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Ystävätoimintaa jo 60 vuotta  
– yhä ystävää tarvitaan
Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminta  
täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Toiminta sai 
alkunsa, kun sotien jälkeen alettiin kiinnit-
tää huomiota ikääntyneisiin, joiden oloissa 
oli parannettavaa. Ensimmäiset ystävätoi-
minnan vapaaehtoiset vierailivat sairaalois-
sa ilahduttamassa pitkäaikaishoidossa olevia 
potilaita. Kun ihmiset myöhemmin muutti-
vat joukolla maalta kaupunkeihin, huomat-
tiin, ettei elintason nousu suojannut ihmisiä 
sosiaalisilta ongelmilta – esimerkiksi yksinäi-
syydeltä. 

Ystävätoimintaa on aina laajennettu sin-
ne, missä on tunnistettu yksinäisyyttä. Niin-
pä viime vuosina ikääntyneiden rinnalle ovat 
nousseet muun muassa omaishoitajat, maa-
han muuttaneet ja yksinäiset nuoret. Vuon-
na 2017 ystävätoiminnassamme oli mukana 
8200 vapaaehtoista, jotka kohtasivat 31 000 
ystävää kaipaavaa. 
  
Ystävätoiminnan perustehtävät ovat säily-
neet samoina vuosikymmenestä toiseen: 
tavoitteena on kohdata toinen ihminen, aut-
taa yksinäistä ja torjua yksinäisyyttä. Työ-
tä riittää, sillä joka viides suomalainen kokee 
ajoittain olevansa yksinäinen. 

Punaisen Ristin ystävätoiminnan juhlavuonna 
puhumme toisen ihmisen huomaamisen tär-
keydestä. Ystävänpäivänä johtoajatuksemme 

onkin ”Nähdään – toisemme”. Huomaaminen 
ja pienet, tavalliset teot tekevät yksinäisen 
läsnäolevaksi ja näkyväksi.

Tämän vuoden ystävänpäiväkampanjassa 
tavoittelemme erityisesti uusia vapaaehtoisia 
ystävien ketjuun. Tehokkain tapa saada uu-
si ihminen innostumaan vapaaehtoisuudesta 
on pyytää häntä mukaan henkilökohtaises-
ti. Potentiaalia löytyy, sillä viimevuotisen ky-
selyn mukaan yli puolet vastaajista haluaisi 
osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos joku 
pyytäisi mukaan. Nähdään siis myös tulevat 
ystävät!

Kiitos jokaiselle ystävätoiminnan  
vapaaehtoiselle arvokkaasta työstä  
yksinäisyyden vähentämiseksi.

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 020 701 2223, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: SPR Satakunnan piiri Taitto: Paula Hellgrén, paula.hellgren@redcross.fi Paino: PlusPrint, Ulvila 

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet 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 osastomate-
riaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Maaret Alaranta  
Sosiaalisen  
hyvinvoinnin  
koordinaattori

M
ari Vehkalahti
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Kiitos, että olet mukana!

PÄÄKIRJOITUS 7.1.2019

Vaikka elintasomme, keskimääräinen hy-
vinvointimme sekä elinajanodotteemme 
Suomessa ovat maailman parhaita, riittää 
Punaiselle Ristille työsarkaa hyvinvoinnin, 
terveyden edistämisen ja turvallisuuden pa-
rissa.  

Joulun edellä välitettiin 28 000 lapsiperheel-
le Hyvän mielen lahjakortteja eri yhteistyö-
tahojen kautta. Satakunnan piirin osastojen 
kautta kortteja välitettiin 912. Hyvä Joulu-
mieli-lahjakortit mahdollistivat monelle apua 
tarvitsevalle perheelle tukea ruuan hankin-
taan joulupyhien ajaksi. 

Nälkäpäiväkeräys tuotti valtakunnallisesti 
hienon 2,8 miljoonan euron tuloksen. Sata-
kunnan piirin tulos oli 95 000 euroa. Tulos oli 
edelleen paras suomenkielisten piirien tulos 
asukasmäärän suhteutettuna.

Keräystoiminta on meille tärkeä toimin-
tamuoto, jolla mahdollistamme avun an-
tamisen myös äkillisissä kriisitilanteissa. 
Kotimaan apua olemme vuoden 2018 aika-
na antaneet 17 tapauksessa noin 15 000 eu-
ron edestä. Henkisen tuen tehtäviä on ollut 
noin 30. 

Omaishoitajille ja vanhuksille on järjestet-
ty seuraa sekä monenlaista virkistystä ja toi-
mintaa. Bingo on ollut kuluneen vuoden yksi 
hittinumero ja sitä voi tilata varmasti lisää 
piiritoimistosta.
 

Ensiapuryhmät ovat harjoitelleet ja päivystä-
neet sekä tarjonneet ensiapua tapahtumis-
sa. Piiritoimisto on kouluttanut vapaaehtoisia 
ensiaputaitoihin ja yhdessä olemme järjestä-
neet auttajakursseja kansalaisille. 

EU-ruokajakeluun on osallistunut 11 osastoa. 
Ruokajakelun yhteydessä haemme uusia 
auttamiskeinoja erityisesti Raumalla ja Kan-
kaanpäässä. Yritämme tavoittaa leipäjonoon 
turvautuvia sekä yhdessä heidän kanssaan 
miettiä, miten heidän hyvinvointiaan voitai-
siin parantaa vapaaehtoistoiminnan keinoin.  
Terveyspisteitä meillä on nyt 14 ja osasto-
jen kiinnostuksen mukaan tuemme uusien 
perustamisessa. Vuonna 2019 kokeilemme 
mobiiliterveyspistetoimintaa omaishoitajien 
parissa. 

Toiminnan lisäksi meidän täytyy myös yl-
läpitää hallintoa. Oma Punainen Risti-digi-
järjestelmä tuo uutta näkökulmaa osaston 
toimintaan. Ensimmäinen askel on luotta-
mushenkilöiden kirjautuminen järjestelmään, 
jonka jälkeen osaston hallitus päättää, mitä 
tietoja ja toimintaryhmiä järjestelmään osas-
tosta laitetaan. Tavoitteet ovat hyviä. Kun 
vapaaehtoiset kirjautuvat järjestelmään, voi-
daan osaston toimintaa ja viestintää tehos-
taa ja parantaa ja tietosuojakin on kunnossa 
vapaaehtoisten hallinnan näkökulmasta.   
Oma Punainen Risti-digijärjestelmän avul-
la voidaan myös vähentää osaston paperista 
hallintoa. Järjestelmän kautta tehostuu niin 
tiedonkulku, raportointi ja tilastointi. 

Piiritoimiston väki on varustautunut uu-
teen vuoteen tosissaan. Tehtävämme on tu-
kea teitä ja kuunnella teidän tarpeita, jotta 
Punaisen Ristin toiminta on osastonne alu-
eella mielekästä. Tehtävänämme on myös 
erityisesti tänä vuonna kouluttaa ja ohjata 
teitä digiaikaan siirtymisessä osaston hallin-
non osalta. Iso ilouutinen ainakin puheen-
johtajille ja sihteereille lieneekin J-korttien 
digiaikaistuminen vuoden aikana. Näin on 
meillekin luvattu! 

Hyvää ja Innostavaa Uutta Vuotta 2019!

Paula Ilén
toiminnanjohtaja
Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri
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Ystävänpäivää vietetään helmikuus-
sa perinteisissä merkeissä. Hyvin läpi 
mennyt Nähdään-kampanja kantaa 
edelleen. Kampanjan tavoitteena on 
keskustella yksinäisyyden kokemuksis-
ta ja vaikutuksista, kutsua mukaan  
uusia vapaaehtoisia sekä kertoa toi-
minnastamme ystävää kaipaaville.

Tukea osastojen Nähdään-tapahtumille
Ystävänpäivänä osastot järjestävät tapah-
tumia, joissa esitellään ystävätoimintaa ja 
houkutellaan mukaan uusia ystäviä. Erityi-
sen suosittuja ovat viime vuosina olleet Näh-
dään-kahvilat, joita kannattaa järjestää 
edelleen. Keskustoimisto tukee osaston ta-
pahtumaa enintään 150 eurolla.

Kampanjaan voivat hyvin osallistua myös 
osastot, joilla ei ole ystävätoimintaa. Yksi-
näisyyden vähentämisen viestiä voi välittää 
esimerkiksi somessa keskustoimiston tuotta-
man valmiin materiaalin avulla.

Valtakunnallisesta näkyvyydestä pontta 
paikkakunnan ystävänpäivään
Valtakunnallinen kampanja tuo laajasti nä-
kyvyyttä ystävätoiminnalle. Viime vuonna 
saimme 1200 uutta ystävätoiminnasta kiin-
nostunutta henkilöä jättämään meille yhte-
ystietonsa. 

Uusille innostuneille on tärkeää päästä heti 
mukaan toimintaan ja siksi osaston kannat-

 YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Nähdään jälleen ystävänpäivänä

taakin järjestää ystäväkurssi heti ystävän-
päivän jälkeen. Kurssia voi markkinoida 
ystävänpäivätapahtumassa.

