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Lisää ystäviä

Ystävänpäivänä puhumme jälleen toisten 
ihmisen huomaamisesta ja näkemisestä. 

Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyt-
tä ainakin ajoittain ja joka kymmenes usein 
tai jatkuvasti. Kuka tahansa voi kokea yksi-
näisyyttä. Yksinäisyyden taustalla saattaa ol-
la muutto uudelle paikkakunnalle tai uuteen 
maahan, liikkumisen esteet, puolison kuo-
lema tai ero. Vaikeassa elämäntilanteessa 
ystävät voivat kadota ympäriltä. Eniten yksi-
näisyys koskettaa ikäihmisiä ja nuoria, jotka 
jäävät helposti syrjään.

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat vuosi-
kymmenien ajan vähentäneet yksinäisyyt-
tä monilla eri tavoilla aina henkilökohtaisista 
tapaamisista erilaisiin ryhmätoimintoihin. 
Viime vuosina mukaan on tullut verkossa ta-
pahtuva ystävätoiminta. Tärkeintä on aina 
ollut kohtaaminen ja niiden ihmisten löytä-
minen, joiden sosiaaliset yhteydet jäävät 
muutoin liian vähäisiksi. 

Avuntarvitsijoita on yhä enemmän ja ystä-
vätoiminta kaipaakin uusia tekijöitä. Uusien 
mahdollisten ystävien ensimmäinen kohtaa-
minen voi tapahtua vaikkapa ystävänpäivän 
tapahtumassa. Henkilökohtainen kutsu mu-
kaan toimintaan on tutkimustenkin mukaan 
tehokkain tapa saada uusia ihmisiä vapaaeh-
toisiksi. 

Tapahtuman jälkeen kannattaa heti järjes-
tää ystäväkurssi, jota tapahtumassa voi jo 
mainostaa. Kun kurssilla on mukana ystä-
vävälittäjä, joka auttaa heti ystävänprofiilin 
luomisessa Oman sähköiseen ystävävälitys-
järjestelmään, polku mukaan pääsemiseen 
ei veny liian pitkäksi.
 
Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään ystä-
vätoiminnasta kiinnostunutta. Nähdään siis 
myös tulevat ystävät!

Kiitos sinulle, joka viet eteenpäin viestiä ys-
tävätoiminnasta ja välittämisestä! 

Hyvää ystävänpäivää toivottaen,

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 581 0346, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi   Paino: PlusPrint, Ulvila
Piiritiedotteen toimitus: SPR Satakunnan piirin henkilökunta   Taitto: Paula Hellgren, paula.hellgren@redcross.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 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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Hyvää Uutta Vuotta 2020!

PÄÄKIRJOITUS 3.1.2020

Mielenkiintoinen vuosi on jälleen tulossa! 
Maailmanpoliittinen tilanne on jännittynyt. 
Yhdysvaltain ja Iranin välit ovat kärjistyneet 
ja Pohjois-Korea aikoo jatkaa uudestaan 
ydinasekokeitaan. Turkki uhkaa Eurooppaa 
uusilla turvapaikanhakijatulvalla Syyrian ti-
lanteen jälleen eskaloituessa. Myös ilmaston 
muutoksen tulisi puhuttaa meitä kaikkia, 
sillä ilman ja veden lämpötila tutkitusti ko-
hoavat. Australia palaa silminnähden ja jää-
tiköt sulavat. Mitä tässä pitäisi oikein pienen 
kansalaisen tehdä?

Omilla pienillä ilmastoteoilla on merkitys-
tä vähintäänkin oman mielenrauhan vuok-
si. Huomiota voi kiinnittää ainakin kierrä-
tykseen, liikennekäyttäytymiseen, energian 
käyttöön ja vaikkapa  kulutustuotteiden va-
lintaan. Omassa taloudessani olemme vaih-
taneet maalämpöön ja tuulisähköön ja 
työmatkat pyrin hoitamaan kävellen tai 
pyöräillen. 

Punaisen Ristin Kontti-kierrätystavaratalo 
ja osastojen lukuisa kirpputorit ovat mainio 
osoitus myös järjestömme halusta säästää 
luontoa ja samalla saada euroja toiminnalle. 
Vuonna 2020 Satakunnan piiritoimisto ottaa 
omia askeleitaan kohti hiilijalanjäljen las-
kemista. Tavoitteemme on ottaa käyttöön   
WWF:n Green Office-ympäristöjärjestelmä, 
jonka avulla arvioimme toimintaamme ja 
vähennämme toimintamme ympäristövaiku-
tuksia.  Veripalvelu ja keskustoimisto ovat 
jo ensiaskeleitaan tällä tiellä tehneet.

Uskon, että nämä pienet esimerkit, vaikka 
kuulostaisivatkin pikkuteoilta, ovat kuitekin-
hyviä tapoja kohentaa ympäristön tilaa ja 
luoda arvoa ympäristöasioille. 
Esko Valtaoja, avaruustutkija, on eri yhte-
yksissä tuonut esiin uskon tulevaisuuteen. 
Ainakin nuorempi sukupolvi haluaa ottaa 
vastuuta ympäristöstä. Teknologia myös ke-
hittyy myös huimaa vauhtia saaden aikaan 
energiaystävällisiä ratkaisuja niin liikentee-
seen kuin energian kulutukseen.

Toivon ja ilon ylläpitäminen on tärkeä osa 
auttamistehtäväämme. Kun myrskytuu-
let iskevät ja sodat ajavat ihmiset kodeis-
taan, Punainen Risti voi auttaa monella ta-
valla. Tarjoamalla suojaa, ravintoa, lämpöä, 
hoivaa ja kohtaamisia. Toimintamme peri-
aatteet ovat samat, tapahtuipa kriisit meillä 
tai muualla.

Paula Ilén

toiminnanjohtaja 
SPR Satakunnan piiri

Johanna S
jövall
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Pysähdymmekö tarpeeksi usein miettimään 
sitä, miten kohtelemme muita? Huomaam-
meko yksinäiset ihmiset ympärillämme? 
Osaston ystävänpäivässä voitte haastaa ih-
miset vähentämään yksinäisyyttä.

Ystävänpäivän viikolla 10.–16.2. kerromme ja 
keskustelemme yksinäisyyden kokemuksista ja 
vaikutuksista. Aktivoimme ihmisiä näkemään 
ja huomioimaan ihmiset ympärillään. Kutsum-
me uusia vapaaehtoisia kursseille ja toimin-
taan, ja tietysti toivomme tavoittavamme myös 
niitä, jotka toivovat itselleen ystävää. Toivo-
tamme kaikki tervetulleiksi mukaan! 

Kampanjan uudet materiaalit – tilaa 
viimeistään 27.1.
Olemme uudistaneet kampanjan ilmettä. Todel-
listen ihmisten todelliset tarinat koskettavat, ja 
siksi uusiin materiaaleihin on kampanjan kas-
voiksi valittu aitoja ihmisiä, jotka ovat jo edellis-
vuoden kampanjan Nähdään-videoista tuttuja. 

Painetut materiaalit (mm. julisteet, roll-upit, 
banderollit ja postikortit) kuten tulee tilata Pu-
naisen Ristin verkkokaupasta (punaisenristin-
kauppa.fi) viimeistään 27.1. 

Kampanjan digitaaliset materiaalit ovat 
osastojen käytettävissä ja löytyvät Punai-
sen Ristin aineistopankista, Ystävänpäivä 2020 
-kansiosta (aineistopankki.punainenristi.fi). 
Aineistopankissa on verkkoon ja sosiaaliseen 

 YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Ystävänpäivä on pian taas täällä!

mediaan sopivia materiaaleja kuten kuvia, ja-
kokuvia sosiaaliseen mediaan, videoita ja ban-
nereita.

Haluamme haastaa kaikki suomalaiset nosta-
maan katseensa ja huomaamaan toiset ihmiset 
ympärillään. Jakakaa ja pyytäkää jakamaan – 
yhdessä näymme ja kuulumme!
Pääviestimme on: Vain yhdessä voimme lopet-
taa yksinäisyyden. Nähdään – Toisemme.
Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtageja 
#nähdään ja #punainenristi.

Tapahtumia on hauska tehdä yhdessä
Ystävänpäivän viikko 10.–16.2. on erinomainen 
ajankohta järjestää paikallisia tapahtumia. Hy-
viksi todettuja tapahtumia ovat esim.
• Nähdään-kahvilat ja 
• Tutustu tuntemattomaan -tapahtumat. 

Suunnitelkaa porukalla ja muistakaa ottaa 
suunnitteluun mukaan myös uusia vapaaeh-
toisia. Kertokaa tapahtumista paikalliselle me-
dialle ja tarjotkaa median haastateltaviksi 
mielenkiintoisia vapaaehtoisia ja ystäväpareja.

Lisätietoja:  
• RedNet / Ystäväpäivä
• Ystävänpäivän sähköinen kampanjakirje 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 
Viestinnän asiantuntija Tuuli Daavittila,  
p. 040 5893414

Joonas B
randt
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 16.-22.3. 

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 
tänä vuonna 16.-22. maaliskuuta. 
Kampanjan viestejä ja hashtageja on 
selkiytetty. Osastosi voi olla mukana 
viikossa järjestämällä esimerkiksi kou-
luvierailun tai toritempauksen.

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on vai-
kuttaa pitkäjänteisesti asenteisiin niin, et-
tä rasismi vähenee yhteiskunnassa. Työmme 
tuloksena yhä useampi ihminen tietää, että 
rasismi on väärin. Ihmisten rohkeus vastus-
taa rasismia kasvaa.

Rasisminvastaisen viikon pääviestit
• Rasismi on väärin. 
• Jokaisella ihmisellä on oikeus elää ilman 

rasismia.
• Ole rohkea ja vastusta rasismia. 
• Rasistinen ajattelu on ristiriidassa Punai-

sen Ristin periaatteiden, inhimillisyyden ja 
tasapuolisuuden kanssa.

• Syrjinnän ehkäiseminen ja ihmisarvon 
suojeleminen ovat osa Punaisen Ristin  
perustoimintaa.

