätietoja voit kysyä piiritoimistosta
puh. 040 168 0521 (toimisto) tai 040 125
0210 (järjestösihteeri) tai satakunta@
punainenristi.fi
Piirin hallitus toivottaa osastojen viralliset
edustajat ja henkilöjäsenet tervetulleeksi
piirin vuosikokoukseen!

Vuosikokouspäivään ovat tervetulleita
kaikki osastojen jäsenet. Ennen varsinaista
kokousta järjestetään Ukraina-seminaari,
jossa keskitytään Punaisen Ristin
auttamistyöhön niin kansainvälisesti kuin
paikallisesti.

NUORISOTOIMINTA

Bigpepa 2022

Kokousohjelma
9.30-10.00 Aamukahvit
10.00-11.30 Ukraina-seminaari: Punaisen
Ristin auttamistoiminta
11.30 Virall.edustajien ilmoittautuminen
12.00 Lounas
13.00 Vuosikokousjuhla
14.00 VUOSIKOKOUS

Lasten ja nuorten pelastuspalveluleiri
Bigpepa etsii vapaaehtoisia mukaan leirin
henkilökuntaan!
Vapaaehtoiset mahdollistavat lapsille ja
nuorille uusia oppimisen kokemuksia sekä
elämyksiä. Vapaaehtoistoiminnalla on
mahdollisuus myös kerryttää osaamista ja
kokemusta erilaisista tehtävistä, joita voi
hyödyntää omassa työelämässä, arjessa tai
opinnoissa. Vuoden 2022 leiri toteutetaan
tuttuun tapaan telttaleirinä Koivuniemen
leirikeskuksessa, Pastuskerissa. Tämän
vuoden leiri toteutetaan yhdessä VarsinaisSuomen piirin kanssa.

Päätöskahvi
Kokouksessa käsitellään 1.1.2018 voimaan
tulleen piirien johtosäännön 4 §:ssä
mainitut asiat. Piirin kokouksessa osastolla
on yksi äänivaltainen edustaja kutakin
alkavaa 100 jäsentään kohden. Osasto ei
voi valtuuttaa toista osastoa edustamaan
itseään kokouksessa.

Mistä on kyse? Bigpepa 2022 on Punaisen
Ristin Satakunnan ja Varsinais-Suomen
piirien yhdessä järjestämä lasten ja
nuorten pelastuspalveluleiri. Leirillä lapset
ja nuoret oppivat tärkeitä kansalaistaitoja,
kuten ensiapua ja ryhmässä toimimista,
sekä saavat käytännössä harjoitella
vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa,
esimerkiksi kadonneen etsintää.
Telttaleirillä pääset monien uusien taitojen
oppimisen lisäksi nauttimaan perinteisestä
leirielämästä nuotion ja uimisen
merkeissä. Leiri järjestetään Koivuniemen
leirikeskuksessa, Meri-Porissa.

Osaston hallituksen valtuuttama
kokousedustaja käyttää kokouksessa
ainoastaan yhtä ääntä. Osaston edustajat
piirin kokoukseen valitsee osaston hallitus.
Osaston edustajalla tulee olla osaston
hallituksen antama valtuutus. Kokous
on päätösvaltainen, kun kokouksessa on
edustettuna vähintään yksi viidesosa piirin
osastoista.
Virallisten edustajien valtakirjat voidaan
lähettää piiritoimistoon jo etukäteen
sähköisesti torstaihin 21.4. klo 16.00
mennessä osoitteeseen satakunta@
punainenristi.fi

Kenelle? Bigpepa-leirin leiriläiset ovat 720 –vuotiaita nuoria, jotka jakautuvat
iän mukaan erillisiin niin sanottuihin
alaleireihin. Etsimme leirin henkilökuntaan
vapaaehtoisia, jotka ovat kiinnostuneita
toimimaan lasten ja nuorten parissa
erilaisissa tehtävissä, kuten ohjaajana,
huoltohenkilönä tai keittiöapulaisena.