Nähdään-tapahtuman järjestämisessä voi 
hyödyntää valmiita materiaaleja ja ideoita:
• Nähdään-kampanjamateriaalit: julisteet, 

roll upit, muistilaput, esitteet
• Viestintämateriaalit: videot, kuvat, tiedo-

tepohjat, somemateriaalit
• Nähdään-tapahtumamallit ja -ideat

Varmistetaan mukaanpääsy
Uusi sähköinen ystävävälitys on jo hyvin 
käytössä. Sen avulla uudet ystävät pääsevät 
heti mukaan toimintaan. On hyvä, jos kurs-
silla on paikalla ystävävälittäjä, joka auttaa 
profiilin luomisessa Oma Punainen Risti -jär-
jestelmään. Samalla voi sopia vapaaehtoisen 
haastattelun. Tämän jälkeen sähköinen jär-
jestelmä ehdottaa vapaaehtoiselle sopivaa 
ystävää.

Lue lisää: 
RedNet / Ystäväpäivä ja ystävänpäivän 
sähköinen kampanjakirje 

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201

Thom
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Julia Tavast

Julia Tavast

JÄRJESTÖJEN YHTEISKAMPANJA KÄYNNISTYY

Yhdessä inhimillisemmän Suomen puolesta

Kohtaamiskortteja voi hyödyntää 
osaston tapahtumissa
Jokainen voi osallistua kampanjaan ja sen 
kohtaamishaasteeseen itsenäisesti. Koh-
taamiskorttien avulla osaston on myös 
mahdollista toteuttaa vaikka kokonainen 
kohtaamistapahtuma tai hyödyntää kortteja 
esimerkiksi osana ystävänpäivää, rasismin-
vastaista viikkoa tai muuta tapahtumaa. 

Mukaan kampanjaan kannattaa kutsua 
oman osaston väen lisäksi muita tuttuja ja 
tuntemattomia aina ystävistä ja naapureista 
harrastusryhmiin ja paikallisiin päättäjiin.
 
Kampanjan osallistujien toivotaan vievän 
muiden kunnioittamisen viestiä eteenpäin 
sekä arkeen että yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun, joka käy erityisen kiivaana edus-
kuntavaalien alla keväällä 2019. Yhdessä 
aloitamme muutoksen kohti inhimillisempää, 
kaikkia kunnioittavaa Suomea.

Lisätietoja:  
Kampanjapäällikkö Mirva Helenius,  
mirva.helenius@punainenristi.fi 

Suomen Punaisen Ristin, Amnesty  
Internationalin Suomen osaston ja Kir-
kon Ulkomaanavun yhteinen Vain ih-
misiä -kampanja kutsuu kaikki mukaan 
muutokseen kohti moniäänisempää ja 
inhimillisempää Suomea, joka kunni-
oittaa jokaisen ihmisarvoa ja -oikeuk-
sia sekä kotimaassa että globaalisti.  

Keväällä 2019 Suomen Punainen Risti, Am-
nesty Internationalin Suomen osasto ja Kir-
kon Ulkomaanapu yhdistävät voimansa ja 
kutsuvat kaikki mukaan muutokseen inhi-
millisemmän Suomen puolesta.

 
Vain ihmisiä -kampanjassa kutsutaan eri 
taustoista tulevia ihmisiä kohtaamaan toisi-
aan tasavertaisina ja arvokkaina yksilöinä, 
joilla kaikilla on muistoja, tunteita ja tule-
vaisuus. Kaikille avoimen kampanjan kautta 
kohdataan sekä kasvotusten että verkossa, 
jaetaan tarinoita ja käydään kunnioittavia 
keskusteluja.

Osallistu kohtaamishaasteeseen
Vain ihmisiä -kampanjassa kaikki Punaisen 
Ristin osastot ja tukijat kutsutaan mukaan 
osallistumaan kohtaamishaasteeseen, jossa 
osallistujat jakavat keskenään kokemuksia 
ja tarinoita. Kohtaamishaastetta helpotta-
maan tuotetaan kunnioittavaa kohtaamis-
ta ja tarinoiden jakamista ohjeistavat kortit. 
Kampanjan viestejä voi myös jakaa eteen-
päin omille verkostoilleen niin verkossa kuin 
kasvotustenkin.

Kampanja alku sijoittuu eduskuntavaalien 
alle keväällä 2019. Lisätietoa ja kampanjan 
materiaalit, kuten kohtaamiskortit ja sosi-
aalisen median jako-ohjeet julkaistaan vii-
meistään helmikuun alussa. Alkuvuodesta 
2019 toteutamme myös yhdessä Amnestyn 
ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa muutamilla 
paikkakunnilla ympäri Suomen vierailevan 
Vain ihmisiä -kiertueen. 
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 18.-24.3.

Suomen Punainen Risti koordinoi val-
takunnallista rasisminvastaista kam-
panjaa Suomessa.

Vuoden 2019 kampanja kohdistuu erityisesti 
yhteisöihin, kasvattajiin, työpaikkoihin, kun-
tiin ja päättäjiin. 

Rasisminvastainen viikko 18.-24.3.

Toteutusideoita rasisminvastaiselle 
viikolle:

• Rasisminvastainen tempaus kadulla tai 
ostoskeskuksessa. Jaetaan lämpöistä 
mehua, rintanappeja ja tarroja ja kerä-
tään ennakkoluulot roskikseen.

• Leffailta nuorten kanssa teemaviikon  
aiheista.

• Vierailu vanhusten tai vammaisten pal-
velutaloon. Yhteinen ulkoiluhetki, tari-
nointia ja muistelua, lehden lukemista 
ääneen. 

• Vierailu päiväkodissa. Piirustus- tai  
askartelutuokio viikon teemoista, yhtei-
nen pulkkaretki.

• Vierailu koulussa. Visailu tai Kahoot- 
peli, aamunavaus, tietoa Punaisen Ristin 
rasisminvastaisesta toiminnasta.

Rasisminvastaisen viikon materiaalit löytyvät 
sähköisessä muodossa RedNetistä. Lisäk-
si materiaaleja voi tilata maksutta Punaisen 
Ristin verkkokaupasta viikosta 5 lähtien.

Lisätietoja: 
Rasisminvastaisen työn asiantuntija  
Janette Grönfors, p. 020 701 2156.

M
aria S

anto

Jokaisella on oltava tasa-arvoiset mahdolli-
suudet olla osana suomalaista yhteiskuntaa 
yksilönä ja erilaisissa yhteisöissä. Siksi haas-
tamme mukaan kampanjaan yksittäisten 
ihmisten lisäksi järjestöjä, viranomaisia, kou-
luja, oppilaitoksia, urheiluseuroja ja muita 
yhteisöjä. Näytämme osastoina muille mallia 
siitä, miten toimitaan syrjimättä ketään.

Syrjimättömät valinnat ja toimenpiteet pa-
rantavat kaikkien elämän laatua.
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KOKO OSASTO MUKAAN PISARA 2019 -VALMIUSHARJOITUKSEEN

Valtakunnallinen valmiusharjoitus  
Pisara 2019 järjestetään kaikkialla 
Suomessa lauantaina 26.10.2019. Mu-
kaan tarvitaan kaikkia osaston toimin-
taryhmiä, sillä jokaista vapaaehtoista 
tarvittaisiin myös tositilanteessa.

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen 
valmiusharjoitus järjestetään kerran yleis-
kokouskaudessa. Vuoden 2019 harjoituksen 
teemaksi on valittu puhtaan veden puute, 
koska puhdas vesi on meille jokaiselle välttä-
mätöntä. Harjoittelemalla toimintaa vesikrii-
sissä harjoittelemme tilannetta, jossa suuri 
määrä ihmisiä tarvitsee apuamme nopeas-
ti. Samalla pääsemme testaamaan Punaisen 
Ristin osastojen valmiutta reagoida ja auttaa 
vesikriisin sattuessa. 

Kun vesikriisi sattuu, voi olla, ettei hanas-
ta tule lainkaan vettä tai se on saastunutta. 
Saastuneesta vedestä johtuen terveysase-
mat ja sairaalat ruuhkautuvat ja suuri ihmis-
joukko tarvitsee apua nopeasti. Kannattaa 
jo etukäteen miettiä, miten puhtaan veden 
puute vaikuttaisi meidän jokaisen omaan ar-
keen. Miten tilanteessa pitäisi toimia ja mi-
ten Punainen Risti voi auttaa?

Ohjeet ja valmiit harjoitusmallit 
helpottavat valmistautumista
Keskustoimisto ja piirit koostavat osasto-
jen käyttöön valmiita harjoitusmalleja, joita 
osasto voi soveltaa omaan toimintaympäris-
töönsä sopivaksi. Myös harjoituksen tavoit-
teiden asettamiseen, niiden seuraamiseen ja 
arviointiin tehdään ohjeet.

Harjoitus on Suomen Punaisen Ristin yhtei-
nen valmiusharjoitus, mutta mukaan kutsu-
taan myös yhteistyökumppaneita. Osastojen 
lisäksi harjoitukseen osallistuvat myös kes-
kustoimisto, piirit, Kalkun logistiikkakeskus, 
Nuorten turvatalot sekä Kontit.