• Rasismi tarkoittaa jonkin ihmisryhmän tai 
siihen kuuluvan ihmisen pitämistä mui-
ta alempiarvoisempana esimerkiksi etni-
sen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, 
kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perus-
teella. 

• Rasismi aiheuttaa eriarvoistumista ja  
vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko 
yhteiskuntaa. 

• Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa esim. 
syntyperä tai ihonväri eivät saa vaikuttaa 
ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutuk-
seen, saada työtä ja erilaisia palveluja.

Someviestinnässä käytämme ainoastaan 
yhtä hashtagia eli sosiaalisen median ai-
hetunnistetta: #rasisminvastainenviikko 
#veckanmotrasism

Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustukset

Tiedätkö yksityishenkilön, yrityksen, yhdis-
tyksen tai muun toimijan, joka on omalla toi-
minnallaan edistänyt yhdenvertaisuutta tai 
ehkäissyt rasismia? Piirit ympäri Suomen 
jakavat rasisminvastaisella viikolla En-
nakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia yh-
denvertaisuutta ja inhimillisyyttä edistäville 
tahoille. Kuka tai mikä satakuntalainen toi-

Ole rohkea ja vastusta rasismia!

mija ansaitsee tunnustuksen? 
Lähetä meille oma ehdotuksesi osoitteeseen 
annakatriina.jylha@punainenristi.fi 
helmikuun loppuun mennessä! 

Vinkit osaston tapahtumiin
Piirit ja osaston voivat lisäksi järjestää erilai-
sia teemaviikon tapahtumia, esimerkiksi:
• Teemaviikkoon liittyviä seminaareja
• Yhdenvertaisuusvisailuja tai retkiä vas-

taanottokeskuksen kanssa
• Nuorten kanssa leffailtoja teemaviikon  

aiheista
• Kouluissa visailuja / Kahoot-pelejä,  

aamunavauksia, infoa rasisminvastaisesta 
ja yhdenvertaisuutta edistävästä vuoden 
ympäri tapahtuvasta toiminnastamme

• Päiväkotien kanssa pulkkamäkiretkiä,  
piirustus- ja askartelutuokioita teema- 
viikon aiheilla

• Kaduilla, torilla, ostoskeskuksissa tai  
kirjastoissa lämpöisen mehun, rintanappi-
en ja tarrojen jakoa sekä ’ennakkoluulot 
roskikseen’ -tempauksia

Rasisminvastaisen viikon kampanjasivu Red-
netissä päivitetään tammikuun aikana osoit-
teessa rednet.punainenristi.fi/node/37180. 
Kampanjamateriaaleja (tarroja, rintamerkke-
jä, julisteita ja mobileja) voi alkaa tilata Kal-
kusta viikosta 5 lähtien.

Lisätietoja valtakunnallisesta kampanjasta: 
Janette Grönfors p. 040 669 2487. 
Satakunnan piirin tapahtumiin ja kampanja-
viestintään saa tukea piiritoimistosta: 
annakatriina.jylha@punainenristi.fi / p. 040 
145 7732. Ota rohkeasti yhteyttä!

Eeva A
nundi
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YLEISKOKOUS VAASASSA 2020 

Kesäkuussa Vaasassa järjestettävän 
yleiskokouksen valmistelut ovat 
jo täydessä vauhdissa. Suomen 
Punaisen Ristin jäsenille yleiskokous 
merkitsee mahdollisuutta osallistua 
järjestön päätöksentekoon ja käydä 
keskusteluja arvoista ja valinnoista, 
jotka ohjaavat työtämme ihmisyyden 
puolustamiseksi.

Yleiskokous on Suomen Punaisen Ristin ylin 
päättävä elin. Samalla se on yli tuhat vapaa-
ehtoista yhteen kokoava tapahtuma, joka on 
avoin kaikille jäsenille. 

Äänivaltaisten edustajien lisäksi osastot voi-
vat lähettää yleiskokoukseen myös mui-
ta jäseniä. He saavat osallistua kokoukseen 
ja viikonlopun kaikkeen ohjelmaan, mut-
ta ilman äänioikeutta. Yleiskokous tarjoaa-
kin osastoille hienon tilaisuuden tutustuttaa 
myös nuoria jäseniä muihin aktiiveihin ja jär-
jestön päätöksentekoon.

Tärkeimmät päätökset tehdään yhdessä

Päätöslistalla linjaukset  
vuosille 2021–2023
Yleiskokouksessa päätetään Punaisen Ristin 
strategiasta eli toimintalinjauksesta vuosil-
le 2021–2023. Lisäksi järjestölle valitaan uusi 
puheenjohtaja sekä luottamushenkilöt halli-
tukseen ja valtuustoon.

Toimintalinjaus ohjaa Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten ja työntekijöiden yhteistä työtä 
seuraavien kolmen vuoden ajan. Toimintalin-
jauksen tekemiseen osallistuu satoja ihmisiä 
järjestön kaikilla tasoilla. Kevään järjestökä-
sittelyssä 6.2.–31.3.2020 kaikilla osastoilla on 
mahdollisuus kommentoida toimintalinjausta.

Yleiskokous järjestetään Botniahallissa ja il-
tajuhlaa vietetään Scandic Waskiassa. Yli 
tuhannelle kokousvieraalle on alustavasti va-
rattu myös majoitus Vaasasta. Lisätietoja 
majoituksesta ja muista yksityiskohdista on 
luvassa, kun ilmoittautuminen avataan 6.2. 
Ilmoittautumalla 30.4. mennessä varmistat 
kokouspaikan lisäksi myös yösijan Vaasassa!
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YLEISKOKOUS VAASASSA 2020 

Yleiskokous on avoin kaikille 
jäsenille
Jokaisella osastolla on yksi äänivaltai-
nen edustaja kutakin alkavaa 200 jä-
sentä kohden. Lisäksi jokaisella piirillä 
on yksi edustaja. Äänivaltaiset edus-
tajat valitsee osaston tai piirin hallitus. 

Yleiskokoukseen voi osallistua myös 
ei-äänivaltaisena edustajana, jolloin 
pääsee seuraamaan lähietäisyydeltä 
järjestön päätöksentekoa ja saa osal-
listua kokousviikonlopun kaikkeen oh-
jelmaan.

Mitä seuraavaksi?
Ilmoittautuminen yleiskokoukseen  
alkaa 6.2.2020

Toimintalinjauksen luonnoksen 
järjestökäsittely päättyy 31.3.2020

Aloitteiden jättö hallitukselle  
päättyy 10.4.2020

Ehdokkaiden esittämisaika  
vaalitoimikunnalle päättyy 24.4.2020

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen  
päättyy 30.4.2020

Linus Lindholm
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KOULUTUS

Yksi Punaisen Ristin koulutusjärjes-
telmän keskeisiä kehittämisalueita on 
koulutuksissa, toiminnassa ja tehtä-
vissä kertyneen osaamisen tunnista-
minen ja tunnustaminen.

Tällä hetkellä, uusia ja entisiä koulutussisäl-
töjä kehitettäessä osaamisen tunnistaminen 
ja tunnustaminen huomioidaan muun mu-
assa siten, että määrittelemme selkeästi ja 
konkreettisesti ja tehtävien vaativuuteen pe-
rustuen tavoiteltavat osaamiset ja taidot. 
Samalla luomme pohjaa ja kriteeristöä myös 
digitaalisille osaamismerkeille!

Eivätkö diplomi ja taitopassi enää riitä?
Digitaaliset osaamismerkit ovat laajene-
va ja nykyaikainen tapa tunnustaa ja tuoda 
esiin osaamista, taitoja ja saavutuksia paljon 
monipuolisemmin kuin esimerkiksi paperi-
todistuksilla, hihamerkeillä ja taitopasseil-
la. Digitaalinen osaamismerkki mahdollistaa 
osaamisen esiin tuomisen kätevästi ja hel-
posti verkon ja sosiaalisen median kautta. 
Se voi olla erinomainen mahdollisuus mer-
kin saajalle osoittaa osaamistaan esimerkiksi 
työ- tai opiskelupaikkaa hakiessa.

Merkki koostuu visuaalisesta kuvasta ja sii-
hen liitetyistä metatiedoista. Sellaisia ovat 
esimerkiksi merkin kuvaus, osaamiskriteerit, 
myöntäjän tiedot (kuten Suomen Punainen 

Digitaaliset osaamismerkit 
vapaaehtoistoiminnan tueksi

Risti) sekä merkin voimassaoloaika.  Merk-
kiin on mahdollista liittää myös vastaanotta-
jan omia todisteita osaamisestaan. 

Osaamismerkki on siis tunnustettu eli serti-
fioitu todiste ja se kertoo saajan osaamisen 
lisäksi osaamisen tunnustajasta ja kriteereis-
tä, joilla merkki on myönnetty.

Merkin saaja päättää itse, missä yhteydes-
sä haluaa näyttää ansaitut merkkinsä muil-
le. Digitaaliset osaamismerkit voi kerätä 
niin sanottuun digitaaliseen osaamispassiin, 
jonka kautta niitä on helppo näyttää ja ja-
kaa muille. 

Kouluttajat testaamaan osaamismerkkiä
Ensimmäinen testiryhmämme on koulutta-
japätevyyden omaavat vapaaehtoiset. Ha-
kulinkki osaamismerkin hakemiseen löytyy 
RedNetistä vapaaehtoiskouluttajien ryhmäs-
tä: rednet.punainenristi.fi/node/56893.

Merkkiä testataan helmikuun ajan ja merk-
kiä hakeneet saavat pienen kyselyn liittyen 
merkin sisältöön ja hakuprosessiin. Testa-
ukseen ja saatuun palautteeseen perustuen 
laajennamme osaamismerkkikäytäntöä vuo-
den mittaan myös muihin toimintamuotoihin.
 
Lisätietoja: Koulutussuunnittelija  
Sole Noranta, p. 040 741 8605

Valtakunnalliset kouluttajapäivät  18.-19.1 Varalan Urheiluopisto, 
Tampere

Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus,  
sisältöosa (suomi ja ruotsi)

24.-26.1. 

