
1

Järjestötiedote 3/2022

Satakunnan piiri

Joonas B
randt / S

uom
en Punainen R

isti



2

Ukrainan kriisi on osoittanut,  
mihin katastrofirahastoa tarvitaan
Kun sotakuvat Ukrainasta ilmestyivät puoli 
vuotta sitten telkkariin ja puhelimen ruudul-
le, monen mielen valtasi epäusko ja häm-
mennys – huoli siitä, että mitä tahansa voi 
tapahtua. Ukrainassa ihmiset ovat menet-
täneet kotinsa, läheisiään ja elinkeinonsa, 
mutta konflikti on ravisuttanut turvallisuu-
den tunnetta Suomessa asti.

Suomen Punaisessa Ristissä saatoimme ka-
navoida järkytyksen toiminnaksi, sillä olim-
me varautuneet auttamaan. Olimme kerän-
neet varoja valmiiksi katastrofirahastoon, ja 
kriisin puhjettua lähdimme liikkeelle lipas-
kerääjinä, vapaaehtoisina ja haavoittuvim-
pien puolestapuhujina.

Saatoimme luottaa avun perillemenoon, sillä 
Punainen Risti oli tehnyt töitä Ukrainassa ja 
sen lähimaissa jo pitkään. Ukrainassa paikal-
liset vapaaehtoiset käynnistivät auttamisope-
raation heti konfliktin puhjettua, ja samat ih-
miset jäävät yhteisöihinsä myös sen jälkeen, 
kun taistelut jonain päivänä päättyvät.

Kriisin alusta asti avun ketjun toinen pää 
on siis ollut lujasti kiinni siellä, missä apua 
on tarvittu – ja tarvitaan yhä. Kun konflik-
tin vaikutukset laajenevat esimerkiksi ruo-
kakriisiksi Afrikkaan, Punaiselta Ristiltä ja 
Punaiselta Puolikuulta pyydetään apua yhä 
enemmän. Avun ketju laajenee verkoksi.

Nälkäpäivänä kerätään varoja juuri 
äkillisiä kriisejä varten. Hädän hetkellä 
ponnistamme nopeasti liikkeelle niiden va-
rojen turvin, joita ihmiset myös Suomessa 

ovat lahjoittaneet keräyslippaisiin, nettike-
räyksiin ja vastauksina tekstaripyyntöihin. 
Kun varoja ei ole sidottu etukäteen tiet-
tyyn kohteeseen, niillä voidaan auttaa siel-
lä, missä apua eniten tarvitaan.

Katastrofirahasto tuo työhömme nopeu-
den lisäksi myös vapautta. Kun rahoitamme 
apumme itse, pystymme itse päättämään, 
minne ja missä muodossa apumme kulkee. 
Maailman politisoituessa pystymme autta-
maan myös siellä, mihin uutiskamerat ei-
vät yllä.

Toiminta on paras keino vahvistaa turvalli-
suuden tunnetta. Tänä Nälkäpäivänä meil-
lä on tilaisuus tarjota auttamisen mahdol-
lisuuksia erityisesti heille, jotka Ukrainan 
kriisi on innostanut vapaaehtoiseksi.

Kutsutaan siis jokainen uusi vapaaehtoinen 
lipaskerääjäksi. Näytetään, että auttaminen 
luo toivoa sekä avun saajalle että sen anta-
jalle.

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

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA 
Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME 
Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Marko Korhonen 

Kansainvälisen  
katastrofiavun päällikkö

Suomen Punainen Risti
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Syyskokouksia ja uusia jäseniä

PÄÄKIRJOITUS 18.8.2022

Hyvää syyskauden aloitusta! Kävimme 
piiritoimiston henkilökunnan kanssa läpi 
kesän tapahtumia ja havaitsimme, että 
olemme Punaisena Ristinä monessa 
mukana ja paljon tapahtuu koko ajan. 
Ensiapupäivystyksiä on ollut enenevissä 
määrin ja joissakin osastoissa on jatkettu 
ukrainalaisten auttamista. Myös kotimaan 
apua ja henkistä tukea on tarvittu.

Piiritoimisto on järjestänyt virkistyspäiviä 
Koivuniemen leirikeskuksessa 
Pastuskerissa ja päiviin on osallistunut 
mukavasti vapaaehtoisia ja omaishoitajia. 
Leirikeskuksessakin on tapahtunut paljon. 
Alkutalvesta on raivattu metsää ja kesällä 
saatiin uusi talven kestävä laituri. Kahden 
vuoden tauon jälkeen pidettiin lasten ja 
nuorten pelastuspalveluleiri.  Juhannuksena 
toteutettiin iso voimain ponnistus, kun 
yhteistyössä Satakunnan ja naapuripiirien 
osastojen kanssa järjestettiin Rauman 
Meren Juhannuksen kolmipäiväinen 
ensiapupäivystys.

Jäsenhankinta on aina ajankohtaista
Henkilökunnan kokouksessa havaitsimme 
myös, että osastot ovat saaneet tänä 
vuonna jo 175 uutta jäsentä. Hieno 
saavutus! Jotta saamme pidettyä 
jäsenmäärän samana kuin viime vuonna, 
tarvitsemme vielä 17 uutta jäsentä. 
Ja siihenhän me pystymme. Punaisen 
Ristin jäsenyys on paitsi kannanotto 
paremman elämän puolesta niin myös 
avain vaikuttamiseen järjestössä. 
Lisäksi meidän tulisi pitää automaattina 
sitä, että jokainen vapaaehtoinen 
maksaa myös jäsenmaksunsa, koska 
huolehdimme vapaaehtoisten ohjauksesta, 
kouluttautumisesta, vakuutuksista ja 
kiitoksista.
Vapaaehtoistoiminnan ylläpitäminen ei 
ole ilmaista osastoille, piirille eikä koko 
järjestölle.

Jäsenhankinnan kannustamiseksi 
Punaisen Ristin valtuusto on päättänyt, 
että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu 
palautetaan kokonaisuudessaan osaston 
käyttöön. Vielä on myös aikaa haastaa 
osastoa jäsenhankintakilpailuun, joka 
päätyy 30.9. Piirihallituksemme myöntää 
parhaille jäsenhankkijaosastoille 
lisäbonusta. Kilpailun voittaneet 
osastot julkistetaan 19.10.2022 
piirihallituksen kokouksessa. Lisätietoa 
jäsenhankintakilpailusta löytyy tämän 
lehden piirisivustolta.

Onko aika vaihtaa puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja?
Punaisen Ristin yleiskokouksessa vuonna 
2017 vahvistettiin säännöt, joissa rajoitettiin 
osastojen puheen- ja varapuheenjohtajien 
toimiaikoja. Monessa osastossa on 
nyt tilanne, jossa pitkään toimineen 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
yhdenjaksoinen kolmivuotinen toimikausi 
tulee täyteen. Jos toimikausi alkoi vuonna 
2017, on vastuunkannon vaihdon aika.
Suosittelenkin osastoja aktivoitumaan 
hallituksen muodostamisen kanssa. 
Tarvitsemme hallituksiin niin kokeneita 
kuin uusiakin luottamushenkilöitä 
oppimaan ja varmistamaan toimintamme 
jatkuvuuden. Ihanteellista on, että hallitus 
muodostuu eri ikäisistä, eri sukupuolista 
ja erilaisista kokemuspohjista. Onhan 
vapaaehtoistoimintammekin varsin 
monimuotoista, joka tarjoaa eri asioista 
kiinnostuneille varsin erilaisia toiminnan 
mahdollisuuksia. 

Iloa Punaisen Ristin harrastukseen ja 
auttamistoimintaan teille kaikille!

Paula Ilén

toiminnanjohtaja
Suomen Punainen Risti
Satakunnan piiri
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9. 

Uusia lipaskerääjiä saa mukaan suoralla 
yhteydenotolla

Kuva: Karoliina Rantala

Koronavuosien jälkeen haluamme saada 
kerääjämäärän uuteen nousuun. Siksi ko-
kosimme yhteen parhaat kerääjärekry-
toinnin vinkit kokeneilta keräysjohtajil-
ta ja viime vuonna lippaaseen tarttuneilta 
kerääjiltä. 

Löydätkö ideoita omaan osastoosi?

”Kaikkein tehokkain tapa on puhelinsoitto. Sii-
hen kannattaa ehdottomasti varata aikaa. Pi-
dämme osastossa soittoiltoja, jolloin porukalla 
soitamme aiemmin keräämässä olleille”, kertoo 
Karoliina Rantala Oulun osastosta. 

Myös Kehä-Espoon osastossa lähdetään liik-
keelle edellisvuoden kerääjistä soittamalla ja 
sähköpostitse. ”Viime vuonna saimme myös 
yrityksistä parikymmentä kerääjää”, iloitsee 
keräystiimin aktiivi Ulla-Maija Keränen. 

Tampereen osaston toiminnanjohtaja Marjo 
Majlund kertoo, että osasto lähestyy aiemmin 
keränneitä postikortilla. Uusia houkutellaan 
kohdennetulla Facebook-markkinoinnilla. Kou-
luista on rekrytoitu oppilaita keräämään koulu-
päivän aikana kaduille ja marketteihin.

Tampereella myös Oma on otettu tehokäyt-
töön. ”Lähetämme Omasta sähköpostiviestejä 
kaikille sinne rekisteröityneille ja kerromme tie-
tysti samalla osaston muustakin toiminnasta.”

Näin kerääjät kertovat innostuneensa 
lipaskeräämisestä

Kysyimme viime vuonna keräämässä olleilta, 
mikä innosti heidät lipaskerääjäksi. Muun mu-
assa näin he kertoivat: 

”Keräämisestä on muodostunut perinne.” 

”Osallistuminen on itsestään selvää meidän 
osastossa.”

”Ystäväni oli menossa keräämään ja lähdin 
mukaan.”

Pyysimme myös keräysjohtajia muistelemaan, 
mikä aikanaan sai heidät keräämään. 

”Olin ollut jäsen jo kauan ja osastolta tuli aina 
mainoskirje, jossa pyydettiin mukaan kerää-
jäksi. Monta vuotta mietin, ja kerran sitten me-
nin”, muistelee Tikkurilan osaston keräysjohta-
jana useita vuosia toiminut Päivi keräysuransa 
alkuhetkiä. 

”Minut sai lipaskerääjäksi Aasian tsunami. Jou-
lun ja uuden vuoden välillä keräsin joka päivä. 
Yksi osasto sai minut silloin kiinni, ja sillä tiellä 
ollaan”, kertoi Ulla Kehä-Espoon osastosta. 