Ilmoittautuminen käyntiin 
tammikuussa
Osastojen ilmoittautuminen mukaan har-
joitukseen alkaa tammikuussa ja harjoituk-
sesta viestitään säännöllisesti uutiskirjeellä. 
Ilmoittautumiset kerätään, jotta osastoille 
pystytään varaamaan riittävästi materiaaleja 

Valmiusharjoitus Pisara 2019 testaa osaston 
valmiutta vesikriisin sattuessa

harjoituksen toteuttamiseen ja viestintään.
Kevään aikana vapaaehtoisille tarjotaan 
myös mahdollisuuksia osallistua erilaisiin 
koulutuspäiviin ja seminaareihin.

Merkkaa harjoitus jo nyt omaan kalenteriisi. 
Tervetuloa mukaan tekemään yhteistä valmi-
usharjoitusta! 

Lisätietoja:
rednet.punainenristi.fi/valmiusharjoitus2019 
valmiusharjoitus2019@punainenristi.fi.

Jussi V
ierim

aa
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VAPAAEHTOISKOULUTUS MUUTOKSESSA

Suomen Punaisen Ristin koulutusjär-
jestelmän kehittäminen on hyvässä 
vauhdissa.  

Tavoitteenamme on, että 
• Koulutustoiminnalle on selkeät raamit ja 

standardit.
• Punaisen Ristin antama koulutus tukee 

hyvin vapaaehtoisia tehtävissään.
• Toteutusohjeet ovat selkeät ja kaikki 

koulutusta toteuttavat tahot sitoutuvat 
niihin.

• Koulutustoiminta on selkeä osa auttamis-
valmiutta. Koulutusta kehitetään kette-
rästi ja kokeillaan uutta.

• Osaamisen tunnistamisen ja tunnustami-
sen prosessit on määritelty ja niitä käy-
tetään keskeisten vapaaehtoistehtävien 
osalta.

Mitä juuri nyt tehdään?
• Päivitetään vapaaehtoistehtävien rooli- ja 

tehtäväkuvauksia, erityisesti tehtävissä 
tarvittavien taitojen ja osaamisten näkö-
kulmasta.

• Rakennetaan tiiviitä koulutusmalleja ja 
-sisältöjä eli moduuleja kaikille vapaaeh-

Koulutukset uudistuvat
toisille yhteisistä osaamisalueista. Sel-
laisia ovat esimerkiksi Punaisen Ristin 
perustietous, arvot ja periaatteet toimin-
nassa, vuorovaikutusosaaminen, viestin-
tä, ryhmien ohjaaminen, autettavien ja 
avunsaajien kohtaaminen sekä moninai-
suuden edistäminen vapaaehtoistoimin-
nassa.

• Ensimmäisiä valmistuneita moduuleja 
testattiin tammikuussa 2019 toteutetuilla 
kouluttajapäivillä Tampereella.

• Kehitetään verkkokoulutusjärjestelmää 
ja kartoitetaan erilaisia meille sopivia op-
pimisalustoja sekä yhteistyön mahdolli-
suuksia muiden organisaatioiden kanssa.

• Muokataan kouluttajien koulutus- ja tuki-
järjestelmää. 

• Kehitetään ja testataan digitaalisia osaa-
mismerkkejä yhtenä osana vapaaeh-
toisten osaamisen tunnistamista ja 
tunnustamista.

• Kevään 2019 aikana määritellään kes-
keisiä valtakunnallisia toteutusmalleja ja 
minimistandardeja koulutusten toteutuk-
seen ja hallinnointiin.

Lisätietoja: sole.noranta@punainenristi.fi

Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen 
täydennys- ja jatkokoulutus  

19.-20.1. Tampere

Utbildarutbildning: Instrumentmodul (på svenska) 26.-(27.).1. Åbolands distrikt

Rinnepäivystäjien kouluttajakoulutus 25.-27.1. Pikkusyöte

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 1.-3.3. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 6.-8.9. Nynäs

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

12.-14.4. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:  
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki

Innehållsmodul för Fhj-gruppens utbildare (på svenska) 8.-10.11. Nynäs

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Nuoriso 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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UUSIA IHMISIÄ JÄSENIKSI JA TOIMINTAAN

Punainen Risti on käynnistänyt ystävä-
toiminnan Kohdataan kylillä ja keskuk-
sissa -kehittämishankkeen. Hankkees-
sa pyritään tavoittamaan erityisesti 
ikäihmisiä, joille kynnys osallistua pe-
rinteiseen ystävätoimintaan on syystä 
tai toisesta liian korkea.
 
Hankkeen tavoitteena on vähentää ikään-
tyneiden yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja 
sosiaalista hyvinvointia sekä vahvistaa hei-
dän selviytymiskykyään arjessa ja arjen häi-
riötilanteissa:

• kehittämällä vapaaehtoista etsivää ja 
löytävää ystävätoimintaa

• luomalla vapaaehtoisten organisoimia 
kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja

• kehittämällä malleja kertaluonteiseen ja 
lyhytkestoiseen ystävätoimintaan (esi-
merkiksi asiointiapuun) sekä verkosto-
työhön sekä

Kesällä 2018 teimme laajat kyselyt sekä 
uusille Punaisen Ristin jäsenille että 
osastojen jäsenmestareille. Tulosten 
mukaan jäsenmestarit kokevat, että jä-
senten saaminen edellyttää työtä. Vas-
taavasti uudet jäsenet kertovat liitty-
neensä, kun heitä on pyydetty. Jäseniä 
ei siis saada, vaan jäseniä hankitaan!
 
Jäsenyys riittää
Vuoden 2019 alussa käynnistyy valtakunnal-
linen jäsenhankintakampanja. Sen ydinvies-
tinä on, että jäsenyys on itsessään iso apu. 
Vapaaehtoisuus on tärkeää, mutta jo osas-
ton toiminnan tukeminen jäsenmaksun muo-
dossa on arvokas teko.

Mukaan kampanjaan pääset helpoimmin ja-
kamalla jäsenkampanjan julkaisuja omilla 
somekanavillasi. Myös osaston uusille vapaa-
ehtoisille jäsenyys kannattaa kaupata he-
ti alusta alkaen. ”Meillä Punaisessa Ristissä 
on tapana, että kaikki liittyvät jäseniksi” on 
koulutuksissa ja ryhmätoiminnassa hyväksi 
havaittu lause.

• kehittämällä vapaaehtoisten tukea ja ys-
tävävälitystä.

Hanke on valtakunnallinen, Punaisen Ristin 
keskustoimiston koordinoima kolmevuotinen 
kehittämishanke. Hanke toteutetaan Lapin, 
Turunmaan ja Länsi-Suomen piirien alueella. 
Lisäksi mallia testataan ja levitetään myö-
hemmässä vaiheessa myös muiden piirien 
alueelle.

Hanke on Ikäinstituutin ja Vallin koordinoi-
man Elämänote -ohjelman osahanke.

Lisätietoja:
Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke: 
rednet.punainenristi.fi/ 
kohdataankylillajakeskuksissa 
Elämänote-ohjelma:  
www.ikainstituutti.fi/elamanote/
Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija  
Elisa Vesterinen, p. 020 701 2133

Jäseneksi voi liittyä kännykällä
Jäseneksi liittyminen verkossa siirretään 
vuoden alussa Oma Punainen Risti -tietojär-
jestelmään. Jäseneksi liittyminen helpottuu 
ja uusi liittymislomake toimii myös äly- 
puhelimella.

Myös tuttu paperinen jäsenesite uudistetaan 
ja se tulee tilattavaksi Punaisen Ristin verk-
kokauppaan. Jäsenesite kannattaa jakaa ja 
tarjoutua keräämään se täytettynä takaisin. 
Tällöin haaviin jää enemmän uusia jäseniä 
kuin silloin, jos esitteet päätyvät takin  
taskuun.

Ystävätoiminta helpommin saavutettavaksi

Jäseniä ei saada, jäseniä hankitaan  
– uusi jäsenhankintakampanja käynnistyy!

Uudet jäsenet pysyvät mukana!
Vuonna 2017 Punaiseen Ristiin liittyi yh-
teensä 3 452 uutta jäsentä. Heistä seu-
raavana vuonna jäsenmaksun maksoi  
2 616 eli yli 75 %. Jäsenhankinta siis 
kannattaa: uudet jäsenet pysyvät muka-
na paljon paremmin kuin uskommekaan!
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VUOSI 2019 ON TÄYNNÄ TAPAHTUMIA

Vuoden 2019 valtakunnalliset 
kampanjat
• Jäsenhankintakampanja tammikuussa. 

Jäsenhankintaa kannattaa tehdä myös 
pitkin vuotta esim. tapahtumien, kurssi-
en ja kampanjoiden yhteydessä.

• Ystävänpäivä 14.2. Keskustelemme  
yksinäisyydestä ja kerromme ystävä- 
toiminnasta.

• Vain ihmisiä -kampanja inhimillisemmän 
ja moniäänisemmän Suomen puolesta 
Kirkon Ulkomaanavun ja Amnestyn  
kanssa keväällä.

• Rasismin vastainen viikko 18. – 24.3. 
• Punaisen Ristin viikko 6. – 12.5. Teemana 

on arjen turvallisuus ja ensiaputaidot.
• Nälkäpäivä-keräys 26. – 28.9. 
• Pisara 2019 -valmiusharjoitus 26.10. Tee-

mana on puhtaan veden puute.