Valmiuskouluttajien sisältöosat 3.-5.4. Nynäs

EVY-sisältöosa ja täydennyskoulutus 17.-20.9

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 18.-20.9. Oulun piirin alue

Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus, sisältöosa 9.-11.10. 

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 16.-18.10. Nynäs

Kouluttajakoulutus, välineosa 31.10.-1.11. 

Kouluttajakoulutus, sisältöosat 21.-22.11. 

KOULUTTAJAKOULUTUS 2020
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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KOULUTUS

Opintokeskus Sivis tukee Punaisen Ris-
tin osastojen, piirien ja keskustoimis-
ton koulutusta. Tee omat tunnukset 
Sivisverkkoon, tee suunnitelma koulu-
tuksesta ja voit saada Sivikseltä talou-
dellista tukea jopa 21,50 euroa ope-
tustuntia kohden. 
 
Lue lisää ja hanki omat tunnukset: 
www.ok-sivis.fi/palvelut/opintojaksot.html

Suomen Punaisen Ristin seuraava  
nuorisodelegaattikurssi järjestetään  
22.-27.5.2020 Heinolassa. Kurssille  
voivat hakea sujuvaa englantia puhu-
vat 18-28-vuotiaat nuoret, joilla on  
kokemusta vapaaehtoistoiminnasta.  
Punaisen Ristin vapaaehtoiskokemus  
ja muu kielitaito lasketaan eduksi.
 
Vuodesta 2006 lähtien vuosittain järjestet-
ty englanninkielinen nuorisodelegaattikurs-
si valmistaa osallistujia toimimaan Punaisen 

Muutamista Suomen Punaisen Ristin koulu-
tuksista on jo olemassa opintojaksomallit eli 
esitäytetty sisältökuvaus Sivisverkossa. Tämä 
nopeuttaa ja helpottaa tukituntien hakemista. 

 

Ristin vastuullisissa vapaaehtoistehtävissä 
kotimaassa sekä nuorisodelegaatteina maa-
ilmalla. Koulutus tarjoaa osallistujille vah-
van ymmärryksen kansainvälisestä Punaisen 
Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeestä, va-
paaehtoisuudesta ja nuorten osallistumis-
mahdollisuuksista liikkeen piirissä.
 
Koulutetut nuorisodelegaatit ovat tärkeäs-
sä roolissa Suomen Punaisen Ristin kotimaan 
toiminnassa ja järjestön kehittämisessä. Va-
paaehtoistehtävissään nuorisodelegaatit 
keskittyvät usein vapaaehtoistoiminnan joh-
tamiseen ja organisointiin sekä järjestökehi-
tykseen järjestön eri tasoilla. 

Aktiivisen kotimaan vapaaehtoistoiminnan 
lisäksi nuorisodelegaatit osallistuvat kan-
sainvälisille leireille, koulutuksiin tai muihin 
tapahtumiin sekä voivat hakeutua nuoriso-
delegaattikomennuksille. Maailmalla nuoriso-
delegaattikomennukset keskittyvät yleensä 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kan-
sallisten yhdistysten vapaaehtoistoiminnan 
sekä nuorten osallistumis- ja toimintamah-
dollisuuksien kehittämiseen. 

Haku vuoden 2020 kurssille päättyy 2.3.2020 
kello 16. Hakuohjeet löytyvät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/47868

Lisätietoja: Kansainvälisen avun linjan  
koulutussuunnittelija Hanna Rajala,  
hanna-maria.rajala@punainenristi.fi,  
p. 040 772 0842.

Hei koulutuksen järjestäjä, muistathan että…

Vuoden 2020 nuorisodelegaattikurssin  
haku on nyt käynnissä

K
irsi Ö

versti
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RUOKA-APU 

Punaisen Ristin ruoka-aputoiminta 
kasvaa. Tänä vuonna käynnistettävä 
ruoka-apu.fi -palvelu antaa osastolle 
mahdollisuuden kertoa apua tarvitse-
ville helposti siitä, missä ja millaista 
apua on tarjolla.

Suomen Punainen Risti jakoi tänä vuonna 
yli 100 000 kiloa EU:n ruoka-apua. Mukana 
työssä on ollut vapaaehtoisia yli 50 osastos-
ta. Tämän lisäksi toistakymmentä osas-
toamme jakoi myös merkittävän määrän 
kauppojen ja suurkeittiöiden ylijäämä- ja 
hävikkiruokaa. Valistunut arvio on, että yli-
jäämä- ja hävikkiruuan määrä on selkeästi 
suurempi kuin EU:n ruoka-avun. 

Ylijäämä- ja hävikkiruoka-apu on jatkuvas-
ti kasvava ja monipuolistuva trendi, joka tu-
lee varmasti yhä kasvamaan ja yleistymään 
lähivuosina. Kiitokset tärkeästä työstä kuu-
luvat kaikille ruoka-apua jakaville osastoille 
ruuan alkuperästä riippumatta.

Ruoka-apu.fi vie ruoka-avun kartalle
Kirkkopalvelut ry:n Osallistava Yhteisö -han-
ke avaa tämän vuoden aikana ruoka-apu-
toimijoille ja apua tarvitseville tarkoitetun 
ruoka-apu.fi -sivuston. Sen avulla ruo-
ka-apua jakavat järjestöt voivat tuoda 
toimintansa näkyville helppokäyttöisen kart-
tapalvelun kautta. Myöhemmässä vaiheessa 
järjestöt voivat samalla kätevästi kerätä ti-
lastotietoa annetusta ruoka-avun ja sen saa-
jien määristä. Punainen Risti on Osallistava 
Yhteisö -hankkeessa mukana aiekumppanina 
ja osastojen kannattaakin liittyä palveluun 
mahdollisimman pian.

Heti alkuvaiheessa ruoka-apu.fi -palvelus-
sa voi ilmoittaa, minkälaista apua, missä ja 
milloin on tarjolla. Tämä ei siis rajoitu yksin 
ruoka-apuun, vaan palvelussa on toivottavaa 
kertoa myös muusta ruuanjakotapahtuman 
yhteydessä tarjottavasta avusta. Osaston 
kannattaa vinkata palvelussa esimerkiksi 
terveyspistetoiminnasta, jos sitä toteutetaan 
ruokajakelun yhteydessä. Ruoka-avun mää-
rän ja ruokaa hakeneiden ihmisten määrän 
raportointi ja dokumentointi onnistuu palve-

Ruoka-apu.fi tuo tiedon apua  
tarvitsevan ulottuville

lussa myöhemmin, kun siihen tarvittava lisä-
osa liitetään palveluun.

Jokaisen ruoka-avun parissa toimivan osas-
ton kannattaa liittyä palveluun, oli kyse sit-
ten ylijäämä- tai hävikkiruoasta tai EU:n 
ruoka-avusta. Ruoka-apu.fi on oiva mahdolli-
suus sekä tuoda auttamistyö näkyväksi apua 
tarvitseville että myöhemmässä vaiheessa 
dokumentoida jaetun ruoka-avun määrää. 

Koulutusta tarjolla
Ruoka-apu.fi -sivuston käyttämiseen on 
mahdollisuus saada koulutusta ja ohjeet pal-
velun käyttämisestä tulevat RedNetiin tam-
mikuussa. Palveluun on mahdollista perehtyä 
jo nyt – ole ensimmäisten joukossa ja ilmoit-
taudu tammikuun lopun webinaari- 
koulutukseen! 

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Jari-Pekka Hietsilta, p. 040 191 2697,  
jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi.

RedNet > Ruoka-apu

Leena Koskela

Kaikille avoin koulutus ruoka-apu.fi  
-sivuston käyttöön järjestetään 
webinaarina Skypen välityksellä 
tiistaina 28.1. kello 16.30 – 18.00. 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse:  
jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi.



11

Ikkunoissa on putoamisen 
estävät ikkunapidikkeet.
Mattojen alla on liukuesteet.
WC:n ja kylpyhuoneen ovessa on 
ulkopuolelta avattava lukko.
Hanat ovat termostaatti- ja 
turvahanoja.
Kylpyhuoneen lattialla ja 
ammeessa on liukuesteet.
Kylpy- ja poreamme 
tyhjennetään aina käytön 
jälkeen ja kylpytynnyri tai -palju 
peitetään.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.
Kodin sähkölaitteiden, kuten 
lamppujen, kunto on tarkistettu 
ja ne ovat turvallisia (niissä on 
CE-merkintä).
Terävät veitset ja puukot sekä 
muut työvälineet säilytetään 
lapsen ulottumattomissa.
Tulen kanssa toimimista, kodin 
sähkölaitteiden sekä veitsien ja 
työkalujen käyttöä harjoitellaan 
yhdessä aikuisen kanssa. 
Lapselle korostetaan uusien 
taitojen harjoittelua vain aikuisen 
läsnä ollessa.

Pihalla
Pihan leikkivälineet, kuten keinut 
ja kiipeilytelineet ovat turvallisia 
ja niiden kunto tarkistetaan sään-
nöllisesti.
Lasten leikkipaikka on suojassa 
liikenteeltä ja auringonpaahteelta.
Lapsi suojataan auringolta 
sopivalla vaatetuksella, ulkoilun 
ajoituksella ja suojavoiteilla.
Lapsella on vaatteet, jotka eivät 
takerru leikkivälineisiin (esim. 
hupussa ei ole nyörejä).
Trampoliinilla hypitään yksi 
kerrallaan ja trampoliinin ympä-
rillä on turvaverkko.
Lapsen kanssa on sovittu missä 
hän saa liikkua ulkoillessaan. 
Lapsi käyttää asianmukaisia suo-
javarusteita kaikissa niitä edel-
lyttävissä lajeissa (esim. luistelu, 
laskettelu, pyöräily, skeittaus).
Pyöräilykypärä riisutaan käytön 
jälkeen ennen leikkeihin siirty-
mistä.
Kylpytynnyri/palju ja muut 
mahdolliset vesiastiat/altaat 
pidetään peitettyinä käytön 
jälkeen.