Saman osaston Ulla-Maija kertoo lähteneensä 
kerääjäksi eläkkeelle jäätyään, kun toiminnas-
sa jo mukana olleet tuttavat pyysivät.

Partion kautta keräämään tuli Tampereen osas-
ton Marjo, joka keräsi partiokavereiden kanssa  
useana vuonna. ”Aluksi varmaan partiojohtaja 
pakotti meidät, mutta sitten me ihan itse huo-
mattiin, että se on mukavaa.”

Tiesitkö tämän lahjoitustavoista?
•  MobilePaylla on jo yli 2 miljoonaa käyttäjää Suomessa. Muista tarjota MobilePay-mahdollisuutta 

kaikissa osaston kanavissa. 
•  Nettikeräys perustetaan nykyään sivulla lahjoita.punainenristi.fi. Voit perustaa keräyksen joko 

omissa tai osaston nimissä.
•  Pivolla ei voi enää lahjoittaa Nälkäpäivään. Hävitä siis materiaalit, joissa pyydetään lahjoitta-

maan Pivolla.

Oulun osaston Karoliina Rantala sai ensikosketuksen ke-
räämiseen Punaisen Ristin nuorisoryhmässä. Seuraavan 
kerran hän tarttui lippaaseen opiskeluaikana.
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9. 

Näkyvyyttä Nälkäpäivänä
Nälkäpäivänä innostamme ihmisiä 
mukaan kerääjiksi ja lahjoittajiksi, 
kerromme avun tarpeesta ja lopuksi 
kiitämme osallistuneita. Poimi alta vinkit 
timanttiseen Nälkäpäivä-viestintään!

1.  Tarjoa toimittajaa kiinnostavia aiheita 
ja haastateltavia

Toimittaja tarttuu aiheisiin, jotka koskettavat lu-
kijoita ja kuulijoita. Varmista etukäteen nämä:

Haastateltavat ja kuvausmahdollisuus: 
Kuka on halukas haastateltavaksi? Missä ja 
milloin lipaskerääjiä voi haastatella ja kuvata?

Faktat: Alueelliset tai paikalliset luvut kiinnos-
tavat. Kuinka montaa ihmistä tai perhettä piirin 
alueella on viime vuonna autettu katastrofira-
haston turvin? Kuinka monessa tulipalossa va-
paaehtoiset ovat auttaneet? Varmista, ettei au-
tettavia voi tunnistaa tiedoista.

Tarinat: Toimittaja voi kiinnostua itse keräyk-
sen lisäksi siitä, mikä elämän käännekohta on 
saanut haastateltavan vapaaehtoiseksi ja miltä 
avun tarve näyttää auttajan silmin. Yhden tari-
na innostaa muitakin auttamaan.

Ajoitus: Oman paikkakunnan mediat kannat-
taa kontaktoida noin viikkoa ennen keräystä. 
Kerro samalle toimittajalle myöhemmin myös 
keräystuloksesta.

Keinot: Sähköposti tai soitto ovat näppäriä ta-
poja ottaa yhteyttä toimittajaan. Tiedotteella 
välitätte kätevimmin tarkkaa tietoa, esimerkik-
si keräyspisteen yhteystiedot tai keräystulok-
sen. Tiedotepohjat löytyvät RedNetistä.

2. Kerro keräystunnelmista somessa.

Kuvat pysäyttävät. Kertokaa somessa iloises-
ta keräysfiiliksestä ja kerääjien tarinoista. 

Kännykkäkuva onnistuu, kun valitset kuvaan 
selkeän kohteen ja astut askelen lähemmäs 
kohdettasi. Etsi rauhallista taustaa. Kuvaa koh-
taamista ihmisten välillä, tai kehota kuvattavaa 
katsomaan kameraan.

Muista kysyä lupa kuvan julkaisemiseen. Ala-
ikäisen kohdalla pyydä lupa myös lapsen huol-
tajalta.

Selfiet toimivat somessa hyvin! Nappaa siis it-
sestäsi kuva ja kerro muutamalla lauseella ke-
räystunnelmistasi. Miten keräys on sujunut, 
millaisia kohtaamisia on syntynyt? 

Käytä hashtagejä #Nälkäpäivä ja #Hun-
gerdagen. Keskustoimisto nostaa postauksia 
myös valtakunnallisille kanaville. Parantaak-
sesi alueellista näkyvyyttä voit käyttää hash-
tagina myös esimerkiksi kunnan tai kaupun-
ginosan nimeä.

Tehkää keräyksestä tapahtuma Omaan. 
Linkkiä voi jakaa somessa, kun rekrytoitte uu-
sia kerääjiä.

Hyödynnä valmiit somemateriaalit. Näl-
käpäivä-viestintää varten tuotetaan esimer-
kiksi kuvia. Materiaalit löytyvät ennen ke-
räystä Punaisen Ristin aineistopankista, 
Nälkäpäivä 2022 -kansiosta: aineistopankki. 
punainenristi.fi/ 

Lisävinkkejä: rednet.punainenristi.fi/nalka-
paiva

Missä tiet kohtaavat -dokumenttielokuva lipaskerääjille
Tarjoamme Nälkäpäivään osallistuville va-
paaehtoisille mahdollisuuden nähdä elokuvan 
”Missä tiet kohtaavat” tiistaina 13.9. kello 17 
etänä. 

Dokumentissa 700 suomalaista vapaaehtois-
ta matkustaa Länsi-Afrikan Beniniin osallistu-
akseen rokotetutkimukseen, joka voi pelastaa 
miljoonien lasten hengen. 

Elokuvan jälkeen striimataan tilaisuus, 
jossa dokumentin ohjaaja Mia Halme ja 
kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko 
Korhonen keskustelevat elokuvan teemoista: 
auttamisesta ja sen vaikeudesta sekä ihmisten 
välisestä kohtaamisesta. 

Tilaisuuden ilmoittautumislinkki löytyy Omasta: 
oma.punainenristi.fi/event/15497. Kutsua saa 
mielellään jakaa kaikille lipaskerääjille.
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SUOJA 2022 

Kiitos Suojaan osallistuneille!

Punaisen Ristin valtakunnallinen val-
miusharjoitus Suoja 2022 järjestettiin 
6.–7. toukokuuta. Harjoitukseen osal-
listui yhteensä yli 1500 vapaaehtoista 
noin sadasta osastosta! Tämä on meiltä 
hieno yhteinen saavutus, vaikka autta-
mistehtävät Ukrainan kriisin parissa ai-
heuttivat monelle osastolle kiirettä sa-
maan aikaan.  

Harjoituksia järjestettiin yhteensä 67. Niissä 
painottuivat evakuointitilanteissa usein 
tarvittavat taidot, kuten ensihuolto, henkinen 
tuki, henkilöluettelointi, johtaminen ja 
viestintä. Noin puolessa harjoituksista 
oli mukana myös viranomaisia tai muita 
järjestöjä. 

– Koronaepidemiasta huolimatta ja 
keskellä Ukrainan kriisiä harjoitus saatiin 
toteutettua upeasti monilla paikkakunnilla. 
Tilannekeskukseen lähetetyistä kuvista ja 
kommenteista välittyi kova osaaminen sekä 
aito tekemisen ja kohtaamisen ilo pitkän 
etäajan jälkeen, sanoo valmiussuunnittelija 
Maaria Kuitunen.

Lue verkosta, miten Ahvenanmaalla 
harjoiteltiin laajamittaisen maahantulon 
tilannetta yhdessä Ruotsin Punaisen Ristin 
kanssa: punainenristi.fi/tyomme/valmiustyo-
kotimaassa.

Vaikuta toimintalinjaukseen – osallistu ajatushautomoon
Seuraava Suomen Punaisen Ristin yleis-
kokous järjestetään Joensuussa 10.–
11.6.2023. Siellä hyväksytään järjestön 
yhteinen toimintalinjaus, joka ohjaa työ-
tämme seuraavat kolme vuotta.

Voit nyt olla mukana vaikuttamassa toiminta-
linjaukseen osallistumalla ajatushautomoon! 
Ajatushautomo on keskusteleva työpaja, jossa 
osallistujat ideoivat ja kehittävät Punaisen Ris-
tin toimintaa. 

Katso oman piirisi sivuilta, järjestetäänkö si-
nun alueellasi ajatushautomo. Voit myös jär-
jestää oman ajatushautomon osastossasi tai 
yhdessä naapuriosastojen kanssa tai kertoa 
ajatuksesi nettilomakkeella.

Ohjeet ja lisätietoa löydät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/vaikuta

Suoja 2022 -harjoitukseen osallistui lähes 100 osastoa eri puolilla Suomea. Kuvassa meneillään harjoitus 
Suomussalmella. 

Kuva: Tim
o H

eikkala
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STOP HÄIRINNÄLLE 

Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle  
– tutustu verkkokurssiin

Olemme sitoutuneet siihen, että Punainen 
Risti on apua tarvitseville, vapaaehtoisille, 
työntekijöille ja muille kanssamme toimi-
ville turvallinen toimintaympäristö. Emme 
hyväksy seksuaalista häirintää, ahdistelua 
tai hyväksikäyttöä missään muodossa.

Osastossa jokaisen on tärkeää sisäistää omaa 
roolinsa ja se vastuu, joka omaan vapaaehtois-
tehtävään liittyy. On myös tärkeää, että jokainen 
osaa ja uskaltaa raportoida itseensä tai toisiin 
kohdistuneesta epähyväksyttävästä toiminnasta.

Tämän varmistamiseksi osastoille on nyt tar-
jolla Punaisen Ristin verkkokurssi seksuaa-
lisen häirinnän ja hyväksikäytön ehkäise-
miseksi. Itseopiskeltava kurssi on suunnattu 
kaikille järjestömme vapaaehtoisille, työnteki-
jöille ja avustustyöntekijöille. 

Lisätietoja kurssista ja ohjeet Itslearning-alus-
talle löytyvät Oma Punaisesta Rististä: oma.
punainenristi.fi/event/14801 

Lisää keskustelua yhdenvertaisuudesta kaivataan
Keskustoimisto toteutti Auttajat Aulan-
golla -tapahtumassa pilottikyselyn Punai-
sen Ristin toiminnan yhdenvertaisuudes-
ta. Vastaajia oli 37.

Yleisesti tilanne koettiin hyväksi, mutta kehit-
tämistarpeita nähtiin kaikilla yhdenvertaisuu-
den osa-alueilla.