Valtakirjat voidaan myös esittää
kokoukseen ilmoittauduttaessa.
Kokousta seuraaville lähetetään kokouksen
teams-linkki ilmoittautumisen jälkeen.
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.
in/vuosikokous_230422

Lisätietoja eri tehtävistä löydät leirin
verkkosivuilta, www.bigpepa.com

Kokoukseen tulee ilmoittautua tarjoilujen
vuoksi ke 20.4.2022 mennessä.
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- SATAKUNNAN PIIRI NUORISOTOIMINTA
Milloin tapahtuu?

Tulevana Vappuna päihdetyön
vapaaehtoiset jalkautuvat nuorten
pariin Raumalla ja Eurassa sekä Porissa
toteutetaan selviämispistetoimintaa.
Lisäksi Sastamalan alueella on tehty ja
tullaan tekemään jalkautumisia. Tehtyjen
kokeilujen kokemuksella nuoret ovat
ottaneet Punaisen Ristin avoimesti vastaan
ja Punaisen Ristin läsnäolo on herättänyt
luottamusta ja turvaa.

Leirihenkilökunnalle tärkeät päivämäärät
ovat:
1.PEREHDYTYS/VALMISTELU 22.-24.4.
Koivuniemen leirikeskus/ etäosallistuminen
(leirin vastuuvapaaehtoiset)
2.PEREHDYTYS/VALMISTELU 20.-22.5.
Koivuniemen leirikeskus (leirin puitteiden
tarkistaminen, talkoot/ kaikki)

Lisätietoja ehkäisevän päihdetyön
hankkeesta voit kysellä piiritoimistosta
Tiinalta ja Ninalta.

Bigpepa –leiri 12.-19.6.2022 Koivuniemen
leirikeskus (leiriläiset paikalla 14.-18.6.)
Leiriläisilmoittautuminen avataan huhtikuun
puolen välin aikaan ja siitä infotaan
osastoja erikseen!

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA

Löydät Bigpepan myös Facebookista,
Instagramista ja TikTokista

Omaishoidon tukitoiminnan
kuulumisia
Omaishoitajien vertaisryhmät/tapahtumat
ovat jälleen päässeet aloittamaan ja
RedNetistä löytyy kaikkien mukana olevien
osastojen kevään ohjelmat.
Lisäksi koko kevään on menossa
Webinaarisarja ”Hoito ja huolenpito kotona”
ja tulossa olevina teemoina:
ti 5.4. klo 14-15 Omaishoitaja ja hoidettava
terveydenhuollon asiakkaana osa 1.
ti 12.4. klo 14-15 Omaishoitaja ja hoidettava
terveydenhuollon asiakkaana osa 2.
ti 19.4. klo 14-15 Luonto osana hyvinvointia
ti 26.4. klo 14-15 72 tuntia ‒ miten selviytyä
arjen häiriötilanteissa?
ti 3.5. klo 14-15 Sairauskohtausten ensiapu
Pyydä linkki Eeva-Liisalta 040 8610748
tai eeva-liisa.koskinen@redcross.fi ja tule
mukaan!

Kohtaamisia nuorten parissa terveyden
ja turvallisuuden edistämiseksi

Omaishoitajien kesäpäivät

Ehkäisevän päihdetyön -hankkeessa
Satakunnan piirin alueelle pyritään
käynnistämään maakunnallista
toimintaryhmää, joka toteuttaa mm.
selviämispistetoimintaa, jalkautuvaa
toimintaa sekä oppilaitosvierailuja, jossa
kohdataan nuoria.

Omaishoitajien perinteistä virkistysleiriä ei
järjestetä tänäkään vuonna Pastuskerissa,
mutta korvaamme leirin seuraavasti:
ma 4.7. / ti 5.7. / ke 6.7. Omaishoitajien ja
hoidettavien kesäpäivät
- kesäpäivä on osallistujalle yksipäiväinen
(ei yöpymistä).