Turvallisuutta lapsellesi
TARKISTUSLISTA 4–6-VUOTIAAT
Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Kotona
Lapsen ulottuvilta pidetään poissa:
•   lääkkeet ja vitamiinit
•   kemikaalit ja puhdistusaineet
•   tulitikut ja sytyttimet
•   alkoholi ja muut päihteet
•   tupakka, nuuska ja 

 nikotiinikorvaustuotteet
Pesu- ja puhdistusaineet ja muut 
kemikaalit säilytetään alkuperäis-
pakkauksissaan.
Huonekasvit ovat myrkyttömiä.
Sisäportaissa on:
•   liukuesteet
•   kaiteet, joiden puolat ovat 

pystyt ja riittävän tiheässä.
Portaissa liikkumista 
harjoitellaan ja niissä ei juosta 
eikä leikitä.
Jokaisessa kerroksessa on väh-
intään yksi toimiva palovaroitin 
alkavaa 60 neliömetriä kohti. 
Palovaroittimen toimivuus tar-
kistetaan kuukausittain. 
Pistorasiat on turvasuojattu tai 
suojattu tulpilla. 
Sähköjohdot on kiinnitetty 
ja pois lapsen ulottuvilta, ja 
jatkojohdot ovat puhtaana 
pölystä eikä niitä ole kytketty 
peräkkäin. 

Opetelkaa yhdessä havainnoimaan ja 
tunnistamaan vaaranpaikkoja. 

Miettikää turvallisia tapoja toimia 
riski- ja läheltä piti -tilanteissa.

Kylpyhuone ja sauna
Lapsen kylpyveden lämpötila 
tarkistetaan aina ennen kylpyyn 
menoa.
Lasta ei koskaan jätetä 
ammeeseen ilman valvontaa 
ja kylpy- tai poreamme 
tyhjennetään aina kylvyn jälkeen.
Kylpyhuoneen hanat ovat 
termostaatti- ja turvahanoja.
Lattialla ja ammeessa on 
liukuesteet.
WC:n ja kylpyhuoneen ovessa on 
ulkopuolelta avattava lukko.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.

Lelut
Lelujen iänmukainen soveltuvuus 
tarkistetaan. Lapsen leluissa ei ole:
•  pieniä, irtoavia osia
•  naruja tai hihnoja
•  pieniä kuulia tai palloja
•  magneetteja/nappiparistoja.
Lelujen kunto tarkistetaan 
säännöllisesti ja rikkoutuneet 
poistetaan käytöstä.
Lelujen puhtaus tarkistetaan ja ne 
pestään säännöllisesti.

Pihalla
Pihan leikkivälineet, kuten keinut 
ja kiipeilytelineet, ovat turvallisia 
ja niiden kunto tarkistetaan 
säännöllisesti.
Lasten leikkipaikka on suojassa 
liikenteeltä ja auringonpaahteelta. 
Lapsi suojataan auringolta 
sopivalla vaatetuksella, ulkoilun 
ajoituksella 
ja suojavoiteilla.
Lapsella on vaatteet, jotka eivät 
takerru leikkivälineisiin (esim. 
hupussa ei ole nyörejä).
Trampoliinilla hypitään yksi 
kerrallaan ja trampoliinin 
ympärillä on turvaverkko.
Lapsi ei pidä pyöräilykypärää 
päässään kun leikkii 
leikkivälineissä.
Pihan vesiastiat ja -altaat 
tyhjennetään käytön jälkeen: 
lapsi voi hukkua muutamankin 
sentin syvyiseen veteen.
Kylpytynnyri/palju peitetään heti 
käytön jälkeen.
Pihan kasvit ovat myrkyttömiä.
Lasta ja hänen leikkimistään 
valvotaan.

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Makuuhuone ja rattaat
Pinnasängyn pinnat ovat riittävän 
lähellä toisiaan, eikä lapsi saa 
päätään niiden väliin tai pääse  
kiipeämään pois sängystä.
Lastensängyssä on laita. 
Rattaissa käytetään turvavaljaita/-
vöitä.
Lasta ei jätetä valvomatta 
rattaisiin.
Rattaiden jarrut lukitaan aina, 
pieneksikin hetkeksi.

Keittiö
Ruoan ja juoman lämpötila 
varmistetaan ennen syöttämistä.  
Maistamiseen käytetään eri  
lusikkaa karieksen leviämisen   
ehkäisemiseksi. 
Syöttötuoli on tukeva eikä lapsi  
pääse nousemaan siinä seisomaan. 
Lasta pidetään silmällä, kun hän 
istuu syöttötuolissa.  
Kuumat, terävät ja painavat 
esineet sekä myrkylliset 
pesuaineet pidetään lapsen 
ulottumattomissa.
Teräviä esineitä sisältävissä 
laatikoissa on turvasulkimet.
Lieden katkaisimet on suojattu ja 
lapsen kurkottelu liedelle estetty 
esim. liesisuojan avulla.

Turvallisuutta lapsellesi
TARKISTUSLISTA 1–3-VUOTIAAT

Opetelkaa yhdessä havainnoimaan ja 
tunnistamaan vaaranpaikkoja. 

Miettikää turvallisia tapoja toimia 
riski- ja läheltä piti -tilanteissa.

AJANKOHTAISTA

Tämänhetkiset yhteistyömallit kunti-
en ja Punaisen Ristin osastojen välillä 
vaihtelevat paljon eri puolilla Suomea. 
Maakunta- ja soteuudistuksen edetes-
sä on hyvä hetki tehdä Punaisen Ristin 
toimintaa tunnetuksi kunnan virkamie-
hille ja luottamushenkilöille.
 
Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä teh-
dään ratkaisuja siitä, missä toimielimissä ja 
miten järjestöt ovat edustettuina ja miten 
niiden toimintaa tuetaan. Siksi on tärkeää, 
että asioiden valmistelua seurataan tarkkaan 
joka puolella maata. Tässä ja Nytin mennes-
sä painoon uudistusten etenemisen tavasta 
ja aikataulusta ei ollut vielä varmuutta, joten 
ajankohtaisinta tietoa kannattaa käydä kat-
somassa RedNetistä.

Piirit ovat tehneet osastojen kanssa kunta-
kierroksia, joissa tavataan viranomaisia ja 

Vuonna 2020 valtakunnallista Tapatur-
mapäivää vietetään ensimmäisen ker-
ran perjantaina 13.3. Päivän tavoittee-
na on saada ihmiset pohtimaan, millä 
keinoilla ja välineillä jokainen voi vä-
hentää tapaturmien riskiä kotona, töis-
sä ja liikenteessä. 

Osastosi voi osallistua 
Tapaturmapäivään esimerkiksi näin:

• Jakakaa eri ikäisille suunnattuja turvalli-
suuden tarkistuslistoja tapaturmariskien 
kartoittamiseen. Tarkistuslistojen avul-
la jokainen voi nopeasti kartoittaa koti- ja 
vapaa-ajan turvallisuusriskejä. Esimerkiksi 
ystävätoiminnassa ohjeita ja vinkkejä tar-
kistuslistojen käyttöön löytyy RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/56442. Tapa-
turmien ehkäisymateriaalia (tarkistuslistat, 
Turvallisia Vuosia -opas, Turvallisesti koto-
na -juliste) voi tilata Punaisen Ristin verk-
kokaupasta: punaisenristinkauppa.fi.

• Pitäkää tapaturmainfo tai osastoilta tapa-
turmien ehkäisystä. Ohjeet löytyvät RedNe-
tistä: rednet.punainenristi.fi/node/56561. 

kuntien luottamushenkilöitä ja niissä käy-
dään keskustelua tulevaisuuden näkymistä 
ja esitellään Punaisen Ristin paikallista toi-
mintaa. Tapaamiset jatkuvat keväällä. Jos 
osastosi on kiinnostunut kuntatapaamisesta, 
kannattaa olla yhteydessä osastokummiin ja 
selvittää, miten kuntakierros omassa piirissä 
toteutetaan.

Keskustoimisto on tehnyt osastojen toimin-
nan kuvaamisen tueksi erilaisia pohjia, joista 
löytyy yleistä tietoa Punaisen Ristin valta-
kunnallisesta toiminnasta. Niihin voi täy-
dentää osastokohtaiset tiedot toiminnan 
esittelyä varten. 

Löydät viestintäpohjat ja tietoa uudistuksen 
etenemisestä RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/52671

• Oiva idea osallistua Tapaturmapäivään on 
järjestää tapahtuma kaatumistapaturmien 
ehkäisemiseksi eri terveyden edistämisen 
toiminnoissa, esimerkiksi terveyspistees-
sä. Ohjeet kaatumisriskin kartoittamiseen 
löytyvät RedNetistä: rednet.punainenristi.
fi/node/55140

• Muita välineitä tapaturmien ehkäisyyn löy-
tyy osoitteesta tapaturmapaiva.fi. 

Tapaturmapäivän ja Pysy pystyssä -kam-
panjan suunnittelusta ja järjestämisestä 
vastaa tapaturmien ehkäisyverkosto. Punai-
nen Risti koordinoi verkostoa ja vastaa to-
teutuksesta yhteistyössä muiden verkoston 
toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: Terveyden edistämisen  
suunnittelija Saara Aakko, p. 040 480 6973

Osastot tutuiksi kunnille

Tapaturmapäivä 13.3. Turvallisesti kotona

www.kotitapaturma.fi

Arjen viisaat valinnat vähentävät tapaturmia.
Tässä talossa on monia vaaranpaikkoja. Korjaa tilanne ja välty tapaturmilta!

• Katolla ollessa varmistus 
putoamisen varalta.

• Ei tupakointia vuoteessa.

• Lääkkeet, alkoholi ja 
myrkylliset aineet poissa 
lasten ulottuvilta.

• Jokaisessa kerroksessa 
alkavaa 60 neliömetriä 
kohden yksi palovaroitin.

• Vaatteita ei kuivateta 
saunassa.

• Lieden lähelle ei helposti 
syttyvää materiaalia.

• Sähkölaitteiden pistoke on 
irti, kun niitä ei käytetä.

• Palavia kynttilöitä 
valvotaan.

• Sammutusvälineet ovat 
helposti saatavilla ja niiden 
käyttö on opetettu koko 
perheelle.

• Siisteys ja järjestys luovat 
turvallisuutta kodissa. 
Irtomattojen alla on 
liukuesteet.