•  Noin 40 prosenttia vastanneista oli kokenut 
tai havainnut toiminnassa syrjintää joskus tai 
harvoin. Lähes puolet kertoi, ettei ollut ha-
vainnut syrjintää.

•  Lähes kolme neljästä vastaajasta koki järjes-
tön ilmapiirin jokseenkin tai täysin moninai-
seksi ja yhdenvertaiseksi. Useampi kuin kol-
me neljästä koki voivansa vaikuttaa Punaisen 
Ristin toimintaan jonkin verran tai hyvin.

•  Koulutukselle on tarvetta, sillä yli puolet ei 
ollut saanut yhdenvertaisuuskoulusta, ei-
kä kolmannes vastaajista ollut tutustunut il-
moittamiskäytäntöihin.

•  Toimintaan kaivattiin lisää saavutettavuuden 
ja esteettömyyden edistämistä sekä keskus-
telua yhdenvertaisuudesta.

Ilmoita tapahtumista esihenkilölle tai toiminnasta vastaavalle 
henkilölletai sähköisellä lomakkeella >> punainenristi.fi  
→ Väärinkäytösepäilyn ilmoittaminen

Punaisessa Ristissä emme 
hyväksy seksuaalista ahdistelua, 

häirintää tai hyväksikäyttöä 
missään muodossa.  

Meillä on nollatoleranssi. 

Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäy-
tön ehkäisyn linjauksen pääkohdat 

•  Älä vähättele itseesi tai muihin kohdistu-
nutta seksuaalista häirintää.

•  Raportoi kaikista seksuaaliseen häirin-
tään liittyvistä tapahtumista ja epäi-
lyksistä. Selvitämme tilanteet oikeu-
denmukaisesti ja luottamuksellisesti. 
Suojelemme raportoivien henkilöiden ja 
hyväksikäytön kohteeksi joutuvien yksi-
tyisyyttä ja oikeuksia.

•  Yksikin tapaus on meille liikaa.

•  Älä altista ketään seksuaaliselle häirin-
nälle, ahdistelulle tai hyväksikäytölle.

•  Punaisessa Ristissä emme hyväksy sek-
suaalista ahdistelua, häirintää tai hyväk-
sikäyttöä missään muodossa. Meillä on 
nollatoleranssi.

Jos havaitset häirintää, ilmoita tapahtu-
mista toiminnasta vastaavalle henkilölle tai 
sähköisellä lomakkeella osoitteessa punai-
nenristi.fi > väärinkäytösepäilyn ilmoitta-
minen. 

Koko linjauksen löydät RedNetistä: rednet.
punainenristi.fi/seksuaalinenhairinta. Si-
vulta voit ladata myös tulostettavan julis-
tesarjan osaston tiloihin ja tapahtumiin.
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HYVINVOINTIA TUKEMASSA 

Pidä yhteyttä uuden hyvinvointialueen päättäjiin

Tammikuussa 2022 valittiin 
ensimmäisissä aluevaaleissa valtuutetut 
hyvinvointialueille. Joko tiedät, ketkä ovat 
omalta alueeltasi tulleet valituiksi?

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 
1.1.2023, jolloin niiden järjestämisvastuulle 
kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä 
pelastustoimi.

Kannustamme pitämään yhteyttä 
hyvinvointialueiden valtuustoryhmiin. Punaisen 
Ristin auttamistoiminta ja osaaminen arjen 
turvallisuuden lisäämisessä on tärkeää tuoda 
esille, ja toiminnastamme on hyvä kertoa 
kaikille aluevaltuutetuille tasapuolisesti.

Lisätietoa hyvinvointialueista löydät osoitteesta 
soteuudistus.fi/hyvinvointialueet.

Muista myös kuntien tärkeä rooli 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä

Kunnilla on uudistuksen jälkeen yhä 
vastuu hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) 
edistämisestä. 

Punainen Risti tekee paljon hyte-toimintaa, 
kuten ystävätoimintaa, terveyden edistämistä 
ja ruoka-apua. Kannattaa olla aktiivinen myös 
oman kunnan päättäjien ja virkamiesten 
suuntaan ja kertoa omasta toiminnasta. 

Varautumista ja arjen turvallisuuden 
vahvistamista on tärkeää tehdä toisten 
toimijoiden ja järjestöjen kanssa yhdessä. 
Kannustamme tekemään yhteistyötä myös 
alueen muiden järjestöjen kanssa.

Mitä piireissä ja osastoissa voi tehdä? 

•  Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään 
nettisivuilta. 

•  Toisten järjestöjen kanssa kannattaa 
keskustella ja verkostoitua. 

•  Kertokaa selkeästi Punaisen Ristin avun ja 
tuen muodoista.

•  Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitelmiin. 

•  Voitte järjestää kuntakierroksen yhdessä 
toisten järjestöjen kanssa.

Keskustoimisto on koostanut osastojen ja 
piirien tueksi RedNet-sivuston, josta löydät 
tietoa sote-uudistuksesta sekä esittelypohjia 
muun muassa hyte-toiminnastamme. 
Materiaalit löytyvät RedNetin Tieto ja taito 
-sivulta kohdasta Sote-uudistus.

Lisätietoja: koordinaattori Maria Viljanen, 
maria.viljanen@punainenristi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu 
uudistuksen jälkeenkin kunnille. Kuvassa Oulun osaston 
Sanna Tuorila pakkaa ruoka-apua.

Kuva: M
aiju Pohjanheim

o

Asunnottomien yö 17.10.
YK:n kansainvälistä köyhyyden ja syrjäy-
tymisen vastaista päivää vietetään Suo-
messa Asunnottomien yön merkeissä 
17.10.

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokai-
sen ihmisen perusoikeutta vakinaiseen asun-
toon, omaan kotiin. Asunnottomuus on köy-
hyyden ja huono-osaisuuden äärimmäisimpiä 
muotoja ja heikentää asunnottoman ihmisen 
hyvinvointia sekä ihmisarvoista elämää.

Osastosi voi järjestää Asunnottomien yön ta-
pahtuman yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Tapahtumaan voi kuulua esimerkik-
si palveluohjausta, keskustelutukea ja ruo-
ka-apua, ja se on myös oiva tilaisuus kertoa, 
millaista apua ja tukea osastosi tarjoaa haa-
voittuvassa asemassa oleville. 

Vinkit osallistumiseen löydät RedNetistä: Tieto 
ja taito > Ruoka-apu > Asunnottomien yö 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin suunnitte-
lija Petra Lemmetty, p. 040 620 4373
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KOULUTUS 

Syksyn 2022 vapaaehtoiskouluttajakoulutukset

Kuva: Leena Koskela

Syksyn vapaaehtoiskouluttajakoulutuk-
seen ilmoittautuminen on käynnissä. 

Kiinnostaako sinua edistää inhimillisyyttä ja 
auttamismieltä? Haluatko vaikuttaa siihen, et-
tä ihmiset osaavat auttaa toisiaan? 

KOULUTTAJAKOULUTUKSEN YHTEISET 
OSAT:

Punainen Risti kouluttaa -webinaari:  
4.10. klo 17–18

OPPIMISEN OHJAAMINEN:

Etäkoulutus: 11.10. klo 17–19.30
Lähikoulutus: 29.10. klo 10–17
Etäkoulutus: Reflektio 22.11. klo 17–18
Kouluttajien verkkokurssi 1.10.–31.12. 

SISÄLTÖOSAT

Valmiuskouluttajien sisältöosa 9.–11.9. 
Sisältöosien koulutukset 19.–21.11. 
Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus  
11.–13.11. 

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 
29.9.–2.10.

Tiesitkö, että voit toimia vapaaehtoisena myös verkossa? 
Verkossa tehtävä vapaaehtoistoiminta on täysin paikkakunnasta riippumatonta.  
Toiminnassamme mukana olevia vapaaehtoisia asuu ympäri maailmaa! 

> Lue lisää Rednetistä: rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoistoimintaa_verkossa 

Erityisen suuri tarve vapaaehtoisille on nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa.  
Tule vapaaehtoiseksi, sinua todella tarvitaan! 

> Tutustu: sekasin.fi/vapaaehtoiset

Kouluttajapäivät tulossa taas tammikuussa

Kouluttajapäivät ja kouluttajien täydennyskoulutus järjestetään ensi vuonna 21.–22. tammikuuta. 
Ilmoittautuminen avataan ja tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin syksyllä. 

Merkitse päivät jo nyt kalenteriisi!

Jos vastaat kyllä, tule mukaan vapaaehtois-
kouluttajaksi. Valmennamme sinut vetämään 
peruskoulutusta niin vapaaehtoisillemme kuin 
muillekin kiinnostuneille. 

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä piiriisi. Lisä-
tietoa löytyy RedNetistä: rednet.punainenristi.
fi/node/6357
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KOTOUTUMISEN TUKI   

Osastosi voi tukea maahan muuttaneiden 
kotoutumista monin eri tavoin.

Haluamme lisätä maahan muuttaneiden osallis-
tumista, osallisuutta ja toimintakykyä, vähen-
tää haavoittuvuutta sekä luoda rakentavia yh-
teyksiä tulijoiden ja paikallisen väestön välille. 

Maahan muuttaneilla voi olla erityisiä haavoittu-
vuuksia, jotka liittyvät heidän oikeudelliseen tai 
yhteiskunnalliseen asemaansa tai taustaansa. 
Toimimme tukea tarvitsevien pakolaisten, turva-
paikanhakijoiden, paperittomien, ulkomaalaisten 
säilöön otettujen ja muiden haavoittuvassa ase-
massa olevien parissa ja heidän tukenaan. 

Mitä osasto voi tehdä?

Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat tukea maa-
han muuttaneen kotoutumista monin tavoin. 

•  Ystävävapaaehtoisen antama aika ja yhdes-
säolo voivat olla vasta Suomeen muuttaneel-
le korvaamaton tuki. 

•  Kielikerhoissa ja -kahviloissa harjoitellaan ar-
kikieltä puhumalla. Kerhot toimivat lisätukena 
viranomaisten tarjoamille kursseille. 

•  LäksyHelpissä vapaaehtoiset auttavat ja mo-
tivoivat lapsia tai aikuisia opintopolulla. 

Kotoutumista tukevat myös esimerkiksi leirit, 
teema- ja toimintaryhmät, työelämämentoroin-
ti, kansainväliset klubit ja kohtaamispaikat se-
kä monenlainen arjen apu.