Kampanjoiden avulla saamme toiminnallem-
me näkyvyyttä niin valtakunnallisesti kuin 
paikallisesti. Näkymällä ympäri maata innos-
tamme ihmisiä mukaan vapaaehtoisiksi,  
jäseniksi ja lipaskerääjiksi. 

Kampanjoihin voi osallistua eri tavoin. Jo pie-
nillä teoilla saa mukavasti näkyvyyttä omal-
la paikkakunnalla ja sosiaalisessa mediassa, 
millä on merkitystä myös valtakunnallisen 
kampanjan onnistumiseen. Tule mukaan!

Valtakunnalliset arvonnat 
päättyvät
Jäsenemme ovat osallistuneet automaatti-
sesti valtakunnallisiin arvontoihin. Lisäksi 
 arvontakortteja (ICE- ja arvonta/yhteyden-
ottokortti) on voinut käyttää paikallisissa ta-
pahtumissa. Kortit eivät ole enää käytössä 
vuonna 2019, eikä valtakunnallisia arvontoja 
enää suoriteta. Osastot voivat järjestää omia 
arvontojaan, joita varten tullaan tuottamaan 
arvontalomakepohja RedNetiin. 

Vuoden 2018 viimeinen arvonta suoritettiin 
14.12.2018.

Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhla 

Ystävätoimintamme täyttää tänä vuonna  
60 vuotta. Juhlimme merkkivuotta valta-
kunnallisella juhlalla Jyväskylässä lauan-
taina 25.5.2019. Juhlalla haluamme kiittää 
ystävätoiminnan vapaaehtoisia vuosikym-
meniä jatkuneesta arvokkaasta työstä yksi-
näisyyden vähentämiseksi.

Juhlaan ovat tervetulleita erityisesti kaik-
ki ystävätoiminnan vapaaehtoiset. Ilmoittau-
tuminen tapahtuu oman piirin kautta. Piirit 
järjestävät juhlaan yhteiskuljetuksia. Juhlan 
osallistumismaksu on 25 euroa /henkilö. Toi-
vomme, että osastot kustantavat mahdolli-
suuksiensa mukaan ystävien osallistumisen.

Lisätietoja: piirin sosiaalitoiminnan suunnit-
telija ja sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaat-
tori Maaret Alaranta, p. 020 701 2123.

Katastrofirahaston 
keräyskulut 20 prosenttiin
Suomen Punaisen Ristin hallitus on päättä-
nyt nostaa katastrofirahaston keräyskulujen 
enimmäismäärän vuoden 2019 alusta lähti-
en 20 prosenttiin. Aiempi määrä oli 15 pro-
senttia.
 
Päätöksellä halutaan taata tehokas varain-
hankinta avustustyöhön sekä mahdollisuus 
hyödyntää uusia keräystapoja käteisen ra-
han vähetessä.
 
Lahjoittajien varoista kilpaillaan entistä tiu-
kemmin ja yhä useampi järjestö on riippu-
vainen lahjoituksista. Siksi varainhankintaan 
tarvitaan entistä enemmän ammattityötä. Se 
on johtanut keräyskulujen nousuun. Toisaal-
ta toimintaan jäävän rahan määrä on myös 
noussut merkittävästi.
 
Katastrofirahastoon on viime vuosina pyrit-
ty saamaan erityisesti säännöllisiä, kohtei-
siin sitomattomia lahjoituksia. Tavoitteena 
on, että avustustyö ei nojaisi liikaa hätäapu-
keräyksiin, vaan sitä voitaisiin tehdä suunni-
telmallisesti.
 
Punaisen Ristin keräyskulut koostuvat kerä-
ysvälineistä, lahjoittajahankinnasta, markki-
noinnista, lahjoituskanavien kuluista (kuten 
pankkikulut ja teleoperaattorikulut), ohjel-
misto- ja IT-kuluista sekä varainhankintaa te-
kevien työntekijöiden palkkakustannuksista.
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UUDET VAPAAEHTOISET OSASTOON OMAN KAUTTA

Suomen Punaisessa Ristin isoimpia 
toimintamuotoja on ystävätoiminta, 
jossa noin 8500 vapaaehtoista kohtaa 
vuosittain yli 30 000 avun tarvitsijaa. 
Toiminnan selkärankana ovat vapaa-
ehtoisten ylläpitämät välityspisteet, 
joissa osastojen ystävävälittäjät yh-
distävät ystävätoiminnan vapaaehtoi-
set ystävää kaipaaviin henkilöihin.
 
Ystävävälittäjiä tukemaan on vuonna 2018 
otettu käyttöön sähköinen ystävävälitystyö-
kalu, jolla pyritään helpottamaan välittäjien 
työtä ja lisäämään tietoturvaa. Järjestelmä 
löytyy Oma Punainen Rististä ja on kaikkien 
välitysten saatavilla. Käyttöönoton etenemis-
tä voi seurata nettisivulla spr.fi/yvkartalla. 
Sivulla on kartta, josta näkee millä alueilla 
uusi välitystyökalu on otettu käyttöön.

Tukea ja tietoa ystävävälittäjille
Vuonna 2019 järjestelmää kehitetään edel-
leen välittäjiltä tulleen palautteen perusteella 

Kaikki netin kautta vapaaehtoisiksi  
ilmoittautuneet ovat ohjautuneet 15.1. 
jälkeen suoraan vapaaehtoisten säh-
köiseen tietojärjestelmään Oma Punai-
nen Ristiin. Omassa uudet vapaaehtoi-
set näkyvät osaston hallintanäkymän 
kontaktoimattomien listassa. 
 
Erityisesti isojen osastojen, joihin tulee pal-
jon uusia vapaaehtoisia netti-ilmoittautu-
misten kautta, olisikin viimeistään tässä 
vaiheessa tärkeää ottaa Oma käyttöönsä, 
jotta jo ilmoittautuneet vapaaehtoiset saa-
daan mukaan toimintaan.

Myös nykyiset vapaaehtoiset mukaan
Oma kehittyy koko ajan ja myös pienempi-
en osastojen kannattaa aloittaa Oman käyt-
tö niin pian kuin mahdollista. Oman kautta 
osasto voi muun muassa kertoa koulutuk-

ja käyttöönotto etenee uusiin osastoihin. Jos 
välityksessänne on kiinnostusta uutta jär-
jestelmää kohtaan, kysy rohkeasti lisätietoja 
piirinne ystävätoiminnasta vastaavalta työn-
tekijältä!

Ystävävälittäjien yhteisöä pyritään myös tii-
vistämään ja tukea lisäämään. Marraskuun 
vapaaehtoisristeilyllä sovittiin, että Oma Pu-
nainen Ristiin avataan ryhmä, jonne välittä-
jät voivat käydä liittymässä. Ryhmän avulla 
välittäjille voidaan viestiä uudistuksista, ta-
pahtumista, materiaaleista ja muista välit-
täjiä koskevista asioista. Ryhmään pääsee 
liittymään kirjautumalla Oma Punainen Ris-
tiin ja hakemalla jäsenyyttä toimintaryh-
mään ”Ystävävälittäjien ryhmä”.

Lisätietoa: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 020 701 2189

 

sista ja tapahtumista, ottaa ilmoittautumisia 
vastaan, luoda toimintaryhmiä ja viestiä niis-
sä muiden toimintaryhmän jäsenten kesken. 
Apua ja tukea Oman käyttöönottoon saa pii-
reistä sekä RedNetistä Oman tukisivulta 
rednet.punainenristi.fi/oma

Myös jo toiminnassa mukana olevia vapaa-
ehtoisia kannattaa osastoissa kannustaa te-
kemään profiili Omaan – mitä enemmän 
Omalla on käyttäjiä osastossa, sitä enem-
män Omasta on hyötyä ja iloa. Niiden 
osastojen, joissa on ystävävälitys, on suosi-
teltavaa tehdä yhteistyötä välittäjien kanssa 
Omasta löytyvän sähköisen välitysjärjestel-
män hyödyntämisessä.

Omaan pääsee kirjautumaan osoitteessa  
punainenristi.fi/oma.

Sähköisen ystävävälitysjärjestelmän 
käyttöönotto etenee

Uudet vapaaehtoiset tulevat suoraan Omaan
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AJANKOHTAISTA JA UUTISIA

- SATAKUNNAN PIIRI -

Koulun projekti – vinkiksi kouluille ja 
nuorisoryhmille

Olen Helvi ja käyn 
Espoo International 
Koulua (EIS). Siel-
lä jokaisella yhdek-
säsluokkalaisella on 
tehtävänään oma 
projekti nimeltään 
Personal Project. Se 
kestää koko luku-
vuoden ja tavoittee-
na on, että jokainen 
oppilas suunnit-
telee ja toteuttaa 
projektin itse omal-
la ajallaan. Personal Project on projekti, jo-
ka kohdistuu oppilaan omaan mielenkiinnon 
kohteeseen, ja jolla on vaikutusta yhteiskun-
taan.

