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Siskon-päivä. Pälkäneellä 
SPR:n _Pälkäneen osasto sai suu 
ria aikaan marraskuunBfi. päi 
vänä. Se järjesti "Siskon päivän 
tempauksen", Jonka tuloksena 
kerättiin yhden päivän aikana 
12000 markkaa rahaa itäisen 
Afrikan auttamiseen. 
Pälkäne on pieni kunta Pirk- 

. ka-Hämeen alueella. Siellä on 
asukkaita 3 800 ja kunnassa toi 
mii kaksi SPR:n osastoa, Pälkä 
neen osasto ja Pohjois-Pälkä 
neen osasto. _ 
Pälkäneen osasto halusi ko 

keilla keräystä koko kunnan alu 
eella ja se vetosi eri järjestöihin 
ja yhteisöihin tuen saamiseksi. 
Syntyi varsinainen kansaliike ja 
kaikkiaan 38 eri järjestöä ilmoit 
ti osallistuvansa Siskon päivän 
viettoon. Mukana olivat muun 
muassa kaikki poliittiset puolu 
eet laidasta laitaan. 
Lehtilakko haittasi tempauk 

sesta tiedottamista, mutta silti 
tieto tavoitti lähes kaikki kunnan 
asukaat. Apuna olivat muun mu 
assa koululaiset, jotka veivät tie 
toa koteihinsa. 
Tempauksen idea oli, että ter 

veet aikuiset pälkäneläiset jät 
täisivät Siskon päivänä syömät 
tä joko kokonaan tai osittain ja 

... ja raha liikkuu oikeaan suuntaan. 

säästyvät rahat vietäisiin pan 
keissa olleisiin keräyspisteisiin. 
Rahaa kertyi noin 12000 mark 
kaa ja liikkeellä oli· 1500-1 700 
pälkäneläistä; mikä on melkein 
puolet kunnan asukkaista. 
· Punainen Risti näkyi koko 
päivän kirkonkylässä, sillä 
SPR:n lippu liehui kunnantalon, 
koulujen, pankkien ja seurakun- 

tatalon lipputangoissa. Koululai 
sille näytettiin Punaisen Ristin 
kansainvälistä. toimintaa esitte 
leviä filmejä ja samat filmit pyö 
rivät seurakuntatalolla aikuis 
ten ihmisten nähtävinä. 
Päivän päätti kirkkoilta ja 

juhlavalaistus, jolloin keräyk 
sessä mukana olleisiin taloihin 
sytytettiin ikkunalle kynttilä. 
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SOKEAIN MYYMÄLÄT 
Tarjoavat 

• rottinkikalusteita (lasten keinuja, tuoleja, puhelinpöytiä, kukkatelineitä 
ym. ym.) 

• pehmusteita, myös asiakkaan kankaista 
• koriste- ja lalijaesineitä . 
• suuri vaJikoima harja- ja korialan tuotteita 
• _adressipalvelu puh. 710815 
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MYYNTIPISTEEMME: 
Keskusvarasto, Pengerkuja puh. 761 520 
Annankatu 16, puh. 604893 
Forum, Mannerheimintie_20, puh. 607671 

SPR - auttaa Raksilan 
tulipalon uhreja 
Keskiviikkoiltana ja yönä 26. 11. 
1980 raivonnut voimakas tulipa 
lo tuhosi täysin 21 perheen asu 
man kerrostalon Raksilassa lä 
hellä Oulun keskustaa. Tulipalo 
jätti kodittomaksi 45 asukasta 
hävittäen . näiltä kaiken omai 
suuden. Tulipalon sytyttyä _rä 
jähdysmäisesti tuli asukkaille 
kiire pelastautua nopeasti eikä 
irtaimistoa enää ehditty poelas 
taa. Henkilövahingoilta säästyt 
tiin, koska talon asukkaat olivat 
pääasiassa vanhempaa väkeä - 
useimpien vakuutukset eivät ol 
leet kunnossa. 
Torstaiaamuna Oulun palolai 

tokselta otettiin yhteyttä SPR:n 
Oulun piiritoimistoon ja kerrot 
tiin tapahtuneesta. Asukkaat 