Miten sinä  
parantaisit tämän 
kodin turvallisuutta?

Turvallisuutta vauvallesi
TARKISTUSLISTA ALLE 1-VUOTIAAT

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Nukkuminen, vaunut ja 
hoitotilanteet
Lapsi nukutetaan selällään kätkyt-
kuoleman riskin vähentämiseksi. 
Pinnasängyn pinnat ovat riittävän 
lähellä toisiaan, eikä lapsi saa pää-
tään niiden väliin tai pääse kiipeä-
mään sängystä.
Pinnasängyn laidat pidetään yl-
häällä ja pinnasängyn pohja las-
ketaan alemmaksi, kun lapsi alkaa 
opetella seisomaan nousua.
Sängyssä tai lastenvaunuissa ei ole 
mitään, mihin lapsi voisi tukehtua 
tai kuristua kääntyessään (esim. 
pehmolelut, tyynyt, narut).
Kantokoppaa/-kassia tai turvakau-
kaloa ei lasketa muualle kuin lat-
tialle.
Ulkona vauvaa nukutettaessa vau-
nut on sijoitettu niin, etteivät ne 
pääse kaatumaan tai vierimään. 
Rattaissa ja vaunuissa käytetään 
turvavaljaita/-vöitä.
Vaunut on sijoitettu ulkona suo-
jaisaan paikkaan varjoon niin, ettei 
niiden sisälämpötila nouse liian 
kuumaksi, ja vaunut suojataan 

ulkona harsolla tai turvaverkol-
la hyönteisten ja muiden eläinten 
vuoksi.
Lasta valvotaan ulkona nukkumi-
sen aikana.
Lasta ei jätetä hetkeksikään yksin 
hoitopöydälle, sohvalle tai muuhun 
paikkaan, jossa on putoamisen vaara.
Hoitopöytä on tukeva ja korkea-
reunainen.
Lasta ei jätetä television ääreen: 
suodattamaton ärsyketulva voi 
vaurioittaa lapsen hermoston ke-
hitystä.
Lasta käsitellään varoen ja hellän 
rauhallisesti, eikä häntä koskaan 
ravistella.

Keittiö
Lapselle tarjottavan ruoan ja juo-
man lämpötila varmistetaan ennen 
syöttämistä. Maistamiseen käyte-
tään eri lusikkaa karieksen leviä-
misen ehkäisemiseksi.
Pikkulapselle tarjotaan ruoka so-
seena tai isoina tankoina tukevassa 
pystyasennossa tukehtumisriskin 
ehkäisemiseksi. 

Syöttötuoli on tukeva, eikä lapsi 
pääse nousemaan siinä seisomaan. 
Lasta pidetään silmällä, kun hän 
istuu syöttötuolissa.
Lasta ei pidetä sylissä, kantorepus-
sa tai -liinassa samaan aikaan, kun 
käsitellään kuumaa juomaa tai ruo-
kaa tai käytetään veitsiä tai saksia.
Keittiön tasoilla olevat kuumat, te-
rävät ja painavat esineet sekä myr-
kylliset pesuaineet pidetään lapsen 
ulottumattomissa.
Keittiön teräviä esineitä sisältävis-
sä laatikoissa on turvasulkimet.
Lieden katkaisimet on suojattu ja 
lapsen kurkottelu liedelle estetty 
esim. liesisuojan avulla.
Lapsi ei pääse kiipeämään keittiön 
pöydälle tai muille tasoille. 

Kylpyhuone ja sauna
Kylpyhuoneen hanat ovat termos-
taatti- ja turvahanoja.
Lapsen kylpyveden lämpötila tar-
kistetaan aina ennen kylpyä.
Lasta ei jätetä koskaan kylpy- tai 
poreammeeseen ilman valvontaa ja 
kylpy- ja poreamme tyhjennetään 
aina kylvyn jälkeen.
Lattialla ja ammeessa on liukues-
teet.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.

Lelut
Lelujen soveltuvuus alle 1-vuoti-
aalle on tarkistettu. 
Lapsen leluissa ei ole:
• pieniä, irtoavia osia
• naruja tai hihnoja
• pieniä kuulia tai palloja
• magneetteja tai nappiparistoja.
Lelujen ja tutin kunto tarkiste-
taan säännöllisesti ja rikkoutuneet 
otetaan pois käytöstä.
Lelujen ja tutin puhtaus tarkiste-
taan ja ne pestään säännöllisesti.

Turvallisia
vuosia

Tietoa tapaturmien ehkäisemiseksi iäkkäille ja heidän läheisilleen
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AJANKOHTAISTA JA UUTISIA JÄRJESTÖASIAA

Luottamushenkilöiden koulutuspäivä
Punaisen Ristin valmiuden ytimenä on toi-
miva osasto. Siksi järjestämme koulutus-
päivän, joka koskee kaikkia osaston luot-
tamushenkilöitä. Koulutus sopii niin uusille 
kuin konkareillekin. Vertaiskeskustelujen 
kautta saadaan parasta tukea omalle toi-
minnalle.

Aika: lauantai 8.2.2020 klo 9.30-16.00
Paikka: Hotelli Hiittenharju, Harjavalta
Kohderyhmä: kaikki osaston J-korteissa 
mainitut luottamushenkilöt ja ryhmien yh-
teyshenkilöt  

Alustava ohjelma:
9.30 Kahvi
10.00 Tervetuloa! / pj Marju Pihlajamaa
10.15 Ajankohtaista Punaisesta Rististä
12.00 Lounas
13.00 ’Työpajat’
a) kotimaanapu (+paperittomat)
b) rahastonhoitajat ja toiminnantarkasta-
jat /Liisa Karhu, keskustoimisto, osastokir-
janpito
c) jäsensihteerit
d) puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja 
sihteerit
e) uudet hallituksen jäsenet
15.00 Yhteenveto ja palaute
15.30 Päätöskahvit

Ilmoittautuminen sunnuntaihin 2.2.2020 
mennessä joko satakunta@punainenristi.fi 
tai 040 168 0521 (klo 9-15). 
Ilmoittautuminen etukäteen tarjoilua var-
ten!

Järjestäjä: SPR Satakunnan piiri yhteis-
työssä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Tässä ja Nyt – järjestötiedotteen tilaus
Tiedote lähetetään ilmaisjakeluna piirin 
hallituksen jäsenille ja hallituksen asetta-
mien valio- ja toimikuntien jäsenille sekä 
osastojen nimenkirjoittajille ja muille luot-
tamushenkilöille. Jotka mainitaan J2-kortis-
sa (ei kuitenkaan hallituksen jäsenet).

Osasto voi tilata lehden haluamilleen toi-
mijoille hintaan 25€/vuosi. Tilaus ilmoite-
taan piiritoimistoon 31.1.20 mennessä pos-
titse SPR Satakunnan piiri, Pohjoispuisto 3, 
28100 Pori, puhelimitse 020 701 2820,säh-
köpostitse satakunta@punainenristi.fi

Järjestötiedote on myös luettavissa piirin 
nettisivuilla satakunta.punainenristi.fi

OMA PUNAINEN RISTI
Joko sinä olet luonut profiilisi Punaisen Ris-
tin vapaaehtoistoiminnan digitaaliseen jär-
jestelmään, Omaan?
Profiilin luominen on helppoa ja kestää vain 
muutaman minuutin, eikä se vielä velvoita 
mihinkään.
”Omassa” pysyt kuitenkin entistäkin parem-
min ajan tasalla vapaaehtoistyön mahdolli-
suuksista lähelläsi ja voit vaivatta ilmoittau-
tua mukaan eri tapahtumiin ja koulutuksiin!

Piirihallituksen päätöksiä

SPR Satakunnan piirin piirihallituksen ko-
kouspöytäkirjat on luettavissa piirin netti-
sivuilla satakunta.punainenristi.fi

Piirihallituksen kokous 16.10.2019
1. Rahaa ruoka-aputoiminnan kehittä-
miseen 
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 
piirille valtionavustusta ruoka-aputoimin-
nan kehittämiseen. Hankkeen avulla lisä-
tään osastojen ruoka-apua ja parannetaan 
toiminnan laatua laajentamalla ruoka-apua, 
tiivistämällä yhteistyötä muiden toimijoiden 
ja hankkeiden kanssa sekä levittämällä hy-
viä toimintamalleja.

2. Nuorisotoiminnan suunnittelijan si-
jaisuus 
Projektisuunnittelija Mia Vettenranta jää äi-
tiys- ja vanhempainlomalle ajalle 28.11.19- 
9.10.2020. Vettenranta on toiminut määrä-
aikaisena projektisuunnittelijana Pärjätään 
yhdessä hankkeessa. Vettenrannan alku-
peräinen toimi on nuorisotoiminnan suun-
nittelija. Sosionomi Nina Fisk on toiminut 
Vettenrannan sijaisena ja määräaikaisena 
nuorisotoiminnan suunnittelijana 9.1.2017 
alkaen. Nina Fisk palkataan edelleen määrä-
aikaiseksi nuorisotoiminnan suunnittelijaksi 

- SATAKUNNAN PIIRI- 
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1.1.2020-31.12.2020 väliseksi ajaksi perus-
teena on Vettenrannan äitiys- ja vanhem-
painloma sekä nuorisotoiminnan jatkuvuu-
den varmistaminen.

3. Ensiaputoiminnan koordinaattorin 
palkkaus vuodelle 2020.
Sairaanhoitaja (amk) Tiina Hiidenoja-Sirén 
on toiminut määräaikaisena ensiaputoi-
minnan koordinaattorina 14.8.2017 läh-
tien. Hänen tehtäviinsä on kuulunut ensi-
apuryhmätoiminnan kehittäminen, ryhmien 
tukeminen ja laadun varmistaminen sekä 
päivystyspalvelun kehittäminen yhteistyös-
sä osastojen kanssa. Lisäksi tehtävänä on 
vahvistaa vapaaehtoisten ensiapuvalmiutta, 
osallistua osastojen kokonaisvalmiuden ke-
hittämiseen ja vastata tapaturmien ehkäisy-
työstä. Tiina Hiidenoja-Sirénin työsuhdetta 
jatketaan määräaikaisena vuoden 2020 lop-
puun.