Osastosi voi tukea kotoutumista kaikessa toi-
minnassaan järjestämällä aidosti avointa toi-
mintaa, purkamalla syrjiviä rakenteita ja tar-
joamalla mahdollisuuksia osallistumiseen ja 
kohtaamiseen.

Vinkkejä ja koulutusta tarjolla

Vinkit ja materiaalit kotoutumista tukevaan 
vapaaehtoistoimintaan löydät RedNetistä: red-
net.punainenristi.fi/kotoutumisentuki.  

Kotoutumisen tukena -koulutuksessa käsi-
tellään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasismia 
sekä esitellään kotoutumista tukevaa vapaa-
ehtoistoimintaa. Voit etsiä seuraavan kurs-
sin Omasta tai suorittaa kurssin omaan tahtiisi 
verkossa Itslearning-alustalla. Lisätietoja: oma.
punainenristi.fi/event/14691  

Punainen Risti Suomeen saapuvien tukena 
-webinaarissa 7.9. kerrotaan, miten vapaa-
ehtoiset voivat tukea esimerkiksi Ukrainasta 
paenneiden tai kiintiöpakolaisten kotoutumista. 

Tule kuulemaan hyväksi havaituista malleista 
ja hakemaan ideoita! Lisätietoa löydät Omasta: 
oma.punainenristi.fi/event/15632.

Tueksi maahan muuttaneelle

Mikä kotoutuminen? 

Kotoutuminen on jatkuva, kaksisuuntainen 
prosessi, jossa yhteiskunta muuttuu väes-
tön monimuotoistuessa ja maahanmuuttaja 
hankkii yhteiskunnassa ja työelämässä tar-
vittavia tietoja sekä taitoja. Se on yksilölli-
nen prosessi, jonka aikana maahanmuutta-
jan osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
yhteiskunnassa lisääntyvät.  

Kotoutumista tuetaan tarjoamalla tarpeen 
mukaista tukea ja palveluja sekä edistä-
mällä yhteiskunnan vastaanottavuutta.

Kuva: S
usanna C

hazalm
artin
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HYVÄ JOULUMIELI 

Kerro osaston ruoka-avusta ruoka-apu.fi:ssä
Ruoka-apu.fi -sivusto palvelee ruoka-avun jär-
jestäjiä, avuntarvitsijoita ja elintarvikkeiden 
lahjoittajia. Kun ilmoitat osastosi ruoka-aputa-
pahtuman sivustolla, apua tarvitseva saa sii-
tä tiedon.

Palvelu on ilmainen, ja saat siihen tarvittavan 
käyttäjätunnuksen helposti suoraan sivuston 

kautta. Sivustolta löydät myös ruoka-avun oh-
jeita, tulevia koulutuksia ja tapahtumia.  

Tutustu sivustoon ja tilaa käyttäjätunnus osas-
tollesi!

Tutustu myös Punaisen Ristin ruoka-aputoi-
minnan vinkkeihin, malleihin ja materiaaleihin 
RedNetissä: rednet.punainenristi.fi/ruoka-apu.

Hyvä Joulumieli -kampanja jakaa ruokalahja-
kortteja ja muistuttaa lapsiperheköyhyydestä

Kuva: B
enjam

in S
uom

ela

Hyvä Joulumieli -kampanjan ruokalah-
jakortit tuovat jälleen iloa vähävaraisiin 
lapsiperheisiin. Osastot voivat tilata oman 
paikkakuntansa kortit tuttuun tapaan 
sähköisesti.

Osastoilla on ollut mahdollisuus tilata Hyvä 
Joulumieli -ruokalahjakortit sähköisellä tilaus-
lomakkeella useamman vuoden ajan. Kortit 
toimitetaan suoraan esimerkiksi sosiaalitoimis-
toille, diakoniatyöntekijöille ja neuvoloille, jot-
ka jakavat kortit tarvitseville.

Korttien tilaamisesta kumppaneille kannattaa 
sopia yhdessä paikkakunnalla toimivien Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) yhdistys-
ten kanssa. Näin voitte yhdessä varmistaa, 
että mahdollisimman moni kumppani saa kort-
teja, ja mahdollisimman moni perhe kaipaa-
mansa avun. Samalla vältytte päällekkäisiltä 
tilauksilta.

Kortit kannattaa tilata suoraan yhteistyökump-
panien osoitteisiin. Osastonne voi liittää kort-
teihin oman tervehdyksensä. On tärkeää, et-
tä tervehdys toimitetaan kumppanille riittävän 
ajoissa, jotta se ehtii varmasti lahjakortin mu-
kaan.

Hyvä Joulumieli -tapahtuma tuo näky-
vyyttä keräykselle

MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa kannattaa 
myös järjestää Hyvä Joulumieli -tapahtuma, 
jolla saatte lisää näkyvyyttä kampanjalle ja li-
sävaroja lahjakortteihin. Osastoille jaetaan tar-
kemmat ohjeet tapahtumien järjestämiseen 
syyskuun aikana. Lähempänä kampanjaa Red-
Netin Hyvä Joulumieli -ryhmään lisätään myös 
osastojen tiedotepohja ja somemateriaalia.

Hyvä Joulumieli on Suomen Punaisen Ristin, 
MLL:n ja Ylen yhteinen kampanja kotimaan 
vähävaraisten lapsiperheiden tueksi. Kampan-
jalla kerätään varoja ruokalahjakortteihin ja 
herätetään samalla keskustelua lapsiperheköy-
hyydestä.

Kampanjamateriaalit ja ohjeet korttien jakami-
seen löytyvät RedNetistä: rednet.punainenris-
ti.fi/hyvajoulumieli

Lisätietoja:

Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158
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- SATAKUNNAN PIIRI -

Jäsenhankintakampanja 
1.4-30.9.22

SPR Satakunnan piirin järjestämä jäsen-
hankintakampanja on käynnissä vielä 
30.9.2022 saakka, joten vielä ehdit hou-
kutella lisää jäseniä osastoon!

Mitä osasto hyötyy kampanjasta?
• Osastot tienaavat +10 € jokaisesta 

uudesta kampanjan aikana hankitusta 
jäsenestä!

• Lisäksi niille 3 osastolle, jotka ovat pro-
sentuaalisesti kasvattaneet eniten jä-
senmääräänsä suhteessa 31.12.2021 il-
moitettuun jäsenmäärään, tarjotaan + 
virkistystapahtuma (tammi-maaliskuus-
sa liittyneet uudet jäsenet huomioidaan 
mukaan)!

• Voittajille on tarjolla myös + mainet-
ta ja kunniaa, sillä voittajista ja hyvis-
tä jäsenhankintakeinoista tehdään juttu 
Rednettiin sekä Tässä ja Nyt lehteen!  

Piirin hallitus julkistaa voittajat 19.10.2022 

Tähän mennessä Satakunnan piirin 
osastot ovat hankkineet huimat 175 
uutta jäsentä! Hienoa!!
Jäsenmäärän nousuun on vielä muutaman 
jäsenen matka, joten otetaan vielä viimei-
nen rutistus kampanjaan ja käännetään jä-
senmäärämme nousuun!

Jäsenhankinnan ”Checklist”

Pohdi jokaista kohtaa jäsenhankinnan nä-
kökulmasta: 

• Paikallinen näkyvyys (esim. osallistu-
minen tapahtumiin)

• Nettisivut (Rednet) - Milloin nettisi-
vujamme on päivitetty? Näkyvätkö jä-
senasiat siellä jotenkin?

• Sosiaalinen media (Facebook & Insta-
gram) -Jäsenyyteen ja jäseneksi liitty-
miseen liittyvät postaukset

• Oma Punainen Risti – Onko Oman 
kautta tullut uusia vapaaehtoisia? Onko 
heille markkinoitu jäsenyyttä?

• Ossi – Maksamattomat jäsenet?! Jä-
sentilanne?

• Näkyvyys mediassa - tehtäisiinkö jut-
tu toiminnastamme?

• Koulutukset ja erilaiset tilaisuudet - 
onko meillä AINA jäsenlomakkeita muka-
na? Muistammeko aina mainita jäseneksi 
liittymisestä?

• Henkilökohtainen kontakti - monesti 
se paras tapa! 

Kampanjan jälkeen:
• Jäsensuhde on kuin mikä tahansa 
ihmissuhde. Sitä on hoidettava ja 
huollettava, niin se kestää.
• Jokainen kontakti jäseneen vahvistaa 
tai heikentää tunnetta kuuluvuudesta 
järjestöömme. Kiitä, huomioi, tiedota ja 
kutsu jäsenet mukaan!
• Osastojen on mahdollista tilata 
verkkokaupasta tervetuloa-kortteja, jotka 
voi postittaa uusille jäsenille. 

Huomionosoitusten anominen
Ansiomitalianomukset käsitellään 
piirihallituksessa kerran vuodessa. 
Osaston hallitus toimittaa ehdotukset 
piiritoimistoon 15. syyskuuta mennessä. 
Piirihallitus käsittelee hakemukset lokakuun 
kokouksessaan. Heti tämän jälkeen piiri 
toimittaa ansiomitaliehdotukset edelleen 
SPR keskustoimistoon. Järjestön hallitus 
käsittelee anomukset kokouksessaan 
tammikuussa, minkä jälkeen 
sisäasiainministeriö vie asian presidentin 
esittelyyn. 
Ansiomerkkianomukset käsitellään 
piirihallituksessa kahdesti vuodessa. 
Osaston hallitus toimittaa kaikki ehdotukset 
piirin hallitukselle 31. tammikuuta ja 
15. syyskuuta mennessä. Satakunnan 
piirihallitus käsittelee ne kokouksissaan.