Omaksi projektikseni päätin ommella kier-
rätysmateriaaleista pehmonallen, jonka voin 
lahjoittaa maahanmuuttajalapselle Suomen 
Punaisen Ristin kautta. Projektissani täten 
yhdistyy kaksi ajankohtaista teemaa: kier-
rätys ja maahanmuutto. Ompelemani nalle 
päätyy Punkalaitumelle, sillä pyysin apua su-
kulaiseltani Marju Pihlajamaalta nallen perille 
toimittamisessa SPR:n kautta.

Projekteja toteutetaan monenlaisia. Meille 
annettuja esimerkkejä ovat monikulttuurisen 
keittokirjan teko, järjestön kotisivujen päi-
vittäminen, lyhyen novellin kirjoittaminen tai 
lyhytelokuvan tekeminen. 
Pääasiana niissä on, että perehtyy valitse-
maansa aiheeseen, josta sitten lukuvuoden 
lopussa kirjoitetaan raportti. Minun aiheeni, 
maahanmuutto ja kierrätys, liittyvät projek-
titeemaan globalisaatio ja kestävä kehitys.

Teksti: Helvi Hakkarainen

Tässä ja Nyt – järjestötiedotteen tilaus
Tiedote lähetetään ilmaisjakeluna piirin hal-
lituksen jäsenille, hallituksen asettamien va-
lio- ja toimikuntien jäsenille sekä osastojen 
nimenkirjoittajille ja muille luottamushenki-
löille. Jotka mainitaan J2-kortissa (ei halli-
tus).

Lehden voi myös tilata hintaan 25€/vuosi. 
Tilaus ilmoitetaan piiritoimistoon 31.1.19 
mennessä postitse Pohjoispuisto 3, 28100 
Pori, satakunta@punainenristi.fi tai puheli-
mitse 020 701 2820.

Tiedote on luettavissa myös piirin nettisivuil-
la satakunta.punainenristi.fi

Punainen Risti Ensiapu Pori on 
muuttanut 

Toimiston uusi osoite Rautatienpuistokatu 7, 
28130 Pori.
Sovittehan käynnin etukäteen soittamalla 
tai viestittämällä Sadulle numeroon 040 483 
6412 tai satu.rustari@punainenristi.fi

Lisäksi huomioittehan, että 020-alkuiset nu-
meromme ovat ensiapukoulutuksen
puolelta poistuneet eli käytössämme valta-
kunnallinen numero 0400 112 113 tai soittele 
suoraan Sadulle.

Turvallista alkuvuotta toivottaen
Satu ja Maarit

Anne-Mari Hakuni työlomalle

Anoin työlomaa puoleksi vuodeksi helmi-
kuusta 2019 alkaen ja piirihallitus suhtau-
tui myönteisesti poissaolooni, joten työloma 
myönnettiin minulle. Olen siis työlomalla 
1.2.-31.7. välisen ajan. 

Aloittelin työuraani SPR:n palveluksessa jo 
vuonna 1999, vakinaisena työntekijä olen ol-
lut vuodesta 2003.
Työkuvaani kuuluvat tehtävät on päätetty ja-
kaa seuraavasti:
- Ystävätoiminta: Nina Fisk
- Psykososiaalisen tuen toiminta (henkinen 
tuki): Ellinoora Söderman
- Terveyden edistäminen: Tiina Hiidenoja-
Sirén
- Ruokaa&Kohtaamisia hanke: Tuija Paavola
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Oma Punainen Risti on otettu käyttöön!

Oma Punainen Risti on vapaaehtoisille ra-
kennettu tietojärjestelmä, joka helpottaa 
vapaaehtoisten työtä antamalla uusia työ-
välineitä vapaaehtoistehtävien hoitamiseen. 
Osastojen avainvapaaehtoiset, eli hallituk-
sen jäsenet ja ryhmänvetäjät, voivat puo-
lestaan hallinnoida Omassa erilaisia ryhmiä 
ja tapahtumia. Avainvapaaehtoisia auttaa, 
kun useat toiminnot ovat yhdessä paikassa 
ja helppokäyttöisiä. Oma Punainen Risti -jär-
jestelmään kehitetään jatkuvasti uusia työ-
välineitä eri vapaaehtoismuotojen käyttöön. 
Ensimmäinen isompi käyttöön otettu työväli-
ne on sähköistetty ystävävälitys.

Satakunnassa Omaan kirjautuneita henkilöi-
tä on tällä hetkellä jo 70 ja luku kasvaa koko 
ajan. Omaan siirtyminen tulee viemään ai-
kaa eikä kaikkea pystytä sinne hetkessä luo-
maan ja viemään, joten edetään rauhallisin 
askelin! 

Seuraava askel kohti Omaa on se, että 15.1. 
alkaen kaikki uudet vapaaehtoiset ohjataan 
järjestön nettisivuilla kirjautumaan Omaan. 
Samaan aikaan RedNetin  ”ilmoittaudu va-
paaehtoiseksi” -linkki häviää. 
Piiri järjestää kevään aikana Oma-koulutuk-
sia eri puolilla Satakuntaa, jolloin osasto-
laiset pääsevät järjestelmään tutustumaan 
sekä ottamaan sen käyttöön. Koulutukset 
järjestetään alueellisesti ja niihin kutsutaan 
aina muutama osasto kerrallaan mukaan. 
Edetään rauhallisin, mutta varmoin askelin! 

Kysymyksiin Omasta ja Oma-koulutuksis-
ta vastaa piirissä Nina Fisk, Eeva-Liisa Koski-
nen, Ellinoora Söderman ja Paula Hellgrén.

Satakunnan piirin alueen kummit

Piiritoimistossa on nimetty jokaiselle osastol-
le oma osastokummi. Kummit tulevat mie-
lellään käymään osastossanne. Kutsukaa siis 
kumminne vierailulle. Voitte esim. suunni-
tella yhdessä jäsenkampanjaa, käydä lävitse 
osaston valmiussuunnitelmaa tai jutella teitä 
askarruttavista asioista jne.

Fisk Nina, (puh.040-1429298, nina.fisk@pu-
nainenristi.fi)
- Harjavalta, Lappi ja Ulvila

Hiidenoja-Sirén Tiina, (puh. 0400 651105, 
tiina.hiidenoja-siren@punainenristi.fi)
- Ahlainen, Köyliö ja Nakkila

Ilén Paula, (puh. 040-5630118, paula.ilen@
punainenristi.fi)
- Kullaa, Mouhijärvi ja Noormarkku

Jylhä Annakatriina, (puh.040-1457732, an-
nakatriina.jylha@punainenristi.fi) 
– Eura, Huittinen ja Punkalaidun

Koskinen Eeva-Liisa, (puh.040-8610748, 
eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi)  
- Eurajoki, Karvia, Kokemäki, Ikaalinen, Po-
markku ja Säkylä

Petäjä Kari, (puh.0400-322191, kari.peta-
ja@punainenristi.fi) 
– Hinnerjoki, Honkajoki, Jämijärvi, Pohjois-
Ikaalinen, Pori ja Äetsä

Söderman Ellinoora, (puh. 040-1424244, 
ellinoora.soderman@punainenristi.fi)
- Rauma, Kankaanpää ja Vammala

Vettenranta Mia, (puh.050-3055467, mia.
vettenranta@punainenristi.fi) 
- Lavia, Luvia, Kiikoinen, Merikarvia ja Siikai-
nen 

Bigpepa 2019 on jo 20. leiri!!!

Vuoden 2019 Bigpepa –pelastuspalveluleirin 
henkilökuntahaku starttaa! Bigpepa on pii-
rin järjestämä lasten ja nuorten pelastuspal-
veluleiri, jonka hulvattomaan henkilökuntaan 
haemme sekä uusia että tuttuja kasvo-
ja mukaan! Henkilökunnalla ei tarvitse olla 
aikaisempaa kokemusta Punaisesta Ristis-
tä, ensiavusta yms., vaan koulutamme sinut 
tehtävääsi. Kurkkaa lehden toiseksi viimei-
seltä sivulta, mihin kaikkeen hommaan leiril-
le on mahdollista lähteä mukaan.
 

Vuoden 2019 leiri järjestetään tuttuun ta-
paan Koivuniemen leirikeskuksessa, Pas-
tuskerissa 11.–15.6.19. Bigpepan kantavina 
teemoina ovat Punainen Risti sekä Vapaaeh-
toinen pelastuspalvelu. 
Leiriläiset on jaettu iän mukaan neljään ala-
leiriin seuraavasti:
1. leiri 7-9v.  
2. leiri 10–12v.
3. leiri 13–15v.  
4. leiri 16v.+ (kansainvälinen)

Henkilökunnalle tärkeitä päivämääriä:
1. valmistelu 26.–28.4. 
2. valmistelu 17.–29.5.
Leiri 11.–15.6. (henkilökunta leirillä 9.–16.6.)

Lisätietoja leiristä voi kysellä Ninalta; 
nina.fisk@punainenristi.fi, p. 040 1429298

NUORISOTOIMINTA
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Nuorten ystävätoiminta

Mitä on nuorten ystävätoiminta?
Punainen Risti on valtakunnallisesti kehittä-
nyt erilaisia malleja nuorten yksinäisyyden 
ehkäisemiseksi. Mallit tarjoavat nuorille sekä 
tekemisen että osallisuuden paikkoja. Läh-
demme Satakunnassa panostamaan erityi-
sesti kahteen malliin. 