4. Pärjätään yhdessä-hanke on päätty-
nyt
Pärjätään yhdessä-hanke oli Satakunnan 
piirissä 1.4.2016-31.8.2019 ja toimi 9 osas-
ton ja verkoston alueella. Tavoitteena oli 
vahvistaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja tur-
vallisuuden tunnetta ja lisätä auttamisval-
miutta järjestöjen yhteistyöllä.

Piirihallituksen kokous 11.12.2019
1. Rauman vastaanottokeskuksen toi-
minnan lopetus
Maahanmuuttovirasto (migri) on 21.11.2019 
irtisanonut Rauman vastaanottokeskus-
ta koskevan sopimuksen. Vastaanottokes-
kustoiminta loppuu viimeistään 30.6.2020 
mennessä.

2. Nuorisotoimikunnan nimeäminen 
vuodelle 2020
Piirin nuorisotoimikunnan jäsenet vahviste-
taan vuosittain piirihallituksen kokouksessa. 
Osastoja on pyydetty nimeämään edusta-
jansa nuorisotoimikuntaan. Määräaikaan on 
tullut yksi ehdotus Eurajoen osastosta. Nuo-
risotoimikuntaan nimettiin Sofia Heinäsuo, 
Eveliina Hietamaa ja Nea Norokallio. Toimi-
kuntaa täydennetään sitä mukaa, kun ha-
lukkaita nuoria saadaan toimintaan.  Nuo-
risotoimikunnan toivotaan etsivän nuorisoa 
kiinnostavia kehittämiskohteita, joita piiri-
hallitus voi tarvittaessa tukea.

3. Virallinen edustaja Vaasan yleisko-
koukseen
Piiri valitsi viralliseksi edustajaksi Timo Häl-
lin Huittisten osastosta sekä vaalitoimikun-
taan että yleiskokoukseen. Vaalitoimikunta 
valmistelee luottamushenkilöiden vaalit.

4. Anni Suomisen testamenttilahjoituk-
seen liittyvät osastoavustukset
Piirihallitus päätti 11.9.2019 osoittaa Anni 
Suomisen testamentti-lahjoituksen varat 
(30.063 e) osastojen tukemiseen. 13 osas-
toa lähetti yhteensä 16 hakemusta. Piirihal-
litus hyväksyi avustushakemukset nuoriso-
toimintaan seuraavasti: Ikaalisten osastolle 
2000 euroa, Kiikoisten osastolle 650 euroa, 
Kokemäen osastolle 500 euroa, Mouhijär-
ven osastolle 650 euroa ja Nakkilan osastol-
le 500.   
Piirihallitus myönsi avustushakemukset 
ensiapuryhmätoimintaanseuraavasti: Ikaa-
listen, Jämijärven, Euran ja Porin osastoille 
kullekin 2000 euroa. Hakemuksissa haettiin 
tukea sydäniskurin ja muihin erikseen eri-
teltyihin EA-päivystystarvikkeisiin. Punkalai-
tumen osastolle myönnettiin 2000 euroa sy-
däniskurin ja ensiapuryhmän aloittamiseen 
liittyviin kuluihin. Rauman osastolle myön-
nettiin 500 euroa päivystysliiveihin.
Nakkilan ja Vammalan osastoille myönnet-
tiin molemmille toimintarahaa 500  euroa. 
Nakkilan että Vammalan osastoille myön-
nettiin molemmille ehdollisena myös 1500 
euroa ensiapuryhmätoiminnan kehittämi-
seen. Yksi hakemus tuli myöhässä ja se hy-
lättiin.Yhteensä avustusta myönnettiin 6250 
euroa nuorisotoiminnan kehittämiseen ja 14 
500 euroa ensiapuryhmätoiminnan kehittä-
miseen.
Testamenttilahjoituksesta siirretään 5000 
euroa piirin historiikin kustannuksiin vuodel-
le 2020. Testamenttivaroja jää käyttämättä 
vielä 4250 euroa, jonka käytöstä piirihalli-
tus tekee uuden erillisen päätöksen vuoden 
2020 aikana.

5. Suunnittelija-ohjaajan palkkaus ruo-
ka-aputoiminnan kehittämiseen  
STM on myöntänyt Satakunnan piirille avus-
tuksen ruoka-aputoiminnan laajentamiseen. 
Tuki kattaa osa-aikaisen (50 %) ruoka-apu-
suunnittelijan palkan sekä toimintarahan. 
Piirin alueella osastojen ruoka-aputoimin-
ta koostuu EU-ruoka-avusta (11 osastoa), 
kauppojen ylijäämäruoan jakelusta (2 osas-
toa) sekä kuntayhteistyönä tarjottavas-
ta laitosruuan ylijäämäruuan tarjoilusta (2 
osastoa). Ruokaa ja kohtaamisia-hankkees-
sa (stea) tarjotaan ruoka-apuun turvautu-
ville ohjausta, tukea, neuvontaa sekä koulu-
tusta sekä tuetaan asiakkaiden osallisuuden 
kokemusta. Satakunnan piiri rekrytoi koko-
aikaisen suunnittelijaohjaajan ruoka-aputoi-
minnan kehittämiseen ja jalkauttamiseen. 
Työtehtävään liitetään EU-ruokajaon tukitoi-
met sekä Ruokaa ja Kohtaamisia hankkeen- 
ohjaustoimintaan liittyvät tehtävät. Tehtävä 
on määräaikainen (1.1.-31.12.2020).

JÄRJESTÖASIAA

- SATAKUNNAN PIIRI- 



14

6. Pakolaistyön ohjaajan rekrytointi
Pakolaistaustaisten henkilöiden määrä Sa-
takunnan piirin alueella on kasvanut vuo-
den 2015 jälkeen turvapaikanhakijoiden, 
kuntaan muuttaneiden kiintiöpakolaisten 
ja oleskelulupalaisten sekä paperittomien 
määrän kasvettua.  Pakolaistyön ja vapaa-
ehtoistyön määrä ja työn haasteellisuus on 
lisääntynyt.
Satakunnan piiri palkkaa osa-aikaisen 
(50%) pakolaistyön ohjaajan sekä vapaa-
ehtoistoiminnan käytännön koordinaattorik-
si että pakolaistaustaisten tueksi. Toiminnan 
painopiste on Porin seudulla, mutta työhön 
kuuluu myös vapaaehtoistoimijoiden käy-
tännön tuki koko piirin alueella. Tehtävä on 
määräaikainen vuoden 2021 loppuun.

Henkisen tuen hälytysryhmätoiminta

Alueellinen henkisen tuen hälytysryhmätoi-
minta on käynnistetty Satakunnan piirissä 
vuonna 2010. Samana vuonna allekirjoitet-
tiin Satakunnan sairaanhoitopiirin (nyk. Sa-
tasairaala) kanssa yhteistyösopimus. Hä-
lytysryhmät ovat siis toimineet 10 vuotta 
aktiivisessa hälytysvalmiudessa. Ryhmien 
sitoutuneet vapaaehtoiset ovat näiden vuo-
sien aikana olleet mukana sadoissa hälytys-
tehtävissä läsnä avuntarvitsijoille. Suuret 
kiitokset kaikille mukana olleille ja edelleen 
toiminnassa jatkaville vapaaehtoisille. 
Juhlavuoden kunniaksi piiri järjestää tutus-
tumisretken logistiikkakeskus Kalkkuun lau-
antaina 16.5. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan 
myöhemmin. Matkalle järjestetään yhteis-
kuljetus. Varaathan ajankohdan jo kalente-
riisi!

Henkisen tuen jatkokurssi

Kurssi on tarkoitettu henkisen tuen perus-
kurssin käyneille henkilöille.

Aika: Lauantai 14.3.2020, klo 9.00-18.00
Paikka: Sydäntupa, Keskuskatu 32, Kpää

Ilmoittautuminen: viimeistään 6.3.2020 
linkin kautta https://www.lyyti.in/Henkisen_
tuen_jatkokurssi_7528

Kurssin hinta: 50€/hlö (sis. kurssimate-
riaalin, todistuksen ja kahvit) joka makse-
taan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Laskutusmahdollisuus mm. yrityksille ja 
SPR:n osastoille. Laskutuslisä 5€/lasku. 
Hälytysryhmäläisille kurssi on maksuton.

Lisätiedot kursseista: Anne-Mari Hakuni, 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi tai
p.040 7607141.

Bigpepa 2020 on pian täällä!! 

Vuoden 2020 Bigpepa –pelastuspalvelulei-
rin henkilökuntahaku käynnistyy! Bigpepa 
on piirin järjestämä lasten ja nuorten pelas-
tuspalveluleiri, jonka hulvattomaan henki-
lökuntaan haemme sekä uusia että tuttuja 
kasvoja mukaan! Henkilökunnalla ei tarvitse 
olla aikaisempaa kokemusta Punaisesta Ris-
tistä, ensiavusta yms., vaan koulutamme si-
nut tehtävääsi. Kurkkaa lehden toiseksi vii-
meiseltä sivulta, mihin kaikkeen hommaan 
leirille on mahdollista lähteä mukaan.

Vuoden 2020 leiri järjestetään tuttuun ta-
paan Koivuniemen leirikeskuksessa, Pas-
tuskerissa 9.–13.6.20. Bigpepan kantavina 
teemoina ovat Punainen Risti sekä Vapaaeh-
toinen pelastuspalvelu ja leiriläiset on jaet-
tu iän mukaan neljään alaleiriin seuraavasti:
1. leiri 7-9v.    2. leiri 10–12v.
3. leiri 13–15v. 4. leiri 16v.+ (kansainväli-
nen/kestävä kehitys)
Henkilökunnalle tärkeitä päivämääriä:
1. valmistelu 24.–26.4. 
2. valmistelu 15.–17.5.
Leiri 9.–13.6. (henkilökunta leirillä 7.–14.6.)