Erityisesti juhlaviikonloppuina viranomaiset
ja kuntien/kaupunkien nuorisopalvelut
toivovat vapaaehtoisia mukaan juttelemaan
ja olemaan läsnä nuorten parissa.

- luvassa mukavaa ohjelmaa, iloista seuraa
ja hyvää ruokaa.
- ilmoittautuminen Eeva-Liisalle, lisätietoa
tulossa osastoille.
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- SATAKUNNAN PIIRI SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMIN TA

Viekää viestiä eteenpäin ja tulkaa itsekin
mukaan, jos olet entinen, nykyinen tai
vaikka tuleva omaishoitaja!

sekä koota edustuksellinen
neuvottelukunta. Lisäksi kerättiin
ajankohtaista tietoa toimintakentästä
valtakunnallisesti. Koska hanke on
valtakunnallinen ja keskustoimistovetoinen,
niin tämä hanke on näkynyt Satakunnan
piirissä lähinnä vierailuina ja työntekijöiden
välisinä keskusteluina. Hankkeen
tuloksista kuullaan lisää seminaarissa, joka
järjestetään verkossa 26.4. Tervetuloa
mukaan!
Ruokaa ja osallisuutta hanke on saman
tyylinen kuin jo loppunut Ruokaa ja
kohtaamisia hanke. Tämän uuden hankkeen
avulla halutaan vahvistaa osallisuutta ja
hyvinvointia vapaaehtoistoiminnan avulla
ruoka-apuun turvautuneille. Uusi työntekijä
aloittanee hankkeessa kevään aikana.

Omaishoidon tukitoiminnan
vapaaehtoisten vuosittainen seminaari
järjestetään tänä vuonna aluekatsomoissa
eri puolilla Suomea. Satakunnan piirissä
kokoonnutaan to 9.6. Pastuskeriin,
Koivuniemen leirikeskukseen.

Ruokaa ja apua kaikille hanke on käynnissä
Satakunnan piirissä kolmatta vuotta.
Hankkeen tavoitteena varmistaa ruokaaputoiminnan jatkuminen ja sitä kautta
pyrkiä turvaamaan ruoka-avun jakelu sitä
tarvitseville. Tässä muutama esimerkki,
jota osastoissa tehdään:

Luvassa luentoja (valtakunnallisesti),
maukasta ruokaa, saunomista & uimista
sekä hyvää seuraa.
Kutsu tulossa lähipäivinä, joten tervetuloa
mukaan!

•kauppojen hävikkiruuan jakaminen
•koulujen ylijäämäruuan jakaminen
•keittoannosten jakaminen

Ruoka-aputoiminta Satakunnan
piirissä

•kohtaamiskahvila

Ruoka-aputoiminta ei ole uusi
toimintamuoto meidän piirissämme, sillä
Hyvän Joulumielen lahjakortteja on jaettu
jo vuosia ja samoin olemme olleet mukana
jakamassa EU-ruokakasseja alusta asti.
Tämän ansiosta myös moni osastoistamme
on tuttu toiminnan kanssa. Tällä hetkellä
Punaisessa Ristissä on menossa useampi
tähän ruoka-apuun liittyvä hanke ja
selvennetään aluksi mitkä ne ovat:

Vaikka EU-ruokakassit ovat jäämässä
tällä tiedolla historiaan ja tilalle tulevasta
toimintamuodosta emme vielä tiedä, niin
toivomme etteivät osastot lopettaisi ruokaaputoimintaa kokonaan. Sosiaalibarometrin
(2020) mukaan ruoka-avun tarve on
kasvanut koronakriisin myötä ja uutisten
perusteella tämä tarve ei lähiaikoina
ainakaan vähene. Myös tässä yhteydessä
Punaisen Ristin osastojen rooli ja ääni oman
alueensa hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämisessä nousee esille.

• Ruoka-avun kansallisen
järjestökoordinaation kehittämishanke
(10/21–8/22)

Toivommekin, että osastot miettisivät
omia resurssejaan ja mahdollisuuttansa
toimia yhtenä kanavana antaa olla mukana
auttamassa.