Tässä joitain huomioitavia seikkoja 
lomakkeen täyttämiseen:
Ehdotettava huomionosoitus: Huomaa, 
että mikäli henkilölle haetaan pronssista 
tai hopeista ansiomitalia eikä hänelle ole 
aiemmin myönnetty ansiomerkkiä, on 
ansiomerkin kanto-oikeutta mahdollista 
hakea tässä yhteydessä.
Saajan syntymäaika: Tieto on 
pakollinen. Syntymäaika on tärkeä 
yksilöintitieto, jotta voimme tallentaa 
tiedon myönnetystä huomionosoituksesta 
asiakastietojärjestelmään varmasti oikealle 
henkilölle.
Toiminut aktiivisesti vuodesta: vuosi, 
mistä lähtien on toiminut Punaisen Ristin 

JÄRJESTÖASIAA  
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vapaaehtoisena. Tieto on pakollinen, 
sillä monen huomionosoituksen 
myöntämisperusteena on tietty määrä 
vuosia vapaaehtoistoiminnassa.
Luottamustehtävät Punaisen Ristin 
eri järjestötasoilla ja toimintavuodet: 
tähän luetellaan kaikki luottamustehtävät 
Punaisessa Ristissä ja ehdottomasti myös 
aloitus- ja päättymisvuodet.
Muu toiminta ja ansiot Punaisessa 
Ristissä ja toimintavuodet: tähän 
luetellaan kaikki vapaaehtoistoiminta, 
mitä henkilö on tähän mennessä 
Punaisessa Ristissä tehnyt ja ehdottomasti 
myös aloitusvuodet. Mikäli henkilö on 
lopettanut jonkin toimintamuodon, myös 
päättymisvuosi on merkittävä. 
Ansiomitaliohjeen ja anomuslomakepohjan 
saat Rednetin osastotoimistosta 
tai pyytämällä sen piiritoimistosta, 
järjestösihteeri Paula Hellgreniltä, puh. 040 
125 0210, paula.hellgren@punainenristi.fi

Syksyn aluetapaamiset 
Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista 
asioista ja tapaamaan naapuriosastojen 
väkeä ja piirin työntekijöitä! 
Satakunnan piirin alueella järjestetään 
neljä saman sisältöistä aluetapaamista alla 
olevan aikataulun mukaisesti. Tapaamisista 
yksi on ainoastaan teamsin välityksellä.
-17.10.2022, klo 17.30 kahvit, 18.00-20.00, 
PORI
Paikka: Yhteisökeskus (valkoinen huone), 
Otavankatu 5, 28100 Pori.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/
aluetapaaminen_171022
-18.10.2022, klo 17.30 kahvit, 18.00-20.00, 
KANKAANPÄÄ
Paikka: Sydäntupa, Keskuskatu 32, 38700 
Kankaanpää
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/
aluetapaaminen_181022
-19.10.2022, klo 17.30 kahvit, 18.00-20.00, 
HUITTINEN
Paikka: Einola, Karpintie 8, 32700 Huittinen
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/
aluetapaaminen_191022

-20.10.2022, klo 18.00-20.00, TEAMS
Paikka: verkossa (teams)
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/
aluetapaaminen_201022

Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua myös 
piiritoimistoon torstaihin 12.10.2022 
mennessä puh. 040 168 0521 (arkisin klo 
9.00-15.00) tai satakunta@punainenristi.fi

SPR:n osastojen alueellisten 
toiminnantarkastajien koulutus
Kehitämme yhtenäistä toimintatapaa 
ja raportointia SPR:n osastojen 
toiminnantarkastuksessa.
Toiminnantarkastajan tehtävä 
on yksi järjestömme tärkeistä 
vapaaehtoistehtävistä. Saat 
perehdytyksen tehtävään ja alueellisena 
toiminnantarkastajana voit toimia 
tarkastajana myös useammassa osastossa.
Koulutuksessa tulevat tutuksi SPR:n 
osastojen toiminta, taloutta ohjaavat 
säädökset ja vapaaehtoistoimintaan liittyvät 
hallinnon ja talouden ohjeet.
Perehdymme koulutuksessa mm. 
siihen miksi toimintaa tarkastetaan, 
toiminnantarkastajan rooliin, tarkastuksen 
sisältöön ja siihen liittyvien raporttien 
laadintaan ja tukitoimiin.
Koulutus toteutetaan Teams -etäyhteydellä 
kaksiosaisena.
10.10.2022 klo 17.30-19.30 ja 11.10.2022 klo 
17.30-19.30.

Ilmoittautuminen koulutukseen OMAn 
kautta: 
https://oma.punainenristi.fi/event/16265
Teams-osallistumislinkki lähetetään kaikille 
ilmoittautuneille 7.10.2022
Tervetuloa mukaan!

JÄRJESTÖASIAA  
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Asiaa toimintatilastoista
Kohta on taas se aika vuodesta, kun saa 
urakalla mietti, mitä sitä on oikein tullut 
tehtyä ja kuinka paljon! Toimintatilastoihin 
kootaan koko osaston koko vuoden 
toiminta lukuina. Toimintatilasto on osaston 
toimintakertomuksen liite. Toteutunutta 
toimintaa kannattaa alkaa merkitä muistiin 
heti uuden toimintakauden alkaessa, 
esimerkiksi kalenterin reunaan. Sitten 
vuoden lopussa on helpompi tarkistella mitä 
kaikkea sitä on tullutkaan tehtyä. 
Tilastojen kokoaminen on erittäin 
tärkeää kolmesta syystä
1) Piirinä se auttaa meitä suunnittelemaan 
omaa toimintaamme ja palvelemaan 
osastoja mahdollisimman hyvin.
2) Osaston vapaaehtoistoiminnan 
vaikuttavuuden seuranta tapahtuu 
pääsääntöisesti toimintatilastojen kautta. 
3) Raha. Toimintatilastoja käytetään 
apuna mm. erilaisten hankehakemusten 
tekemisessä, paikallisesti ja 
valtakunnallisesti.
Toivomme, että jo nyt tarkistatte kaikki 
tapahtumanne ja koulutuksenne onko 
kaikista tapahtumista tiedot ylhäällä mm. 
osallistujamäärät.
Ohjeet toimintatilastojen täyttämiseen 
tulevat viimeistään joulukuussa. Tammikuu 
puolestaan on tilastojen täyttämisen aikaa.

Vapepan ja Punaisen Ristin 
hälytys- ja toimintaryhmien 
maastoharjoituspäivä järjestetään 
lauantaina 17.9.2022 Jämijärvellä

Nyt on mahdollisuus tulla ryhmänä 
tai vaikka parina harjoittelemaan 
hälytystehtävissä tarvittavia taitoja 
ja ennen kaikkea viettämään päivä 
toistemme seurasta nauttien. Rastiradalla 
on harjoituksia ensiavusta, ensihuollosta, 
henkisentuen ja etsintätehtävien alueelta, 
harjoittelemme ja opimme uutta.
Harjoituksen jälkeen pääsemme purkamaan 
päivän antia saunomalla joko savusaunassa 
tai tavalliseen pihasaunassa ja paljussa. 

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

Illan lopuksi nautimme vielä kiireettömän 
päivällisen hyvässä porukassa. 
Osallistumismaksu 30 €/hlö, sisältäen 
ohjelmassa mainitut ruokailut ja kahvit, 
sekä harjoituksen, saunomisen ja 
yhdessäolon! 
Ilmoittautuneille lähetämme tarkempaa 
tietoa lähempänä. 
Ilmoittautumiset viimeistään 02.09.2022 
lyytilinkin kautta: https://www.lyyti.in/
maastoharjoitus_170922
Lisätietoa Anja Tunturi, puh.040 5821272 
(wa tai signalia), anja.tunturi@gmail.com
Tervetuloa kaikki kynnelle kykenevät!

Ukraina keräys

Kiitos osastoille loistavasta panoksesta 
Ukrainan keräyksen toteuttamiseen.
Osastomme käynnistivät keräykset tosi 
nopeasti vuorokauden sisällä siitä, kun 
pääsihteerin vetoomus tuli helmikuun 
lopulla. Keräystä on myös jatkettu aina 
kesäkuulle saakka. 
Taulukossa olevat tulokset on päivitetty 
17.6. ja varmaan sen jälkeenkin on vielä 
tilityksiä tehty.
Ahlainen 495 Lavia
Eura       17 408 Luvia  1509
Eurajoki     1288 Merikarvia   1223
Harjavalta  4708 Mouhijärvi 300
Hinnerjoki   465 Nakkila
Honkajoki  Noormarkku 5180
Huittinen   5045 Pomarkku 4089
Ikaalinen   6324 Pori  51465
Jämijärvi  2620 Punkalaidun 8717
Kankaanpää 11820 Rauma  26500
Karvia      260 Siikainen 916
Kiikoinen    359 Säkylä  6330
Kokemäki  7490 Ulvila  5922
Köyliö  315 Vammala 3412
Lappi  4620  Äetsä  999
      Yhteensä  179779
Kokonaisuudessaan keräys on tuottanut 
35,5 milj euroa, mikä on ennätystulos.

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTAJÄRJESTÖASIAA  
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Nälkäpäiväkeräys 2022
Nälkäpäivä on tärkein kampanjamme, paitsi 
että se on varainhankin kampanja, se on 
myös:
-Näkyvyyskampanja
-Aktivointikampanja 
( koulut, yritykset, 
yhteistyö järjestöt)
-Jäsenyyskampanja
- valmiusharjoitus
41 vuoden aikana 
Nälkäpäivä -keräys 
on tuottanut 96 milj. 
euroa.
Tänä vuonna voidaan keräykseen 
lähteä ilman Korona-rajoituksia. Silti 
keräyksessämme huomioimme hyvän 
hygienian ja varaudumme käsidesi ja 
maskien tarjoamiseen kerääjille.
Uskon että Ukraina keräys antaa meille 
vain lisäpotkua nälkäpäivään, eikä suinkaan 
syö keräyksen tuottoa. Myös ne kerääjät, 
jotka ovat olleet Ukrainan keräyksessä 
liikkeellä, niin pyytäkää heitä mukaan myös 
nälkäpäivään kerääjäksi tai myyjiksi.
Nälkäpäiväleipä toimii samalla tavalla 
kuin viimevuonnakin. Leivänhinta 
on edelleen sama 4 €, vielä ei ole 
vahvistunut tuotanto ja kuljetuskulut, 
mutta uskon niiden olevan noin 1,6 € / 
leipä.
Leivän ostohinta laskutetaan osastoilta 
viimevuoden tapaan ja jos järjestätte 
leivän myyntiä kauppojen kassan kautta, 
niin sovitaan niistä osastokohtaisesti. 
Piiristä käsin olen kuitenkin yhteydessä 
Satakunnan osuuskauppaan, S-Keulaan ja 
Halpahalliin leivän myynnistä viimevuoden 
mallin mukaan. Leiväntilaus- ja tapahtuma 
ilmoituslomake on s-postilla lähetetty 
osastojen keräysjohtajille, puheenjohtajille 
ja sihteereille. Leipätilaus pitää olla 2.9 
piiritoimistossa.
Pidetään vielä yhteinen teams-palaveri 
keräyksestä 7.9. klo 18-20. Päivitetään 
viimehetken tiedot.
Keskustoimiston koulumateriaali on 
postitettu elokuun lopussa kouluihin. 
Muutos aiempaan on, että koulut eivät 
voi nyt tilata suoraan keräysvälineitä 
logistiikkakeskuksesta, vaan osastojen 

pitää olla yhteydessä kouluun ja sopia 
lippaiden viennistä ja noudosta koulujen 
kanssa.
Keskustoimisto on tuottanut loistavaa 
materiaalia keräyksentueksi ja ne kaikki 
löytyvät rednetistä
https://rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva
Kannattaa käydä tutustumassa ja sinne 
tulee myös materiaalia kerääjä kolutusta 
varten.
Tsemppiä keräyksensuunnitteluun ja 
kerääjärekrytointiin. Tehdään jälleen 
loistavakeräys ja piiritoimistossa Paula 
Hellgren ja Kari vastaavat kaikkiin keräystä 
koskeviin kysymyksiin. Olkaa rohkeasti 
yhteydessä.
Teksti: Kari Petäjä