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

(Hlökunnanhakulomake takakannen sisäsi-
vulla)

Ajatuksia nuorten ystävätoiminnasta

Satakunnassa nuorten ystävätoimintaa on 
lähdetty kehittämään yhdessä erityisesti Po-
rin osaston kanssa. Vuoden 2019 aikana on 
kokeiltu erilaisia tapoja tavoittaa sekä to-
teuttaa nuorille sopivaa ystävätoimintaa. 
Kokeilut ovat olleet antoisia ja erityisesti 
joulukuussa järjestetty Mitä tehtäis? -kam-
panja tuotti arvokasta kokemusta. Tarvet-
ta nuorten ystävätoiminnalle on, mutta sen 
muodot ovat varmasti hyvin paikkakunta-
kohtaisia. Porissa toteutetussa kampanjassa 
nuorten ystävätoimintaan koulutetut vapaa-
ehtoiset toimivat viikon ajan nuorten kave-
reina käyden heidän kanssaan ”pikkujou-
luissa”. Mitä tehtäis? -kampanjassa pyrittiin 
siis tarjoamaan yksinäisille nuorille mahdol-

JÄRJESTÖASIAA

HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA

NUORISOTOIMINTA

- SATAKUNNAN PIIRI- 



15

lisuus päästä osallistumaan pikkujouluihin, 
sillä heillä ei sosiaalisten suhteiden vähyy-
den vuoksi ole tähän välttämättä mahdolli-
suuksia. Näissä pikkujouluissa nuoret osal-
listuivat konserttiin, kävivät elokuvissa ja 
keilaamassa yms. toimintaa, joihin on vai-
keaa nuorten lähteä yksin. 

Yksi tärkeimmistä kampanjan onnistumisis-
ta oli nuorten tavoittaminen. Kampanjas-
sa nuoria tavoitettiin verkon kautta. Nuoret 
viettävät paljon aikaa sosiaalisessa medias-
sa sekä vierailevat erilaisilla verkkosivuilla. 
Kampanjan markkinointi keskitettiin sosiaa-
liseen mediaan, josta nuoret ohjattiin verk-
kolomakkeelle ilmoittautumaan mukaan toi-
mintaan. Tällainen markkinointi tai verkossa 
tapahtuvan nuorten tavoittaminen ei ole 
vaikeaa, sillä Oma Punainen Risti tarjoaa tä-
hän nyt loistavat mahdollisuudet! Kirjaa-
malla Omaan osaston tiedot ja toiminnot, 
nuoret löytävät toimintamme ja pääsevät il-
moittautumaan mukaan toimintaa. Nuorten 
tavoittamiseksi ja mukaan saamiseksi toi-
mintaan Oman käyttöönotto on ensiarvoi-
sen tärkeässä osassa millä tahansa toimin-
nan alueella. 

OP Länsi-Suomi teki joulukuussa 2019 lah-
joituksen Kaveruutta ja kohtaamisia -nuor-
ten ystävätoimintaan. Lahjoitus sai alkunsa 
Rauman osaston aktiivisesta yhteistyöstä ja 
halusta löytää lahjoituskohde OP Länsi-Suo-
men kanssa. 
Lahjoitus ohjataan osastoille eri puolille Sa-
takuntaa erilaisin konkreettisin lahjoituk-
sin tukemaan kohtaamisia ja vuorovaikutus-
ta nuorten kanssa. Lahjoitukset voivat olla 
esim. toimintasalkkuja taikka muuta väli-
neistöä alueellisen tarpeen ja käyttökoh-
teen mukaan. Lahjoituksen käyttökohteiden 
tarkentuessa, osastoihin ollaan yhteydessä 
asian tiimoilta.

Nuorten Yleiskokous Rovaniemi

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta ja Lapin 
piirin nuoret toivottavat Suomen Punaisen 
Ristin nuorisojäsenet sydämellisesti terve-
tulleeksi Nuorten yleiskokoukseen Rovanie-
melle Santasport Lapin urheilukeskukseen 
13.-15.3.2020!

Kokous alkaa pe 13.3. ilmoittautumisella klo 
16.00-18.00 ja klo 18.00 tervetulon toivo-
tuksilla sekä illallisella. Kokous päättyy su 
15.3. klo 12.00.
Kokouksessa käsitellään Nuorten yleiskoko-
uksen työohjeen mukaiset asiat ja valmis-
taudutaan kesäkuiseen Yleiskokoukseen. 
Kokouksen lisäksi viikonlopun aikana on 

paljon hauskaa yhteisohjelmaa ja mahdol-
lisuus viettää aikaa muiden Punaisen Ristin 
nuorten kanssa!

Ilmoittautuminen kokoukseen on käynnissä 
ja päättyy 10.2.2020. 
Jos olet kiinnostunut osallistumaan Nuorten 
yleiskokoukseen, ole yhteydessä piirin nuo-
risotoiminnan suunnittelijaan. 
Ilmoittautumiset kokoukseen tehdään kes-
kitetysti piirien kautta ja piirit ilmoittavat 
10.2. mennessä sekä viralliset edustajat 
että tarkkailijat.

Ilmoittaessasi kiinnostuksesi osallistua ta-
pahtumaan, kerrothan myös haluatko toi-
mia virallisena edustajana vaiko tarkkai-
lijana. Kokoukseen osallistuvien tulee olla 
vähintään 12v. täyttäneitä Punaisen Ristin 
nuorisojäseniä. 

Tapahtuman osallistumismaksu on 50€/hlö 
ja piiri osallistuu kulujen maksamiseen. Li-
säksi Rovaniemelle pyritään siirtymään yh-
teisesti julkista liikennettä hyödyntäen. 

Ilmoittautumiset: nina.fisk@punainenristi.fi 
tai 040 1429298

Monimuotoisen ystävätoiminnan 
tärskyt
Piiri järjestää monimuotoisessa YSTÄVÄTOI-
MINNASSA mukana oleville vapaehtoisille 
tapaamisen Harjavallassa.

Aika: la 1.2.2020, klo 9.30-15.00

Paikka: Hotelli Hiittenharju,Hiittenharjuntie

Alustava ohjelma
9.30 Tervetulokahvit
10.00 Avaussanat ja kuulumiset
         Voimaa & Iloa vapaaehtoistoimintaan
/Anne-Mari Hakuni ja Eeva-Liisa Koskinen
12.00 Lounas
12.45-13.30 Työpaja nuorten ystävätoimin-
nassa oleville /Nina Fisk
12.45 Kuuluuko? /Harri Salminen, Porin 
Kuuloyhdistys
13.30 Näkyykö? /Taina Naatula-Hyyti, sil-
mälääkäri, Näkökeskus
14.15 Näe, kuule ja tunne verkossa /Nina
Ajankohtaiset asiat ja palaute /Anne-Mari ja 
Eeva-Liisa
15.00 Lähtökaffeet, jonka jälkeen turvallis-
ta kotimatkaa! 

Ilmoittautumiset 27.1. mennessä 040 
1680 521 tai satakunta@punainenristi.fi 

NUORISOTOIMINTA

- SATAKUNNAN PIIRI- 

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA



16

Monimuotoisen ystävätoiminnan 
koulutuskalenteri kevät 2020

Ystävätoiminnan peruskurssit
Eura            1.4. klo 13.00-16.00
Ikaalinen     25.4. klo 10.00-13.00 
Karvia         16.3. klo 15.00-18.00 
Kankaanpää 19.2. klo 13.00-16.00 
Nakkila        28.4. klo 16.30-19.30 
Pori             26. ja 31.3., 2.4. klo 17.-20.
Rauma         29.2. klo 10.00-13.00 
Rauma         24.3. klo 14.00-17.00 

Nuorinuorelle ystäväkurssi
Pori    ajankohta ilm. myöhemmin

Verkkoystäväkurssi
Pori   ajankohta ilm. myöhemmin

Täydennysmoduulit
- Rauma, 10.3. klo 16.30-19.30, Kotoutu-
misen tukena - koulutus
- Eura 1.4. klo 16.00-17.00, Kertaluontei-
nen ystävätoiminta
- Nakkila, 28.4. klo 19.30-20.30, Kertaluon-
teinen ystävätoiminta
-Ikaalinen, 25.4. klo 13.00-14.00, Kerta-
luonteinen ystävätoiminta
-Vammala, 19.2. Muistisairaan kohtaaminen 
- Pori 12.3. klo 17.00-20.00 Rasismia koh-
danneen tukena, koulutus ja keskustelu ilta
(koulutus tarkoitettu SPR vapaaehtoisille)
- Pori 19.2. Henkisen tuen koulutus ystäville
- Huittinen 24.3. klo 13.00-16.00, Henkisen 
tuen koulutus ystäville

Koulutuksien tarkemmat tiedot löydät pii-
rin Rednet sivuilta sekä järjestävän osaston 
OMA:sta

Omaishoitoperheiden tukitoiminta

Omaishoitoperheiden tukitoiminnan kevään 
suunnitelmat on osastoissa jälleen tehty ja 
luvassa on monipuolista vertaisryhmätoi-
mintaa, retkiä, virkistystä ja koulutusta. 

Satakunnan piirin alueella toimii vertaisryh-
miä seuraavilla paikkakunnilla kerran kuu-
kaudessa:
- Eura, maanantaisin Pikku-Pirtillä
- Eurajoki, tiistaisin Palvelukeskus Jokisim-
pukassa.
- Harjavalta, tiistaisin Harjavallan terveys-
keskuksen kokoustilassa.
- Huittinen, torstaina Ystävänpirtti Einolassa
- Ikaalisissa, tiistaisin Jyllinkodilla.
- Kokemäki, keskiviikkoisin Ystäväkamarilla.
- Lavia, torstaisin Vanhustentalon kerho-
huoneella. 
- Pori, tiistaisin SPR Porin osaston tiloissa.

- Punkalaidun, maanantaisin Palvelukeskus 
Pakarilla.
- Säkylä & Köyliö, maanantaisin Jaakonta-
lolla
- Vammala, tiistaisin SPR:n Ystäväpirtillä.

Lisäksi Karvia, Pomarkku ja Siikainen jär-
jestävät tapahtumia ja/tai retkiä vuoden ai-
kana ja uutena osastona omaishoidon tuki-
toimintaa aloitellaan Ahlaisissa.