• Ruokaa ja osallisuutta (STEA:n avustus
2022–2024)
• Ruokaa ja apua kaikille (STM:n
valtionavustus 2021–2022)

Piiritoimistossa annamme mielellämme
lisätietoja ruoka-aputoiminnasta ja sen
mahdollisesta aloittamisesta. Ole rohkeasti
yhteydessä!

Ruoka-avun kansalliseen koordinaatioon
liittyvä hanke loppuu elokuussa.
Tämän hankkeen tavoitteena oli luoda
järjestökoordinaatiopohjainen toimintamalli,
yhtenäistää ruoka-apukenttää

Lisätiedustelut: Mia p. 050-3055467.
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- SATAKUNNAN PIIRI MONIKULTTUURISUUSTOIMIN TA

Mustafa ja Osman ovat toimineet Punaisen
Ristin osastoissa (Pori ja Vammala)
vertaisohjaajina noin 6 kuukauden ajan.
Nyt taloudellinen tuki on päättynyt
vertaisohjaajaprojektiin, mutta molemmat
jatkavat mielellään osaston vapaaehtoisina.
Alla Mustafa ja Osman kertovat itsestään
ja kokemuksistaan vertaisohjaajana
toimimisesta.

Lisäksi vertaisohjaaja ja ryhmäläiset voivat
vaikuttaa asenteisiin eri väestöryhmiä
kohtaan tiedon ja keskustelujen avulla.
Vertaistoiminnassa voidaan tukea myös
Suomen kielen oppimista sekä korostaa
kielen oppimisen tärkeyttä. Kielitaito
vähentää osaltaan eristäytymisriskiä.
Tällä hetkellä minä autan toisia
maahanmuuttajia. Haluan tukea
muita tilanteessa, jossa olin itse
aikaisemmin. Haluan auttaa, koska myös
minä itse sain apua Punainen Ristin
vapaaehtoisilta, kun tulin aikoinani Poriin
vastaanottokeskukseen. Ihminen oppii
pikkuhiljaa tekemään asioita itse, kun saa
ensin muiden tukea.”

”Minä olen Osman.
Olen somalialainen.
Tulin suomeen 2015
ja asun Porissa.
Olen opiskellut
aikuisten
peruskoulussa ja
ammattikoulussa.

”Minä olen Mustafa
Almohamed
24-vuotias, kotoisin
Syyriasta. Nykyisin
opiskelen lukiossa
Sastamalan
Karkussa. Tulin
Suomeen 2016
kiintiöpakolaisena
perheeni kanssa.
Meillä oli vaikea
alku, koska silloin
asuttiin pienessä
kylässä, jossa ei
ole paljon ihmisiä
eikä suomen kielen
kursseja. Kieli on avain yhteiskunnassa
toimimiseen ja menestymiseen. Kun
opin Suomen kieltä kaikki, mikä ennen
tuntui toivottoman vaikealta, alkoi
selkiytyä ja yksinkertaistua. Olen
suorittanut vertaisohjaaja -koulutuksen
Suomen Pakolaisavussa. Se oli tärkeä,
koska sen avulla opin paljon ohjaajan
taitoja ja yleensäkin asioiden käsittelyä.
Aloitin vapaaehtoistyön tekemisen viime
vuoden lokakuussa Punaisessa Ristissä.
Nyt olen tehnyt vertaistukihenkilönä
avustustyötä maahanmuuttajin arjen
asioiden hoitamisessa. Pankissa ja kelassa
asioimisesta aina terveyskeskusasioihin
asti. Pidän tästä työstä, koska muiden
ihmisten auttaminen tuottaa hyvän mielen.”