Mitä tarkoittaa käytännössä?
1.Verkossa tapahtuva ystävätoiminta
Verkkoystävätoiminnassa pidetään yhteyt-
tä verkon välityksellä ja yhteisesti sovitulla 
viestisovelluksella (esim. InstaMessage, Sky-
pe, KikMessenger, sähköposti tms.). 
Ystäväpari yhdistetään Oman kautta. 
Yhteyttä pidetään sovittuina aikoina ja kes-
kustelun aiheina voivat olla mm. kuulumiset, 
yhteiset mielenkiinnonkohteet, ajankohtaiset 
asiat yms. 
Yhteydenpito on aluksi anonyymiä. Verk-
ko mahdollistaa pidemmät välimatkat, jolloin 
toiminta on valtakunnallista ja tukee nuoria 
erityisesti pienellä paikkakunnalla. Verkko-
ystävätoiminta ei itsessään ole vain nuorille 
suunnattua vaan on avoin kaiken ikäisille.

Verkkoystävätoiminnan jalkautus kuuluu kui-
tenkin merkittävänä osana nuorten ystävä-
toiminnan käynnistämiseen Satakunnassa. 

2. Nuori nuorelle ystävätoiminta
Tässä mallissa tavataan kasvokkain sovitus-
ti molempien aikatauluihin sopivina ajankoh-
tina. Tapaamisissa voidaan viettää yhteistä 
aikaa esim. käymällä kahvilla, kävelyllä, elo-
kuvissa yms. Aivan kuten muissakin Pu-
naisen Ristin ystävätoiminnan muodoissa, 
ystäväparin yhdistää paikallinen ystäväväli-
tys. 

Miten tästä eteenpäin?
Nuorten kokema yksinäisyys ja pahoinvoin-
ti lisääntyy ja mutkistuu jatkuvasti. Meidän 
on myös aika kantaa kortemme tähän ke-
koon ja tarjota nuorille apua. Nuorten ys-
tävätoimintaa lähdetään vuodesta 2019 
eteenpäin käynnistämään eri puolilla Sata-
kuntaa yhdessä osastojen kanssa, alueellis-
ten tarpeiden mukaan. Tavoitteenamme on 
rauhallisin askelin tuoda nuorille suunnattu 
ystävätoiminta osaksi koko monimuotoista 
ystävätoimintaa ja näin tarjota apua nuorille 
kokemaansa yksinäisyyteen. 

Lisätietoa nuorten ystävätoiminnasta Ninalta 
nina.fisk@punainenristi.fi tai 040 142 9298.

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTANUORISOTOIMINTA

Monimuotoinen ystävätoiminta 
Suomen Punaisen Ristin monimuotoi-
sen ystävätoiminnan tavoitteena on lie-
vittää yksinäisyyttä ja lisätä turvallisuutta 
olemalla läsnä ystävänä siellä missä ystä-
vää tarvitaan. Ystävätoiminta on vahva osa 
järjestömme ydintä. Ystävätoiminta on yh-
teiskunnallisesti merkittävää vapaaehtois-
työtä. Vastavuoroisuus, kuuntelu ja läsnäolo 
kuuluvat oleellisesti ystävätoimintaan.

Jo perinteeksi on muodostunut vuoden aika-
na piirin järjestämät tapaamiset/koulutuk-
set. Niitä tarjotaan kaikille monimuotoisessa 
ystävätoiminnassa mukana oleville. Keväällä 
järjestetään monimuotoisen ystävätoiminnan 
tärskyt ja syksyllä 3 x aluetärskyt. Molem-
missa ovat ajankohdat vielä avoinna.

Ystävätoiminta täyttää 60-vuotta
Vuosi 2019 on ystävätoiminnan 60 vuotis-
juhlavuosi. Tämän kunniaksi järjestetään 
juhlaseminaari Jyväskylässä. Kannustetaan 
osastoja lähtemään mukaan seminaariin, pii-
ri tarjoaa bussi-kuljetuksen. 
• Ystävätoiminnan juhlaseminaari 25.5. Jy-
väskylä 

Omaishoitoperheiden tukitoiminta
SPR Satakunnan piirin omaishoitajien virkis-
tysleiri järjestetään jälleen Koivuniemen lei-
rikeskuksessa Pastuskerissa 8.-12.7.2019.
 

Leirille mahtuu noin 20 omaishoitajaa. 
Leiri on omaishoitajalle maksuton 
osastojen kustantaessa leiriläisten kulut. 

Osastot voivat jo varata leirille paikkoja 
(max 2 paikkaa/osasto).

Kysy lisätietoja Eeva-Liisalta  puh. 040 861 
0748 tai eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi
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Koulutuksia ensiapuryhmille

23.1. Ensiapuryhmän toiminta ja johta-
minen häiriötilanteessa Harjavallassa. 
Ilmoittautuminen satakunta@punainenristi.fi 
14.1. mennessä.

7.-8.2. Ensiapusymposium Helsingissä. 
Lisätietoja https://rednet.punainenristi.fi/
symposiumi 

1.-3.3. Ensiapuryhmänkouluttaja koulu-
tus Nynäs. 
Lisätietoja https://rednet.punainenristi.fi/no-
de/53122 

1.-4.5. EA 3- kurssi Laitilassa. 
Ilmoittautuminen 3.3. mennessä 
https://www.lyyti.in/EA3_2019 
Koulutuksen tavoite:
Kurssin tavoitteena on täydentää ja syven-
tää ensiavun perus- ja jatkokoulutuksessa 
opittuja ensiaputietoja ja – taitoja, sekä mo-
tivoida ja antaa valmiuksia toimintaan en-
siapuryhmässä ja tarvittaessa yhteistyöhön 
viranomaisten kanssa. Opetuksen pääpaino 
on käytännön harjoittelussa ja ryhmätyös-
kentelyssä. Punaisen Ristin ideologia huomi-
oidaan kaikessa opetuksessa.
Hinta: Ensiapuryhmille 380 euroa/hlö ja 
muille 550 euroa/hlö sisältäen koulutuksen 
materiaaleineen, majoituksen ja ruokailun.

Lisätietoja EA3-kurssista saat Minna Rauta-
selta, minna.rautanen@redcross.fi ja 
Tiina Hiidenoja-Sireniltä, tiina.hiidenoja-si-
ren@redcross.fi

Pisara 2019 – SPR:n valmiusharjoitus

Tässäkin lehdessä on jo aimmin juttua val-
miusharjoituksen tavoitteista ja perusteis-
ta. Harjoituksesta saa lisätietoa Rednetistä 
https://rednet.punainenristi.fi/valmiusharjoi-
tus2019

Yllä olevaan osoitteeseen keskustoimisto ko-
koaa harjoitukseen liittyvää tietoa ja taus-
tamateriaalia. liittykää sinne jäseneksi, niin 
pääsette seuraamaan valtakunnallisia tapah-
tumia.

Satakunnan alueella valmiusharjoitusharjoi-
tus toteutetaan pitkältä piirijohtoisesti. Piirin 
Ensiapu- ja valmiusvaliokunta ohjaa työ-
ryhmää joka ryhtyy suunnittelemaan ja to-
teuttamaan harjoitusta yhdessä osastojen 
kanssa. Tavoitteena on Satakunnan alueel-
la rakentaa 2-3 alueellista isompaa harjoi-
tuskokonaisuutta johon osastot voivat liittyä. 

Tavoitteena onkin saada joka osasto jolla-
kin tavalla mukaan harjoitukseen. Minimis-
sään se voisi olla, että osasto päivittää oman 
valmiussuunnitelmansa, liittyy OHTO – hä-
lytysjärjestelmään. (Ohtoon voi kirjautua 
osastosta vaikka vain Kotimaanavun ja Kerä-
ystoiminnan osasalta.) 
Harjoituspäivänä piiristä käsin kontaktoidaan 
osaston yhteyshenkilö ja mietitään kuinka 
paljon osastosta, sillä hetkellä olisi saatavilla 
henkilöresursseja harjoitukseen.

Harjoitusta valmistellaan pitkin vuotta. Al-
la on päivämääriä tilaisuuksista, joissa käy-
dään harjoituksen koulutusaineistoa lävitse 
ja suunnitellaan vapaaehtoisten osuutta eri-
laisissa häiriötilanteissa.
Toivonkin että nyt osasto tekee päätöksen 
osallistua harjoitukseen tammi-helmikuun 
aikana ja ilmoittaa siitä minulle s-postiin. 
kari.petaja@punainenristi.fi 
Ilmoittautumiset tarvitaan sitä varten näin 
ajoissa, että osaamme suunnitella ja tilata 
erilaisia materiaaleja riittävästi harjoitukseen 
mm. yleisölle jaettavia esitteitä jne…

Harjoituksen tärkeitä päivämääriä:
02.02. Luottamushenkilökoulutus Harjavalta.
23.-24.3 SPR Hälytysryhmien valtakunnalli-
nenseminaari. https://rednet.punainenristi.
fi/node/53624
06.04. Pisara-19 harjoituksen koulutus- ja 
suunnittelu seminaari, Pori 
27.04. Piirin vuosikokouksen yhteydessä val-
missuunnittelu- ja Pisara-19 työpaja, Säkylä
07.09. Luottamushenkilökoulutus Pastuskeri
26.10. HARJOITUS PÄIVÄ

Laita nämä päivät kalenteriin ja ilmoita kiin-
nostuksesi osallistua harjoitukseen.