· olivat saaneet väliaikaisen maja- 
paikan naapureista ja tuttavien 
luota, mutta omaisuus· oli men 
nyt. Piiri neuvotteli keskustoi 
miston valmiusosaston kanssa ja 
tuloksena päätettiin irrotta· 
SPR:n katastrofirahastosta. vä 
littömänä - ensiapuna 20 000 
markkaa jaettavaksi palon uh- 
reille. - 
Erään tavaratalon kanssa teh 

tiin sopimus, että palaneen talon 
asukaat voivat SPR:n piiritoi 
mistosta saatavalla o=to-oikeu 
tuksella hankkia tavaratalosta 
kaikkein välttämättömimpiä 
tarvikkeita 500 markan arvosta 
asukasta kohti. Taloyhtiön isän- 

nöitsijältä saatiin heti torstaiaa 
muna lista_ talon· asukkaista ja jo 
ensimmäisen päivän aikana 
kymmenkunta ihmistä kävi pii 
ritoimistossa apua hakemassa. 
Lehtilakosta huolimatta tieto 
avustamisesta saavutti suurim 
man osan asukkaista, tosin jot 
kut olivat ehtineet lähteä toisel 
le paikkakunnalle. Samalla 
asukkaat saivat tiedon myös ~a 
vara-avun mahdollisuudesta ja 
lähes kaikki halusivat tilata 
pito- ja vuodevaatepaketin kes 
kusvarastosta Kalkusta: 'Sa 
maan aikaan Oulun kaupunki, 
seurakunnat ja Pelastusarmeija 
käynnistivät oman avustustoi- 1 

minnan. 

Heti palon jälkeen alkoi ylei 
söltä -tulla lukuisia avuntarjouk 
sia; joku tarjosi vaatetta, toinen 
huonekaluja, joku oli valmis luo, 
pumaan uudesta televisiostaan 
kin. Puhelin soi kuumana SPR:n 
piiritoimistossa pari viikkoa _ -: 
kaikenlaista apua oli tarjolla. 
Piiri avasi välittömästi oman ka 
tastrofitilin (PST Ou 141413-2), 
jonne halukkaat liikelaitokset, 
järjestöt ja yksityiset kansalai 
set saattoivat osoittaa halua 
mansa summan. Myös seurakun 
nat ja Leijonat avasivat oman 
avustustilin. (13.1. -81 oli SPR:n 
tilille kertynyt 46 742,06 mark 
kaa.) 

Paloa seuranneella viikolla 
päätettiin perustaa SPR:n, kau 
pungin, seurakuntien ja Pelastu 
sarmeijan yhteinen työryhmä, 
joka kunkin osapuolen antaman 
ensiavun jälkeen suunnittelee 
yhdessä kertyneiden ja- myön 
nettyjen avustusten - käytön. 
Työryhmä on todennut ensiapu 
vaiheen sujuneen hyvin. Jokai 
sella asukkaalla on katto pään 
päällä, vaateapua on saatu 
SPR:n keskusvarastosta sekä 
Pelastusarmeijalta, ja jokaiselle 
on annettu pieni rahasumma 
elämän uudelleen aloittami_sek 
si. 

Kaupungin ja seurakuntien 
myöntämät avustussummat on 
jaettu, samoin osa kertyneistä 
varoista. Omaan.asuntoon pääs 
seet ovat saaneet myös huoneka 
luja ja astioita muun muassa Pe 
lastusarmeijalta, jonka tehtävä 
nä on ollut yleisön tarjoaman ta 
vara-avun kerääminen. 

Avustustoiminta jatkuu edel 
leen, ja apua tarvitaan vielä. 

On ollut ilo nähdä miten poal 
jon auttamismieltä oululaisilla 
on. 

Llimpimät kiitokset kaikille 
teille, jotka autoitte meitä aut 
tamaan! 

. . Suomalaisen 
'Tliti Teresan''elömön 
työstä kertova 
'kirja '. 

m • . , 
Annikki 

· Raatikainen 
VASTASIN 
BANGLADESHIN 
KUTSUUN 
Reportaasi suomaiaisen naisen urotyöstä yhdessä 
maailman köyhimmistä maista 
280 s., ovh. nid. 39,- 

KYSY KIRJAKAUPOISTA! 

UIKEUITON LOMA- JA KURSSIKESKUS PETÄYS 
Sijainti Hattulan Tyrvännössi, Hämeen 
linnasta 23 kin. Vanajaveden rannalla, tyy 
pillisessä - suomalaisessa jäl'Vimaisemassa. 
Tarkoituksenmukaiset tilat. 
..._ LOMAILUUN KESÄLLÄ JA TALVELLA. 
- KOKOUS- JA KURSSITOIMINTAAN 
- LUONTAISHOITOLA PALVELUJA 
Tleduat9lut ja varaukMt: Lorna- ja kurssikeskus. 
14620 Tyrväntö puh. 917-709413. 

RAUMA 
. . 

Vireä teollisuus- 
ja satamakaupunki. 
Julkiset palvelut 
ajan vaatimalla tasolla. 
KAUPUNGINHALLITUS 
Rauma, puh. 938-13 000 