Lisäksi olen
tänä vuonna
suorittanut Suomen
Pakolaisavun
järjestämän
vertaisohjaaja
-koulutuksen. Toimin tällä hetkellä
vertaisohjaajana Punaisessa Ristissä,
Porissa. Ohjaan maahanmuuttajien
ryhmää perjantaisin, mutta autan monia
maahanmuuttajia myös muulloin. Monet
maahanmuuttajat ottavat minuun yhteyttä,
kun tarvitsevat apua. Pystyn auttamaan
heitä, koska puhun heidän äidinkielensä
lisäksi suomea ja tiedän omasta
kokemuksestani, miten yhteiskunta toimii.
Kotoutuminen on prosessi, jonka aikana
uuteen maahan muuttanut ihminen
löytää yhteiskunnassa oman paikkansa
olla ja toimia. Vertaisohjaajana olen
oppinut, että kotoutuminen on tärkeää
maahanmuuttajille. Kun itse tulin suomeen
yritin oppia suomen kieltä ja halusin
kotoutua hyvin uuteen kotimaahani.
Suomessa asuessaan maahanmuuttajien
täytyy suomalaisten lisäksi oppia elämään
myös muiden maahanmuuttajien kanssa,
etnisyydestä huolimatta.
Vertaisohjaaja voi ehkäistä
maahanmuuttajien eristäytymistä
mahdollistamalla kontakteja erilaisten
ihmisten kanssa.
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- SATAKUNNAN PIIRI VALMIUSTOIMIN TA

Tunnetko 72 tunnin
varautumissuosituksen?

Hätäapukeräys Ukrainan konfliktin
auttamiseksi

Oletko sinä varautunut mahdollisiin
pitkittyneisiin sähkökatkoihin tai
vedenjakeluhäiriöihin?

Hätäapukeräys on tuottanut loistavan
keräystuloksen. Tällä hetkellä
valtakunnallinen tulos on yli 18 milj.
euroa. Lahjoituksia on tullut paljon suora
lahjoituksina, tilisiirtoina, nettikeräyksinä,
yritys ja kuntalahjoituksina.

Oletko miettinyt, miten valmistaisit ruokaa
ilman sähköä tai mistä saisit juomavettä,
jos sitä ei tulisi hanasta eikä sitä pääsisi
ostamaan kaupasta?

Osastoilla on vielä paljon lippaita liikkeellä
ja keräystuloksen arviointi on vielä vaikeaa.
Rednetissä löytyy osastojen tilitykset ja
viimeisin päivitys on 29.3. jossa osastojen
keräystulos on 1.35 milj €.

72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen
laatima varautumissuositus kotitalouksille.
Kotitalouksien varautumisen merkitys on
suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea
ihmiselle itselleen. Kodeissa tulisi varautua
pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme
vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Olisi
hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi
vuorokaudeksi ruokaa ja lääkkeitä.

Satakunnan piirin osastot ovat tilittäneet
(29.3.) 64 347 €. Osastojen ilmoitusten
mukaan on odotettavissa että meidän
kokonaiskeräystuotto nousee yli 100 000 €.
Keräystuloksia pääsette seuraamaan
linkin kautta: Katastrofirahasto_
katastroffonden_2022_5.xlsx (live.com)

Tunnetuin osa varautumisesta on kotivara
ja sen käyttö. Sen lisäksi olisi myös
hyvä tuntea muitakin varautumisen
perusteet eli tietää esimerkiksi, mistä saa
oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten
pärjätä kylmenevässä asunnossa. Entä
oletko miettinyt digitaaliset turvataitoja,
sillä digitaalisuus alkaa olla läsnä
jokapäiväisessä elämässämme. Tässä
yhteydessä mielestäni on myös pakko
mainita kriittinen medianlukutaito, joka
varmasti tulee nousemaan esille entistä
enemmän.

Keräys jatkuu vielä ainakin toukokuun
loppuun saakka. Toivomme, että katsoisitte
vielä sellaisia tapahtumia, joissa voisi
kerääjämme liikkua. Avustustarve on
valtava ja apuamme tarvitaan vielä pitkään.
Kiitos kaikille vapaaehtoisille, olette
tehneet loistavaa työtä jälleen!