Henkisen tuen jatkokurssi

Kurssi on tarkoitettu henkisen tuen 
peruskurssin käyneille henkilöille ja  se 
toteutetaan verkkokoulutuksena.
Henkisen tuen jatkokurssissa paneudutaan 
stressiin, selviytymiseen ja resilienssiin. 
Lisäksi teemoina ovat menetys, suru ja 
sureminen sekä käsitellään auttajana 
toimimisen taitoja sekä yhteisöllistä 
auttamista. 
Verkkokurssi koostuu kahdesta 4 
oppitunnin osuudesta sekä ennakko- ja 
oppimistehtävistä.
Paikka: Teams (linkki lähetetään 
ilmoittautuneille)
Aika: 17.10. ja 24.10.2022, klo 17.30-20.30
Hinta: Kurssimaksu SPR:n jäsenille 35€ 
muille 45€. SPR Satakunnan piirin henkisen 
tuen hälytysryhmäläisille maksuton.
Ilmoittautuminen: viimeistään 7.10.2022 
https://www.lyyti.in/hetujatko_171022
Kouluttaja: Anja Tunturi, p. 040 582 1272, 
anja.tunturi@gmail.com
Lisätiedot: Anne-Mari Hakuni, p. 040 
7607141, anne-mari.hakuni@punainenristi.fi

HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA
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Henkinen ensiapu lapsille ja 
nuorille -koulutus
Kiinnostaako sinua kouluttautua lisää 
henkisen tuen saralla?
Haluatko lisää vinkkejä, miten lasten 
kanssa toimitaan äkillisissä kriisitilanteissa?
Piiri järjestää 8 oppitunnin henkinen 
ensiapu lapsille ja nuorille kurssin etänä. 
Koulutus sisältää ennakko- ja välitehtävän.
Lapset voivat kohdata kasvaessaan erilaisia 
kuormittavia tilanteita. Tieto kuormittavien 
kokemusten aiheuttamista reaktioista 
eri lapsen kehitysvaiheissa on hyödyksi 
auttamistilanteessa, jossa lapsi tarvitsee 
suojaa ja huolenpitoa.
Kurssin keskeinen sisältö
•Mitä henkinen ensiapu on 
•Lasten reaktiot kuormittaviin tilanteisiin
•Lapsen ja huoltajan avun tarpeen 
tunnistaminen
•Menetelmiä keskustella lapsen kanssa
•Katso, kuuntele, yhdistä -toimintamalli
•Syytä huolestua, jos…, syytä toimia, jos…
•Lapsiystävällinen tila
AIKA: 27.9. ja 4.10.2022 klo 17.30-20.30
PAIKKA: Teamsin välityksellä (etäkoulutus)
HINTA: SPR:n jäsenille 35€ ja muille 
45€. SPR Satakunnan piirin henkisentuen 
hälytysryhmäläisille maksuton.
Ilmoittautumiset 16.9. mennessä 
https://www.lyyti.in/henkinentuki_270922
Teams linkki ja ennakkotehtävä lähetetään 
ilmoittautuneille sähköpostiin.
Kouluttajana Anja Tunturi
Lisätiedot Anne-Mari Hakuni p.0407607141 
tai anne-mari.hakuni@punainenristi.fi
Tulossa psykososiaalisen tuen seminaari 
12.11. Järjestämme alueellisen piirin 
oman ”katsomon” osallistujille. Lisäinfoa 
myöhemmin.

VARAATTEHAN kalenteriinne 26.-27.11.
Lounaisrannikon Vapepa-seminaari Turku-
Tukholma-Turku. 
Ohjelma ja hinta tarkentuvat myöhemmin.
Lisätietoja Anne-Marilta ja Karilta.

Vapaaehtoisen esittely
Olen Emily Mungai 
Nairobista, Keniasta. 
Muutin Suomeen juuri 
”koronavuonna” 2020. 
Aika pian Suomeen 
saapumiseni jälkeen 
hakeuduin Punaiseen 
Ristiin vapaaehtoiseksi 
ja nopeasti sain myös 
SPR Porin osastosta 
opintoihini liittyvän 
harjoittelupaikan. 
Punaisessa Ristissä 
olen saanut osallistua 
ilmaiseksi moniin 
erilaisiin koulutuksiin 
ja tapahtumiin. 
Yksi parhaista koulutuksista, johon 
osallistuin, oli Ystävä koulutus. On hienoa 
voida olla ystävä jollekin toiselle ikään, 
rotuun tai sukupuoleen katsomatta ja 
olla osaltaan vaikuttamassa siihen, ettei 
kenenkään tarvitse olla yksinäinen.
Erilaisten tietojen ja taitojen karttumisen 
lisäksi myös oma itsetuntoni on 
työharjoittelun ja vapaaehtoisuuden myötä 
kehittynyt. Koen, että nyt pystyn entistä 
paremmin auttamaan muita. 
Olen aktiivivapaaehtoinen joka perjantai 
kokoontuvassa SPR Porin osaston Red Cross 
Caféssa. Se on avoin, monikulttuurinen 
kohtaamispaikka Porissa. Siellä voit 
tavata eri taustaisia ihmisiä monista eri 
kulttuureista. Se on kuin matkustaisit 
maailman ympäri samalla kun juot kupin 
kahvia ja pelaat dominoa. Niin hienoa! 
Red Cross Café on kaikille avoin, mitään 
rajoitteita ei ole. Siellä ketkä tahansa 
voivat tavata toisiaan; nuoret ja vanhat, 
paikalliset ja ulkomaalaiset. Kaikilla on 
hauskaa yhdessä. 
Kahvilan päätavoite on ehkäistä 
syrjäytymistä ja yksinäisyyttä sekä 
kannustaa toinen toisiamme. Kahvilassa 
on joskus myös teemapäiviä esimerkiksi 
yksinäisyyttä ja rasismia vastaan.  
Rasismin vastaisella viikolla meillä oli 
kahvilassa rasismin vastainen teemailta. Eri 
taustaiset ihmiset kokoontuivat puhumaan 
rasismista, omista kokemuksistaan ja 
keskustelemaan siitä, mitä voidaan tehdä 
rasistisissa tilanteissa tai ylipäätään 

HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA
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ehkäistäksemme rasismia. 
Kahvilassa on myös tilaa jokaiselle, joka 
haluaa esiintyä tai opettaa toisille jotain 
taitojaan. 
Red Cross Café on todella ollut onnellinen 
paikka ja siellä on aina tilaa viedä uusia 
ideoita eteenpäin. ”Mitä enemmän sen 
hauskempaa!”
Teksti: Emily Mungai

Punainen Risti Suomeen saapuvien 
tukena -koulutus
Miten tuemme esimerkiksi Ukrainasta 
paenneita tai kuntaan saapuvia 
kiintiöpakolaisia kotoutumisessa? 
Mitä vapaaehtoiset voivat tehdä?
Tule kuulemaan hyväksi havaituista 
malleista ja hakemaan ideoita toimintaan!
Tilaisuus on avoin kaikille Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille ja vapaaehtoistoiminnasta 
kiinnostuneille.
Aika: 07.09.2022 Klo 17.30-19.00 Teamsissa
Ilmoittaudu mukaan ja saat 
osallistumislinkin sähköpostiisi ennen 
webinaaria.
Ilmoittautuminen OMAN kautta 6.9. 
mennessä https://oma.punainenristi.fi/
event/15632
Yhteyshenkilö Sanna Saarto, 
p.0408430004 sanna.saarto@redcross.fi 

Bigpepa 2022

Muutaman vuoden tauon jälkeen 
konkreettinen telttaleiri teki paluun 
Pastuskeriin ja Bigpepa 2022 järjestettiin 
40 vapaaehtoisen voimin Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen piirien yhteistyönä. 
Sää suosi koko viikon, joskin leirin 
päätöspäivänä pakkaamiset ja hyvästit 
jätettiin pienen vesisateen saattelemana. 
Leiri kokosi yhteen 54 lasta ja nuorta eri 
puolilta Suomea ja leiriviikon koho kohta oli 
Rajavartiolaitoksen Super Puman vierailu.

Leirin henkilökunta kokoontuu vielä syksyn 
aikana arvioimaan mennyttä leiriä ja 
suuntaa katseet kohti tulevaa. 
Lisää leiritunnelmia löydät osoitteesta www.
bigpepa.com

MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA

NUORISOTOIMINTA

NUORISOTOIMINTA
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Ystävävälittäjäkoulutus nuorten 
ystävätoimintaan 8.-10.11.22

Etsitkö vapaaehtoistehtävää, jossa 
voit koordinoida muita vapaaehtoisia? 
Oletko sujut digitaalisten laitteiden ja 
ohjelmien käytön kanssa? Haluatko 
auttaa yksinäisiä nuoria? Tervetuloa 
ystävävälittäjäkoulutukseen!
Koulutuksen tavoitteena on antaa 
valmiudet toimia Suomen Punaisen Ristin 
ystävävälittäjänä. 
Koulutus järjestetään kahtena arki-
iltana verkossa (Teams). Se on suunnattu 
erityisesti vapaaehtoisille, jotka haluavat 
ystävävälittäjän tehtävässä keskittyä 
nuorten ystäväparien välittämiseen. 
Koulutus sopii myös jo olemassa oleville 
ystävävälittäjille, jotka haluavat täydentää 
osaamistaan nuorten ystävää tarvitsevien 
sekä vapaaehtoisten saavuttamisessa ja 
tukemisessa. Tällöin riittää osallistuminen 
10.11. osioon.
Ilmoittaudu viimeistään sunnuntaina 
6.11.2022 OMAssa 
https://oma.punainenristi.fi/event/15703

Alun perin hätäavuksi tarkoitettu ruoka-
apu on vakiintunut osaksi suomalaista 
auttamisjärjestelmää 1990-luvun lamasta 
lähtien. Ruoka-avussa kohdataan eri 
taustaisia ja eri elämäntilanteessa 
olevia ihmisiä. Ruoka-apuun turvautuu 
arviolta 100 000–200 000 suomalaista 
vuosittain. Suuri osa avuntarvitsijoista 
on työelämän ulkopuolella johtuen 
työttömyydestä, sairaudesta tai vanhuus- 
tai työkyvyttömyyseläkkeestä. Joka 
kolmannella ruoka-apuun turvautuvalla on 
alaikäisiä lapsia.
Ruoka-apua voidaan toteuttaa monin 
tavoin. Tunnetuin tapa järjestää ruoka-
apua, ovat jakelutapahtumat. Niissä 
kauppojen, tukkujen ja tehtaiden 
lahjoittamia elintarvikkeita jaetaan 
hakijoille joko valmiiksi pakatuissa 
ruokakasseissa tai niin, että kävijät 
itse valitsevat ja pakkaavat tuotteet. 