SPR Kotimaanavun koulutusilta 

Raumalla LähiTapiolan tiloissa Kalliokatu 2, 
13.2.19 klo 18:00 – 20:30.

Viimevuona olimme antamassa 19 kertaa 
kotimaan apua onnettomuuteen joutuneel-
le perheelle. Katastrofinrahastosta käytim-
me noin 15 000 euroa. Avustusverkkomme 
on toiminut erinomaisen hyvin ja joustavas-
ti. Nyt olisi jälleen tilaisuus tulla vaihtamaan 
kokemuksia ja mielipiteitä autettavien koh-
taamisesta omasta toiminnastamme. Mu-
kana illassa on myös LähiTapiolan edustaja, 
joka kertoo vakuutusyhtiön toimenpiteet on-
nettomuustilanteissa.

Ilmoittaudu mukaan koulutusiltaan 8.2. 
mennessä: satakunta@punainenristi.fi

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA
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Tulevia tapaamisia ja koulutuksia

Valtakunnallinen hälytysryhmien semi-
naari
Seminaari järjestetään hotelli Haagassa Hel-
singissä 23.-24.3.2019. Varaa aika kalente-
ristasi! Luvassa ajankohtaisia ja monipuolisia 
teemoja hälytysryhmien toiminnan tueksi.
Ilmoittautumislinkki, lisätiedot ja alustava 
ohjelma jaetaan tammikuussa 2019. 
Seminaari on tarkoitettu kaikille ensiavun, 
ensihuollon ja henkisen tuen vapaaehtoisille, 
jotka toimivat hälytysryhmässä. Ilmoittautu-
mislinkki aukeaa Rednetissa.

Hetu-foorumit/-koulutukset
Piiri järjestää keväisin samansisältöiset 
aluetärskyt/-koulutukset ja syksyisin yhtei-
sen koulutustapahtuman.
• Pohjois-Satakunta 27.3.
• Rauman seutu 28.3.
• Vammalan alue 9.4.
• Porin alue /Keski-Satakunta 11.4.

Tarkemmat tiedot tapaamisista infotaan 
myöhemmin. Lisätietoja voi tiedustella 
Ellinoora Södermanilta puh. 040 142 4244.

Puhelinauttajat ja Defjusing-koulutuk-
sen käyneiden tapaaminen
Satakunnan piirissä on 12 puhelinauttami-
seen koulutettua vapaaehtoista sekä 8 defju-
sing-koulutuksen saanutta. 
Heille järjestetään tapaaminen 26.3. Tästä-
kin lisätietoa alkuvuoden aikana. 

Henkisen tuen kursseja järjestetään tar-
vittaessa. Olkaa yhteydessä piirin, mikäli ha-
luatte henkisen tuen perus- tai jatkokurssin 
järjestämisessä apuja.
Tiedossa tällä hetkellä on peruskurssi Kan-
kaanpäässä 23

HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA

Terveyspistetoiminta

Satakunnan piirin alueella toimii 13 terveys-
pistettä, vuoden 2019 alussa perustetaan 
kaksi uutta pistettä, toinen Luvialle ja toinen 
Lapin osaston uusiin tiloihin.

Piirin terveyspiste tärskyt keväällä on 30.3. 
Harjavallassa ja syksyllä tärskyt pidetään 
5.9. Raumalla. 

TURVAKOUTSI-kouluttajakoulutus

Piiri järjestää yhteistyössä 
Pärjätään yhdessä hankkeen ja 
keskustoimiston kanssa 
TURVAKOUTSI-kouluttajakoulu-
tuksen. 
Koulutus valmentaa kodin turvallisuus-ai-
heisten tilaisuuksien esim. tapahtumien tai 
luentoja järjestämiseen.

Seuraavat koulutukset Raumalla ja Kan-
kaanpäässä

Haluatko edistää kodin turvallisuutta omassa 
organisaatiossa, osana työtä tai harrastusta?  
Koulutus tarjoaa materiaalia ja menetelmiä 
turvallisuusaiheisten tilaisuuksien järjestämi-
seen. 

Rauma: la 16.3.19, klo 9.00-16.00
Kankaanpää: la 13.4.19, klo 9.00-16.00

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
koulutusta puh. 020 701 2820 tai osoittee-
seen satakunta@punainenristi.fi

Lisätiedot piiritoimistosta p. 050 3055467/Mia

TERVETULOA MUKAAN!

Osastot mukaan rasisminvastaiseen 
kampanjaan! 

Rasisminvastaista kampanjaviikkoa vietetään 
18.–24.3. (lisätietoja lehden sivulla 6).

Miten teidän osastonne haluaa osallistua 
kampanjaan? 

Tukea suunnitteluun saa piirin monikult-
tuurisuustoiminnan suunnittelijalta: p. 040 
1457732, annakatriina.jylha@punainenristi.fi

Jaetaan yhdessä viestiä yhdenvertai-
suuden ja syrjimättömyyden puolesta!

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

MONIKULTTUURINEN TOIMINTA
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NÄLKÄPÄIVÄKERÄYKSEN TULOKSET

NÄLKÄPÄIVÄ 2018
9.11.2018

Tulos / € Tulos / € Tulos / € Tulos / €
OSASTO 2015 2016 2017 2018
AHLAINEN 692,55 180,00 379,15 715,40
EURA 4 817,70 4 493,71 4090,94 3 583,72
EURAJOKI 3 771,02 4 195,27 3801,58 3 958,77
HARJAVALTA 4 655,93 3 942,89 4647,28 3 827,28
HINNERJOKI 600,00 820,10 760,50 723,17
HONKAJOKI 1 028,82 124,00 575,70 457,10
HUITTINEN 7 353,28 6 139,07 5761,35 5 999,34
IKAALINEN 4 338,12 4 377,01 3721,65 3 945,73
JÄMIJÄRVI 1 690,49 1 297,60 1184,83 1 110,41
KANKAANPÄÄ 5 718,15 3 987,01 3659,23 3 168,55
KARVIA 1 385,60 1 021,10 1836,00 875,10
KIIKOINEN 1 056,70 1 258,00 1475,24 1 512,44
KOKEMÄKI 4 466,63 4 448,63 4238,25 3 667,74
KULLAA 890,65 752,45 557,00 0,00
KÖYLIÖ 1 045,24 828,10 905,70 506,95
LAPPI 3 500,00 3 600,00 3600,00 2 501,00
LAVIA 1 020,55 1 051,54 828,10 838,85
LUVIA 2 867,05 2 725,88 2571,55 2 505,02
MERIKARVIA 2 261,55 2 461,23 1915,00 1 815,00
MOUHIJÄRVI 2 986,46 2 696,28 2268,51 1 813,92
NAKKILA 2 465,96 1 444,32 1180,44 1 004,20
NOORMARKKU 3 015,30 2 897,60 2620,54 2 468,82
POHJ.IKAALINEN 0,00 0,00 0,00 0,00
POMARKKU 1 648,48 1 480,71 1628,25 1 397,46
PORI 18 028,86 13 637,42 13545,36 11 958,59
PUNKALAIDUN 3 237,28 3 134,86 3025,67 2 966,70
RAUMA 18 000,00 17 859,12 17000,00 18 005,00
SIIKAINEN 3 582,86 4 150,92 3068,78 3 662,86
SÄKYLÄ 3 482,74 3 112,30 3367,65 3 272,14
ULVILA 2 478,75 2 912,34 2441,11 2 517,34
VAMMALA 7 429,81 7 337,79 6828,19 6 834,27
ÄETSÄ 607,05 695,00 752,80 389,10
Y H T E E N S Ä 120123,58 109 062,25 104 236,35 98 001,97
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HELMIKUU
2.2. Luottamushenkilökoulutus, Harjavalta
2.2. Vapepa Öljyntorjunnan karttaharjoitus, Turku
4.2. Pärjätään yhdessä-loppuseminaari, Helsinki
6.2. Piirihallituksen kokous
6.2. Vapepa peruskurssi , Rauma
7.-8.2. Ensiapusymposium (KT), Helsinki
9.2. Vapepa-johtajien täydennyskoulutus, Nynäs
10.2. Vapepa Talvietsintäharjoitus, Rauma
13.2. SPR Kotimaanavun koulutusilta, Rauma 
14.2. Ystävänpäivä    
23.2. Henkisentuen peruskurssi, Kankaanpää