Kiinnostuitko?
Lue lisää: https://72tuntia.fi/ tai kysy
piiritoimistosta!
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- SATAKUNNAN PIIRI TAPAHTUMAKALENTERI
HUHTIKUU

ELOKUU

11.4. Webinaari ensiauttajat/EA-ryhmät
(verkossa), valtakunnallinen

12.-13.8. Kesäpäivät, Pori/Pastuskeri

12.4. Osastofoorumi, verkossa

24.8. EA3 – aloitus Webinaari

19.-21.8. Vapepa ryhmänjohtaja kurssi,Pori

12.4. Omaishoitaja ja hoidettava terv.
huollon asiakkaana osa 2., verkossa

SYYSKUU

19.4. 72h-miten selviytyä arjen
häiriötilanteissa, verkossa

kk 1 tiistai Valmiuskouluttajien webinaari
1.9. EA 3 Webinaari osa II

20.-21.4. Omaishoitajien hyvinvointipäivät,
Pori

3.9. Vapepan maastojohtaja kurssi, Häme/
7.9. Piirihallituksen kokous, teams

20.-27.4. Henkinen ensiapu lapsille ja
nuorille, verkossa

9.-10.9. Piirihallituksen ja valiokuntien
seminaari, (paikka avoinna)

21.-28.4. EA1-kurssi (vapaaehtoisille),
Rauma

9.-11.9.EA3 Lähijakso, Pastuskeri

21.4. Ystävätoiminnan aluetapaaminen, Pori

9.-11.9. VAK sisältö osa, valtakunnallinen

22.-23.4. Pepa-peruskurssi ja
maastoetsinnän peruskurssi, Sastamala

17.9. VAPEPA / SPR valmius maastorata,
Satakunta???

22.-24.4. Bigpepan valmisteluviikonloppu
osa 1., Pori/Pastuskeri

22.-24.9. Nälkäpäivä-keräys, valtakunn.
27.9. EA3 Webinaari osa III.

23.4. Vuosikokous, Hinnerjoki
26.4. Ystävätoiminnan aluetapaaminen,Eura

LOKAKUU

26.4. Luonto osana hyvinvointia, verkossa

kk 1. tiistai Vapepa-johtajien webinaari

26.4. Väliaikaismajoituksen
perustamiskoulutus

1.10. Psykososiaalisen tuen webinaari,
etänä + aluekatsomo

28.4. Ystävätoiminnan peruskurssi,vammala

7.-9.10. EA 3 lähijakso II, Pastuskeri

TOUKOKUU

13.10. Vapepa maakuntatoimikunnan
kokous, Satakunta

kk 1 tiistai Vapepa-johtajien webinaari

17.10. Aluetapaaminen, (paikka avoin)

3.5. Sairauskohtausten ensiapu, verkossa

18.10. Aluetapaaminen, (paikka avoin)

6.-7.5. Valmiusharjoitus, valtakunnallinen

19.10. Piirihallituksen kokous

11.5. EA-ryhmänjohtajien /-vetäjien
tapaaminen, Pori/verkko

19.10. Aluetapaaminen, (paikka avoin)

13.- 15.5. Vapepa esittely/Erämessut
Porin ravirata

28.-30.10. Vapepa-johtajakoulutus, Nynäs

20.10. Aluetapaaminen, (paikka avoin)

14.5. Voimavarapäivä, Pori/Pastuskeri

MARRASKUU

18.5. EA-ryhmien harjoitusilta

kk 1. tiistai Valmiuskouluttajien webinaari

20.-21.5. Bigpepan valmisteluviikonloppu
osa 2., Pori/Pastuskeri

18.-19.11. Vapepa-foorumi(t), alueelliset
26.11. Voimavarapäivä

KESÄKUU

JOULUKUU

8.6. Piirihallituksen kokous

kk 1. tiistai Vapepa-johtajien webinaari

9.6. Omaishoidon vapaaehtoisten seminaari

1.12. Maailman AIDS päivä

7.-12.6. Ryhmänjohtajakurssi nro 100,
Nynäs, valtakunnallinen

14.12. Piirihallituksen kokous

14.-18.6. Bigpepa -leiri, Pori/Pastuskeri

Paikka- ja päivämäärämuutokset
mahdollisia.