Yhteisölliset ateriat, yhteisölounaat sekä 
aamu- tai välipalatarjoilut ovat yleistyneet 
viimeisen kymmenen vuoden kuluessa 
ruoka-aputoiminnassa. Yhteisöllinen 
ateria turvaa ravitsevan lämpimän ruoan 
avuntarvitsijalle, joka ei itse jaksa tai pysty 
sellaista valmistamaan. Yhteisen ruoan 
äärellä on myös mahdollista keskustella, 
tutustua ja kokea merkityksellisiä hetkiä.
Ruoka-aputoiminta ei ole uusi 
toimintamuoto meidän piirissämme, sillä 
osastoissa Hyvän Joulumielen lahjakortteja 
on jaettu jo vuosia. Samoin olemme olleet 
mukana jakamassa EU-ruokakasseja 
alusta asti. Tähän rinnalle on tullut myös 
ruokakassien jakoa sekä yhteisöllisiä 
aamupaloja/lounaita. Ruoka-apu on 
tarpeellista ja merkityksellistä toimintaa 
Sekä saajille se on usein välttämätöntä 
arjesta selviytymiseksi.
Punaisen Ristin paikallisosastoilla on tärkeä 
rooli ja ääni oman alueensa hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden edistämisessä. Toivommekin, 
että osastot miettisivät omia resurssejaan 
ja mahdollisuuttansa toimia yhtenä 
kanavana olla mukana auttamassa. 
Meillä on paljon hyviä esimerkkejä 
ruoka-aputoiminnan aloittamisesta ja 
monimuotoisuudesta. Piiritoimistossa 
autamme mielellämme osastoja peilaamaan 
omaa mahdollisuuttaan aloittaa ruoka-
aputoiminta sekä konkreettisesti 
aloittamisessa.

Ruoka-aputoimintaan liittyviä 
ajankohtaisia asioita:
- Valtakunnalliseen vapaaehtoisten ruoka-
apuwebinaariin maanantaina 29.8. klo 
17.30–19.00. https://oma.punainenristi.fi/
event/15950 
- Tukea yhteisölliseen ruoka-
aputapahtuman järjestämiseen. Osastot 
voivat hakea tukea ruokatapahtumilleen 
enintään 500 euroa osasto tai erillisen 
harkinnan mukaan enemmän. 
https://rednet.punainenristi.fi/node/60180 
- Ystävä- ja ruoka-avun vapaaehtoisten 
yhteiset (ja samansisältöiset) tapaamiset 
13.9. Huittisissa, 14.9. Kankaanpäässä 
ja 15.9. Ulvilassa. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset p. 040 168 0521 tai 
satakunta@punainenristi.fi 

NUORISOTOIMINTA

RUOKA-APUTOIMINTA

RUOKA-APUTOIMINTA
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Kenttäkeittimen käyttökoulutus
Olisiko teidän osastollanne kiinnostusta 
saada oma kenttäkeittimen käyttökoulutus? 
Ruokaa ja apua kaikille -hankkeessa 
olemme järjestäneet kenttäkeittimen 
käyttökoulutuksia. Tähän mennessä 
koulutuksia on ollut Porissa, Siikaisissa ja 
Punkalaitumella. 
Koulutuksissa olemme harjoitelleet piirissä 
olevan kenttäkeittimen (FC75) käyttöä 
sekä tehneet sillä samalla ruokaa. Valmis 
ruoka on jaettu maksutta kuntalaisille. 
Ruuan valmistuessa on käyty läpi 72 
tuntia varautumissuositusta. Kyseistä 
keitintä on mahdollisuus vuokrata erilaisiin 
tilaisuuksiin. 
Lisätietoja voitte kysellä piiristä Mialta (050 
3055467/mia.vettenranta@punainenristi.fi)

MUISTATHAN PÄIVITTÄÄ TIEDOT RUOKA-
APU.FI -SIVUSTOLLE!
Ruoka-apu.fi on ruoka-aputoiminnan 
yhteinen ilmoitustaulu ja tietopankki! 
Ruoka-apu.fi -sivut palvelevat sekä 
ruoka-apua etsiviä että järjestäviä 
tahoja. Sivulta löytyy ajantasaiset tiedot 
ruoka-aputapahtumista ja yhteisöllisistä 
ruokailuista valitsemallasi alueella. 
Syksyn alkaessa moni toiminta lähtee 
käyntiin. On tärkeää, että jokainen ruoka-
apuun liittyvää toimintaa järjestävä osasto 
muistaa ilmoittaa tilaisuuden ko. sivuille. 
Vaikka kyseessä olisi vain kertaluontoinen 
tilaisuus. Näin varmistamme, että apua 
tarvitseva löytää etsimänsä. Piiritoimistossa 
autamme mielellämme tekemään 
ilmoituksia ruoka-apu.fi -sivuille!

Ruokaa ja osallisuutta 2022-2024 
STEA:n avustus on saatu hankkeelle 
vuosille 2022-2024. Satakunnan lisäksi 
hanketta toteutetaan neljän piirin alueella. 
Hanketta koordinoidaan valtakunnallisesti 
keskustoimistolta. Tavoitteena on ruoka-
avunsaajien osallisuuden lisääminen 
ja hyvinvoinnin vahvistaminen 
vapaaehtoistoiminnan avulla.
Avustus liittyy STEA:n painotukseen 
”koronakriisin seurauksena haavoittu-
vimpien ihmisten tukeminen”.
Ruoka-avun yhteyteen kehitetään ja 
järjestetään muita toimintoja, kuten 
kohtaamiskahviloita, yhteisöllisiä 
ruokailuita, vertaisryhmätoimintaa, 
hyvinvointiluentoja, talous- ja 
digineuvontaa ja tietoiskuja.
Ruoka-apua saavat osallistuvat 
oheistoimintojen suunnitteluun ja 
järjestämiseen. Tuetaan osallisuutta 
tarjoamalla avunsaajille osallistumisen 
ja toiminnan paikkoja sekä tuetaan 
polkua avunsaajasta aktiiviseksi 
vapaaehtoiseksi. Yhteistyötä tehdään 
paikallisesti mm. järjestöjen, seurakuntien 
ja sosiaalipalveluiden kanssa. 
Verkostoyhteistyöllä saadaan päällekkäisiä 
toimintoja poistettua ja edistetään 
yhteisönäkökulmaa.
Tarjotaan kaikille kansalaisille suunnattua 
koulutusta, joka madaltaa kynnystä 
saada tietoa ja tukea, kun avuntarpeen 
tunnistaminen on vaikeaa.
Hankkeessa kerätään kokemustietoa ja 
kootaan avunsaajien tarinoita avunsaajien 
kirjon ja moninaisuuden näkeväksi 
tekemiseksi. Tehdään julkaisuja ja 
kannanottoja mm. ruoka-avun tarpeen 
taustalla olevista syistä. 

Lisätiedustelut Satakunnan piirissä Tuija 
Paavola, tuija.paavola@redcross.fi p. 
040 4830208 ja Keskustoimistossa Petra 
Lemmetty, petra.lemmetty@redcross.fi 
puh. 040 620 4373

RUOKA-APUTOIMINTA

Kuva: Leena Koskela
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Monimuotoisen ystävä- ja ruoka-
apuvapaaehtoisten yhteiset 
tapaamiset
Järjestämme tapaamisia yhdessä 
ystävätoiminnassa olevien vapaaehtoisten 
kanssa.
13.9. Huittinen, Yrittäjälantti, 
Lauttakylänkatu 15
14.9. Kankaanpää, Postelli, Keskuskatu 51
15.9. Ulvila, Cafe Hellman, Friitala talo
Kloaika sama kaikissa 17.30-20.00
Kaikki tapaamiset ovat samansisältöisiä.
Käydään läpi ruoka-apuun ja 
ystävätoimintaan liittyviä ajankohtaisia 
aiheita sekä vaihdetaan kokemuksia sekä 
pohditaan yhteistyön tiivistämistä.
Tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki 
monimuotoisessa ystävätoiminnassa ja 
ruoka-aputoiminnassa mukana olevat 
vapaaehtoiset. 
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa 
ennen tapaamista puh. 040 168 0521 tai 
satakunta@punainenristi.fi
Lisätietoja: Mia Vettenranta ja Anne-Mari 
Hakuni

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA

Webinaarit järjestetään Teams-alustalla aina tiistaisin klo 14–15, ei ennakkoilmoittautumista.
Liittymään pääsee aina saman linkin kautta: http://spr.fi/hoitojahuolenpito
Muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia.
• 6.9. Omaishoitajien tuet ja oikeudet / Omaishoitajaliitto ry
• 13.9. Korjausneuvonta / Vanhustyön keskusliitto / Timo Pakkanen, korjausneuvoja, rkm
• 20.9. Kela info / asiantuntija
• 27.9. Hyvinvointia kulttuurista / asiantuntija
• 4.10. Keinoja turvalliseen arkeen / SPR Keskustoimisto, Saara Aakko ja Sara Hämäläinen
• 11.10. Essentiaalisen vapinan kanssa sinuiksi / Parkinsonliitto ry / Essi-hanke / Marjo 
Lehtinen 
• 18.10. Välitä itsestäsi, olet tärkeä / asiantuntija
• 25.10. Hyvinvointia taiteesta / taideterapeuttinen toiminta
Lisätietoja Eeva-Liisalta 040 861 0748.