MAALISKUU
1.-3.3. Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus, Nynäs, 
2.3. Valmiuskouluttajailta, Pori
6.3. Vapepa Infotilaisuus (suunnattu eläkeläisille) 
Kankaanpää
9.3. Ensiapupäivystäjän peruskurssi osa 1., ?
10.3. Jäistä pelastautumistapahtuma,Rauma
14.3. ”Yksinäisyys” / Osallisuus-seminaari, Pori
16.3. Turvakoutsi-koulutus, kaikille avoin, Rauma
16.3. Taajamaetsintä harjoitus, Pori
16.3. Ensihuollon peruskurssi, Kankaanpää
18.-24.3. Rasimisminvastainen viikko, valt.kun.
19.3. Laitosetsintäkoulutus, Kankaanpää
20.3. EA- turvakoulutus omaishoitajille, Kokemäki
23.-24.3. EA-, HETU ja EHU-seminaari (KT), Hki
26.3. Vapepa Satakunnan Maakuntatoimikunta Pri
27.3. HEA-aluetapaaminen (sis.puhelinauttajat),  
Pohjois-Satakunta
28.3. HEA-aluetapaaminen (sis.puhelinauttajat),  
Rauma
30.3. Terveyspiste-tärskyt, Rauma
30.-31.3. Lounaisrannikon VAPEPA – seminaari  
Risteily / V-S / SAT / TURUNMAA

HUHTIKUU
3.4. Piirihallituksen kokous
4.4. Vapepan peruskurssi, Kankaanpää
6.4. Valtakunnallinen harjoituksensuunn., Pori
6.-7.4. Ensiapupäivystäjän perusosa 3., ?
9.4. HEA-aluetapaaminen (sis.puhelinauttajat)  
Vammala
11.4. HEA-aluetapaaminen (sis.puhelinauttaja)
Pori
11.4. Testamentti-ilta, Pori
13.4. Maastoetsinnän peruskurssi, Harjavalta
12.-14.4. Valmiuskouluttajien sisältöosa, Nynäs
13.4. Turvakoutsi-koulutus, kaikille avoin, Kpää
17.4. Vihreä veräjä-hyvinvointia luonnosta kou-
lutus, Koivuniemen leiri-keskus Pastuskeri
26.-28.4. Bigpepa-valmisteluleiri , Pastuskeri
27.4. Vuosikokous + valmiusharj.työpaja, Säkylä 

TOUKOKUU
1.- 4.5. EA 3 kurssi, V-S / Satakunta
3.-4.5. Vapepan Maastojohtaja kurssi, Kokemäki
6.-12.5. Punaisen Ristin viikko   
17.-18.5. Satakuntatärskyt (EA,-Ensihuolto har-
joitus), Pitkäjärvi Kokemäki
17.-19.5. Bigpepa-valmisteluleiri, Pastuskeri
25.5. Ystävätoiminnan seminaari, 60-v, Jyväskylä

KESÄKUU
5.6. Piirihallituksen kokous
4.-8.6. Ryhmänjohtajakurssi, Nynäs, Heinola 
(henkinentuki / Ensihuolto – EARJ)
9.-16.6. Bigpepa-leiri, Pastuskeri 

HEINÄKUU
8.-13.7. Omaishoitoleiri, Pastuskeri
15.-19.7. Suomi Areena

satakunta.punainenristi.fi/tapahtumat

TAPAHTUMAKALENTERI

PIIRIN YHTEYSTIEDOT

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

PIIRIN KOULUTUSTILA, 
Pohjoispuisto 2B, 28100 Pori

HENKILÖKUNTA:
Henkilökunnan sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
Toiminnanjohtaja, Paula Ilén
020 701 2822, 040 563 0118
Ensiapuryhmätoiminnan koordinaattori
Tiina Hiidenoja-Sirén 
020 701 2823, 040 065 1105
Järjestöavustaja, Niina-Mari Heinonen
040 7289622
Järjestösihteeri, Paula Hellgrén
020 701 2821, 040 125 0210
Järjestötoiminnan suunnittelija, 
Ellinoora Söderman, 040 142 4244
Monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija,
Annakatriina Jylhä, 020 701 2817, 040 1457732

Nuorisotoiminnan suunnittelija, Nina Fisk
020 701 2816, 040 142 9298
Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija
Eeva-Liisa Koskinen
020 701 2827, 040 861 0748
Projektisuunnittelija/Pärjätään yhdessä-hanke
Mia Vettenranta
020 701 2824, 050 305 5467
Terveyden- ja hyvinvoinnin päällikkö, 
Anne-Mari Hakuni, 020 701 2825, 040 760 7141
työlomalla 1.2.-31.7.2019
Projektisuunnittelija/Ruokaa ja kohtaamisia-han-
ke, 1.2.-31.7.2019, Tuija Paavola 040 124 6442
Valmiuspäällikkö, Kari Petäjä
020 701 2826, 040 032 2191

PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY 

Osoite: Rautatienpuistokatu 7 (1.krs), 28130 Pori
Avoinna sopimuksen mukaan (p.040 483 6412)
Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, 
Maarit Kuja-Kanto, 040 1285976
Myynti- ja hallinnointisihteeri, Satu Rustari
040 483 6412
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HENKILÖKUNTAHAKEMUS 

Lasten ja nuorten pelastuspalveluleiri 

Bigpepa 2019 
Koivuniemen leirikeskus, Pori 11.–15.6.2019  

 
Jippii! En tietenkään jätä väliin Bigpepaa! 
 
Tulen mielelläni vapaaehtoishommiin Bigpepa 2019 –pelastuspalveluleirille Koivuniemen 
leirikeskukseen 9.-16.6.2019, onhan tämä minulle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
15. 16. 17. 18. 19. 20. (ympyröi oikea lukema) kerta henkilökunnassa! Sitoudun myös 
osallistumaan valmisteluviikonloppuihin 26. -28.4.2019 ja 17. – 19.5.2019. 
 
Olen käytettävissä: 
Ohje: numeroi vaihtoehdot 1=ensisijainen toive, 2=toissijainen toive jne.  
          x-merkki, jos ko. tehtävä kiinnostaa, mutta et osaa laittaa toiveita ”paremmuusjärjestykseen” 

 koko leirin pomoksi   
 alaleirin johtajaksi ____ leirille  ohjaajaksi ____ leirille 
(I leiri = 7-9v | II leiri = 10-12v | III leiri = 13-15v | IV leiri = 16+) 
 tiedotus- ja infohommiin  muonitushommiin   huoltoremmiin 

 turvajuttuihin   terveydenhuoltoon 
 tekemään _____________________________ (kiva kun huomasit, että tätäkin tarvitaan!) 
 Haluan mukaan tekemään ihan mitä vaan! 
 
Nimi: ________    Syntymäaika: ____________ 

Olen SPR:n jäsen  T-paidan koko (unisex, regular fit) : S  M  L  XL  XXL  
 
Jäsennumero: __________ Osasto:                       toiminnassa mukana ___ v. 
 
Osoite:         
 
Postinumero:    Paikkakunta: _________    
 
Puhelin:        Sähköposti:     
 
Aikaisempi leirikokemus: 
       

        

 
Annan suostumukseni, että tapahtuman järjestäjä tilaa tarvittaessa rikostaustaotteen: 

  kyllä  en 
 
Muuta (allergiat, lääkitys, avuntarve, erikoisruokavalio...): 

        
  
Kerro vielä jotakin itsestäsi! (Ohjaajakokemus, kurssit, erityistaidot, innostuksen kohteet, 

muut harrastukset, hyvät ominaisuudet...) Mitä kursseja olet käynyt? 

       

    _______   

        

Jatka kääntöpuolelle tai lisäpaperille, jos tarvetta. 
 
Palauta tämä hakemus 30.4.2019 mennessä SPR Satakunnan piiriin sähköpostitse 
nina.fisk@punainenristi.fi tai postitse, Pohjoispuisto 3 28100 Pori. Kysy lisää Ninalta 040 1429298  
tai lue RedNetistä https://rednet.punainenristi.fi/node/2943 
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      Kuva: Jaana Paasonen 
   

      
Ajankohta  keskiviikko 17.4.2019 klo 10-15 Pastuskeri, Koivuniemen leirikeskus 

 
Luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja elämänlaadun vahvistamiseen. Luontoon liittyvät 
aktiviteetit tuovat arkielämään virkistystä ja vaihtelua, jolloin ne koetaan usein merkittäväksi, miellyttäväk-
si sekä voimaannuttavaksi.  
 
Koulutuspäivä antaa vapaaehtoisille tietoa, vinkkejä ja valmiuksia luontoympäristön hyödyntämiseen  
mm. ryhmä- ja virkistystoiminnassa.  
Koulutuksessa pääsee myös konkreettisesti tekemään tuotteita luontomateriaaleista.  
 
Koulutukset sisältö: 

• Luontolähtöinen toiminta yleisesti ja käytännössä. 
• Ideoita luonnossa toimiseen ja luonnosta saatavien materiaalien hyödyntämiseen. 

 
Perehdytyspäivä on osallistujalle maksuton ja siihen kuuluu materiaalit ja tarjoilut.  
Matkakuluista osallistuja vastaa itse. 
 
Kouluttajina toimivat Sininauhaliiton Vihreä veräjän Green Care -toiminnan kehittäjä Minna Malin ja SPR:n 
Satakunnan piirin omaishoitajien tukitoiminnan työntekijä Eeva-Liisa Koskinen. 
 

Ilmoittautuminen viimeistään 5.4.2019 mennessä 040 8610748 tai  
eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi (muista kertoa erityisruokavalio)  

Lisätietoja Eeva-Liisalta, 040 8610 748. 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN! 

Luonto osaksi hyvinvointia – koulutus vapaaehtoisille, jotka 
toimivat omaishoitajien ja ikäihmisten kanssa. 