HEINÄKUU

Tarkempia tietoja koulutuksista löytyy piirin
nettisivuilta satakunta.punainenristi.fi

4.-6.7. Omaishoitajien kesäpäivät, Pori
11.-15.7. SuomiAreena
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- SATAKUNNAN PIIRI YHTEYSTIETOJA

PIIRITOIMISTO
Pohjoispuisto 2b, 28100 Pori (7.6.2021 alkaen)
p. 040 168 0521 (arkisin klo 9.00-15.00)
sähköposti: satakunta@punainenristi.fi
kotisivut: satakunta.punainenristi.fi
PIIRITOIMISTON HENKILÖKUNTA
Henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
toiminnanjohtaja,
Paula Ilén, p. 040 563 0118
järjestökehittäjä - ensiapu ja terveyden edistäminen,
Tiina Hiidenoja-Sirén, p. 040 065 1105
järjestökehittäjä - maahanmuutto, pakolaistyö, monikulttuurisuus,
Ellinoora Söderman, p. 040 142 4244
järjestökehittäjä - nuoriso- ja järjestötoiminta,
Nina Fisk, p. 040 142 9298
järjestökehittäjä – ruoka-aputoiminta
Mia Vettenranta, p. 050 305 5467 (1.2.2022 alk.)
järjestösihteeri,
Paula Hellgrén, p. 040 125 0210
omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija,
Eeva-Liisa Koskinen, p. 040 861 0748
terveyden- ja hyvinvoinnin päällikkö,
Anne-Mari Hakuni, p. 040 760 7141
valmiuspäällikkö,
Kari Petäjä, p. 040 032 2191
VASTAANOTTOKESKUS
Porin Liinaharjan vastaanottokeskus, Langintie 2, 28600 Pori
Vastaanottokeskuksen johtaja, Niina Mitikka, p. 040 778 4897
PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY
Palvelupiste ja koulutustilat: Rautatienpuistokatu 7 (Crazy Town), 28130 Pori
Puhelin 0400 112 113 (arkisin klo 9.00-16.00). Avoinna sopimuksen mukaan
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, Maarit Kuja-Kanto, p. 040 1285976
KONTTI
Paanakedonkatu 20, 28100 Pori
Avoinna: ma-pe 9.00-19.00, la 9.00-17.00, su 10.00-16.00
Asiakaspalvelu, puh: 040 737 9148
Kontti-päällikkö, Nina Tuli, 040 025 7854
työllistämisen projektipäällikkö Pirjo Katajamäki, 040 844 8945
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Vapaaehtoisten
kesäpäivä 2022

TERVETULOA MUKAAN
SPR SATAKUNNAN PIIRIN KESÄPÄIVILLE
KOIVUNIEMEN LEIRIKESKUKSEEN MERI-PORIIN.
LUVASSA ON LEPPOISAA YHDESSÄOLOA,
MUKAVAA OHJELMAA LUONTOTEEMALLA,
HYVÄÄ RUOKAA
JA TIETYSTI SAUNOMIS- JA UINTIMAHDOLLISUUS.

JÄRJESTÄMME PÄIVIÄ SEURAAVASTI:

PE 12.8. SEKÄ LA 13.8.
KLO 11 ALKAEN AINA ILTAAN ASTI.
VALITSE SOPIVA PÄIVÄ JA ILMOITTAUDU MUKAAN
VIIM.VIIKKOA ENNEN KO. PÄIVÄÄ!
KYSELKÄÄ OSASTOSTANNE KIMPPAKYYTEJÄ.
LISÄTIETOJA:
Eeva-Liisa Koskinen 040 8610 748/
eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/kesapaiva2022
tai satakunta@punainenristi.fi
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
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