Piiri järjestää Täyttä elämää eläkkeellä 
valmentaja -koulutukset seuraavasti:
22.9. ja 28.9. (saman sisältöiset 
koulutukset)
TERVETULOA MUKAAN!
HUOM! Mainos takakannessa.

Omaishoitajien hyvinvointipäivät 

Päivät pidetään yhteistyössä Länsi-Suomen 
piirin kanssa Ähtärin Mesikämmenessä 17.-
18.11.22. 
Viekää viestiä eteenpäin ja pyytäkää 
lisätietoja Eeva-Liisalta.

Kuva: Jarkko M
ikkonen
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Terveyden edistämisen päivät
Tervetuloa Terveyden edistämisen päiville 
Helsinkiin. 15.10. ja 16.10. Hotelli Arthuriin. 
Tilaisuus on suunnattu Terveyspisteissä 
toimiville ja terveyden edistämisen 
toimintaryhmien vapaaehtoisille mukaan 
luettuna päihdetyön ja seks.terv. toimijat.
Ohjelma alkaa lauantaina klo 11:00 ja 
päättyy sunnuntaina klo 13:00
Tarjolla asiantuntijaluentoja, esittelyjä, 
ajankohtaista asiaa terveyden 
edistämisestä sekä mukavaa yhdessäoloa.
Ohjelma on maksuton ja sisältä 
koulutuspäivien aikaiset lounaat ja muut 
tarjoilut. Lauantai-iltana on mahdollisuus 
osallistua omakustanteisesti Helsingin 
Kaupunginteatterin esitykseen Kultalampi.
Ilmoittaudu mukaan linkistä joka löytyy 
OMAsta: https://oma.punainenristi.fi/
event/16438
Keskustoimisto maksaa jälkikäteen 
jokaisesta terveyspisteestä tai 
toimintaryhmästä kahden osallistujan kulut 
(matkakulut ja hotellimajoitus Arthurissa 
kahden hengen huoneessa).
Hotelli Arthurista on varattu yöpyjille 
kiintiö, jonne voi itse ilmoittautua. Hotelli 
Arthurin puhelinnumero on 09 173 44 200 
myyntipalvelu@hotelarthur.fi
Ilmoittautuneille lähetetään myöhemmin 
lisätietoa ja tarkempi ohjelma.
Piiristä voi kysellä Anne-Marilta lisäinfoa.

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Kuva: Pentti V
änskä

Terveyden edistämisen koulutuksia 
Syksyn aikana paljon erilaisia tapahtumia 
sekä runsaasti koulutustarjontaa.
Alla koostetta tapahtumista/koulutuksista 
(lisätietoja linkeistä):
21.9 ja 28.9. Turvakoutsi-valmennus / 
Linkki ilmoittautumiseen: https://www.
lyyti.fi/reg/Turvakoutsivalmennus_syyskuu 
4.10. Paloturvallisuus-webinaari /Linkki 
ilmoittautumiseen: https://www.lyyti.in/
paloturvallisuus_22
17.10. Asunnottomien yö / lisätietoa ja 
vinkkejä tapahtuman järjestämiseen 
https://rednet.punainenristi.fi/node/51942
1.11. klo 17-18.30 Tänään kotona-
webinaari/ muistisairaan asumisesta / 
https://videonet.fi/sumut/20221101/
7.12. Jää turvallisuus ja liukastumis-
tapaturmat / Ilmoittautuminen 7.12. klo 10 
mennessä linkistä: https://www.lyyti.in/
jaaturvallisuus_2022

Huomioithan, että marraskuussa 
järjestetään jälleen kouluttajakoulutukset 
mm. päihdetyö ja terveyden edistäminen. 
Lisätietoja voit kysellä piiristä Eeva-Liisalta.

Lisäksi olemme suunnitelleet Satakunnan 
piirissä toimivien terveyden edistämisen 
ja monimuotoisen ystävätoiminnan 
vapaaehtoisten yhteistä Piknik risteilyä. 
Lisäinfoa syyskuun aikana Anne-Marilta ja 
Eeva-Liisalta.

Kuva: Em
ilia Jokiaho
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ELOKUU 
12.8. Vapaaehtoisten Kesäpäivä       Pori/Pastuskeri 
13.8. Vapaaehtoisten Kesäpäivä       Pori/Pastuskeri 
20.-21.8. Vapepa-, maasto-, earj- ja ensihuollon johtajien                      Pori/Pastuskeri 
                   täydennyskoulutus viikonloppu 
25.8. Nälkäpäiväinfo    Pori/Teams 
26.8. Vapepan peruskurssi    Ahlainen  
 
SYYSKUU 
kk 1 tiistai  Valmiuskouluttajien webinaari valtakunnallinen  verkossa 
3.9. Vapepan maastojohtaja kurssi   Häme/ 
7.9. Nälkäpäivä -info     verkossa/teams 
7.9. Piirihallituksen kokous    verkossa/teams 
7.9. Valtakunnallinen PR Suomeen saapuvien tukena -webinaari verkossa 
9.-10.9. Piirin luottamushenkilöiden ja vapaaehtoiskouluttajien seminaari , yyteri 
9.-11.9.  VAK sisältö osa    valtakunnallinen 
13./14./15.9. Ruoka-apuvapaaehtoisten ja ystävien tapaaminen  Huittinen, Kpää, Ulvila 
14.-21.9. Ystävätoiminnan peruskurssi   Pori 
17.9. Vapepan ja SPR:n hälytys- ja toimintaryhmien maastoharjoituspäivä, Jämijärvi 
22.9. Ystävätoiminnan peruskurssi   Kokemäki 
22.9.  Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus   verkossa 
22.-24.9. Nälkäpäivä-keräys    valtakunnallinen 
27.9. Henkistä ensiapua lapsille ja nuorille I   verkossa 
28.9. Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus   verkossa 
 
LOKAKUU 
kk 1. tiistai  Vapepa-johtajien webinaari valtakunnallinen  verkossa 
1.10.  ”Essentiaalinen vapina” -luento (Parkinsonliiton kanssa) Pori 
1.10. Psykososiaalisen tuen webinaari   verkossa+aluekatsomo 
4.10. Henkistä ensiapua lapsille ja nuorille II   verkossa 
10.-11.10. Toiminnantarkastajien koulutus     
12.10. Ensiapupäivystäjän peruskurssi osa 1   verkossa 
13.10. Vapepa maakuntatoimikunnan kokous   Satakunta 
15.-16.10. Terveyspistepäivät    valtakunnallinen 
17.10. Henkisen tuen jatkokurssi I   verkossa 
17.10. Aluetapaaminen    Pori 
18.10.  Aluetapaaminen    Kankaanpää 
19.10. Aluetapaaminen    Huittinen 
19.10. Piirihallituksen kokous    
20.10.  Aluetapaaminen    verkossa/teams 
24.10. Henkisen tuen jatkokurssi II   verkossa 
28.-30.10.  Vapepa-johtajakoulutus    Nynäs/Lammi  
 
MARRASKUU 
kk 1. tiistai Valmiuskouluttajien webinaari valtakunnallinen  verkossa 
8.-10.11. Ystävävälittäjäkoulutus, nuorten ystävätoiminta  verkossa 
9.11. Ensiapupäivystäjän peruskurssi osa 2   verkossa 
12.11. Pakolaisena Suomessa -puheenvuoro ja keskustelutilaisuus verkossa 
14.11. Ensiapupäivystäjän peruskurssi osa 3   verkossa 
19.-20.11. Ensiapupäivystäjän peruskurssi    lähipäivät 
20.-26.11. Omaishoitajien viikko    valtakunnallinen 
26.-27.11.  Vapepa-risteily     alueelliset 
 
JOULUKUU 
kk 1. tiistai Vapepa-johtajien webinaari valtakunnallinen  verkossa 
1.12. Maailman AIDS päivä    valtakunnallinen 
14.12. Piirihallituksen kokous 
 
Paikka- ja päivämäärämuutokset mahdollisia. 
 
 

WWW-sivut: satakunta.punainenristi.fi                 Instagram: punainen_risti_satakunta 
Facebook:  Punainen Risti Satakunnan piiri         Twitter:  @SPRsatakunta 

TAPAHTUMAKALENTERI 

- SATAKUNNAN PIIRI -
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YHTEYSTIETOJA  

- SATAKUNNAN PIIRI -

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 
 
järjestökehittäjä – ruoka-aputoiminta,  
Tuija Paavola, p. 040 483 0208 
 

järjestösihteeri, Paula Hellgrén, p. 040 125 0210 
 

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

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

valmiuspäällikkö, Kari Petäjä, p. 040 032 2191 
 

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori,  
Susanna Meusel, p. 040 483 0170 
 
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. 040 128 5976. 
  
KONTTI 
 

Paanakedonkatu 20, 28100 Pori 
Avoinna: ma-pe 9.00-19.00, la 9.00-17.00, su 10.00-16.00 
Asiakaspalvelu, puh: 040 737 9148 
Kontti-päällikkö, Nina Tuli, 040 025 7854 
työllistämisen projektipäällikkö Pirjo Katajamäki, 040 844 8945 
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                   Jarkko Mikkonen 
 

Tervetuloa Täyttä elämää eläkkeellä –valmentaja 
koulutukseen 

 

Koulutuksia järjestetään kaksi ja ne ovat samansisältöisiä. 

Punaisen Ristin Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus tarjoaa osallistujille työkaluja 
muutoksen kohtaamiseen ja siihen valmistautumiseen; omien arvojen, tavoitteiden ja 
voimavarojen mukaisen eläkeläiselämän rakentamiseen sekä kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin vahvistamiseen. Lisäksi valmennus tutustuttaa osallistujat 
vapaaehtoistoimintaan.  

Nyt Sinulla on mahdollisuus kouluttautua valmentajaksi. 

Paikka  Koulutukset toteutetaan etänä. Linkki lähetetään ilmoittautuneille. 
Aika   22.9.2022 klo 13-16 / 28.9.2022 klo 13-16 
Ilmoittaudu  16.9.22 mennessä satakunta@punainenristi.fi 
Hinta   Koulutus on maksuton 
Lisätiedot  Anne-Mari Hakuni, anne-mari.hakuni@punainenristi.fi  
                           tai p. 040 7607141 

  
 

                                  LLäämmppiimmäässttii  tteerrvveettuullooaa!! 