Omaishoitajien virkistysleiri
Satakunnan piirin omaishoitajien virkistys-
leiri järjestetään jälleen Koivuniemen leiri-
keskuksessa 6.-10.7.2020. Leirille mahtuu 
noin 20 omaishoitajaa.
Piirin osastot mahdollistavat maksuttoman 
leirin omaishoitajille.
Kysy lisätietoja Eeva-Liisalta p. 040 861 
0748, eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi

Ruokaa&kohtaamisia 
hankkeen kuulumiset

R&K -hanke (2018-2020) on 
kolmivuotinen Stean rahoittama 
ja Punaisen Ristin toteuttama 
projekti, jonka tavoitteena on kehittää uusi 
Punaisen Ristin ystävätoiminnan muoto ruo-
ka-avun saajien auttamiseksi. Satakunnas-
sa hanke toteutetaan Kankaanpään ja Rau-
man osaston kanssa yhteistyössä.

Vuoden 2019 aikana hankkeessa järjestet-
tiin 108 tilaisuutta; kohtaamiskahviloita, 
koulutuksia, tapahtumia ja kohdattiin lähes 
1500 ihmistä. Kohtaamiskahvilat ovat muo-
dostuneet hankkeen säännölliseksi toimin-
tamuodoksi ja ne ovat avoinna viikoittain.

Hankkeeseen toivotaan lisää vapaaehtoi-
sia, mikäli kiinnostuit otathan yhteyttä An-
ne-Mariin.

Lisätiedustelut: Anne-Mari Hakuni,
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi
p. 040 760 7141.

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA

- SATAKUNNAN PIIRI- 

RUOKAA JA KOHTAAMISIA -HANKE
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TAMMIKUU
9.1. Valmiuskouluttajien ja vapepa tmk. tapaa-
minen, Pori
18-19.1. Kouluttajakoulutuksen täydennyskoulu-
tus, Helsinki
18.-19.1. VAK resurssikouluttajat, Tampere
20.1. Henkisen tue peruskurssi osa I, Kpää
22.1. EA-ryh.johtajien tapaaminen, Ikaalinen
24.1. Valmiuspäivystäjät / Vapepa-johtajat
25.1. Valmiusavaus, OHTO – hälytysryhmät
27.1. Henkisen tuen peruskurssi osa II, Kpää

HELMIKUU
1.2. Monimuotoisen ystävätoiminnan tärskyt
5.2. Piirihallituksen kokous
8.2. Vapepa-johtajien täydennyskoulutus, Nynäs
8.2. Luottamushenkilökoulutus / Kotimaanapu  
Harjavalta  
11.2. 112-päivä / Vapepan esittelytapahtumia
12.2. Talvietsintäharj./-koulutus, paikka avoin
13.2. Tapaturmapäivä
14.2. Ystävänpäivä ja 
        kampanjaviikko 10.-16.2.valtakunn.
19.2. Muistisairaan kohtaaminen, Vammala
19.2. Ystävätoiminnan peruskurssi, Kpää
19.2. Henkisen tuen koulutu ystäväville, Pori
19.2. Vapaaehtoistyön koulutus selkeällä suo-
menkielellä, Pori
29.2. Ensiapupäivystäjän perusk. osa 1, Kpää
29.2. Ystävätoiminnan peruskurssi, Rauma

MAALISKUU
4.3. EA-ryhmien tapaaminen, Pori
10.3. Yleiskokousseminaari ja toimintalinjaus-
keskustelu, Kankaanpää
10.3. Kotoutumisen tukena-koulutus, Rauma
11.3. Yleiskokousseminaari ja toimintalinjaus-
keskustelu, Harjavalta
12.3. Pakolaistoiminnan koulutus(Rasismi), Pori
14.3. Henkisen tuen jatkokurssi, Kankaanpää
18.3. Psyko-sosiaalisen tuen valmiusharjoitus  
Satakunta
16.3. Ystävätoiminnan peruskurssi, Karvia
16.-23.3. Rasisminvastainen vko, valtakunn.
21.3.Varautumis- ja valmiuskoulutus osastoille, 
21-22.3. Ensiapupäivystäjän peruskurssi osa 3   
Kankaanpää
24.3. Ystävätoiminnan peruskurssi, Rauma
26.3. Ystävätoiminnan peruskurssi, Pori
28.-29.3. Terveyspistepäivät, valtakunnallinen
28.-29.3. Talkoot Koivuniemen Leirikesk., Pori
28.3. Viestikurssi, Kankaanpää
28.3. Maastoetsinnän peruskurssi, Harjavalta/
Huittinen
31.3. Ystävätoiminnan peruskurssi, Pori

HUHTIKUU
1.4. Piirihallituksen kokous
1.4. Ystävätoiminnan peruskurssi, Eura
1.4. Kertaluonteinen ystävätoiminta, Eura
2.4. Ystävätoiminnan peruskurssi, Pori
3.-4.4. Maastoetsinnän peruskurssi, Rauma
7.4. Maailman terveyspäivä, valtakunnallinen
18.4. Etsintäkoulutus, Pitkäjärvi, Kokemäki
22.4. Valmiusharjoitus (Avin järjestämä harjoi
24.-26.4. Bigpepa-valmisteluvkoloppu osa1, Pori 

25.4.Ystävätoiminnan peruskurssi, Ikaalinen
25.4. Kertaluonteinen ystävätoiminta, Ikaalinen
25.4. Piirin vuosikokous, Hinnerjoki
28.4. Ystävätoiminnan peruskurssi, Nakkila
28.4. Kertaluonteinen ystävätoiminta, Nakkila

TOUKOKUU
4.-10.5. Punaisen Ristin viikko 
8.5. Pakolaistoiminnan koulutus (PR periaatteet 
ja humanit.oikeus)+Virkitys, Pastuskeri
13.5. Yleiskokouserikoinen, Harjavalta 
15.-17.5. Vapepa-johtaja koulutus, Kuopio, val-
takunnallinen
15.-17.5. Bigpepa-valmisteluviikonloppu osa 2.  
Pastuskeri
16.-17.5. EA-ryhmien seminaari, Hki
27.5. Piirihallituksen kokous

KESÄKUU
6.-7.6. Yleiskokous, Vaasa
8.-13.6. Bigpepa-leiri, Pastuskeri

HEINÄKUU
6.-10.7. Omaishoitajien virkistysleiri, Pastuskeri
13.-17.7. SuomiAreena, Pori

ELOKUU
25.8. Valmiuskouluttajien tapaaminen, Kpää

SYYSKUU
2.9. EA-ryhmänjohtajien tapaaminen, Rauma
5. – 6.9. Vapepa Maastojohtaja kurssi, Pori
            Maastoetsinnän peruskurssi?
9.9. Piirihallituksen kokous
12.-13.9.Valmiusharjoitus, Pastuskeri
16.9. Vapepan peruskurssi, Kankaanpää
24.-26.9. 40. Nälkäpäivä, valtakunnallinen

LOKAKUU
3.-4.10. Psyko-sosiaalisen tuen seminaari
10.10. Ensiapupäivystäjän peruskurssi osa 1
12.10. Aluekokous, Eurajoki
13.10 Aluekokous, Pori
14.10 Aluekokous, Vammala
15.10 Aluekokous, Kankaanpää
21.10. Pakolaistoiminnan koulutus (Henkinen 
tuki), Pori 
28.10. Piirihallituksen kokous
31.10-1.11. Kouluttajakoulutuksen lähijakso
30.10-1.11. Vapepa-johtaja koulutus, Nynäs

MARRASKUU
7-8.11. Ensiapupäivystäjän peruskurssi osa3
28.-29.11. Alueelliset Vapepa-foorumit   
Risteily TURKU ??
EA-ryhmien aluetapaamiset (Huittinen, Rauma, 
Ikaalinen, Pori)

JOULUKUU
1.12. Maailman AIDS päivä, valtakunnallinen
xx.12. Piirihallituksen kokous
16.12. Pakolaistoiminnan koulutus+virkistys, Pori

TAPAHTUMAKALENTERI

HUOM! Päivämäärä- ja paikkamuutokset mahdollisia.

- SATAKUNNAN PIIRI- 
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 NÄLKÄPÄIVÄKERÄYKSEN 2019 TULOKSET

- SATAKUNNAN PIIRI- 
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HENKILÖKUNTAHAKEMUS 

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 

Lasten ja nuorten pelastuspalveluleiri 

Bigpepa 2020 
Koivuniemen leirikeskus, Pori 9.–13.6.2020  

 
Jippii! En tietenkään jätä väliin Bigpepaa! 
 
Tulen mielelläni vapaaehtoishommiin Bigpepa 2012 –pelastuspalveluleirille Koivuniemen 
leirikeskukseen 7.-14.6.2020, onhan tämä minulle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. (ympyröi oikea lukema) kerta henkilökunnassa! Sitoudun myös 
osallistumaan valmisteluviikonloppuihin 24. -26.4.20 ja 15. – 17.5.20. 
 
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  Viestintähommiin 

 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 järjestä saa käyttää leirillä otettuja kuvia Punaisen 
Ristin julkaisuissa sekä yleisissä medioissa? 

  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..) 
       

    _______   

        

 
    Hyväksyn tietosuojaselosteen ja tietojeni tallentamisen. https://www.punainenristi.fi/tietosuoja 

BIGPEPAN HENKILÖKUNNAN HAKU KÄYNNISSÄ

- SATAKUNNAN PIIRI- 
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PIIRITOIMISTO

Pohjoispuisto 3, 28100 Pori
avoinna arkisin klo 9.00-15.00 
puh. 040 168 0521 (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, 040 563 0118

Ensiapuryhmätoiminnan koordinaattori
Tiina Hiidenoja-Sirén, 040 065 1105

Järjestösihteeri, 
Paula Hellgrén, 040 125 0210

Järjestötoiminnan suunnittelija, 
Ellinoora Söderman, 040 142 4244

Monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija,
Annakatriina Jylhä, 040 145 7732

Nuorisotoiminnan suunnittelija, 
Nina Fisk, 040 142 9298

Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija
Eeva-Liisa Koskinen, 040 861 0748

Projektisuunnittelija/Pärjätään yhdessä-
hanke (Äitiyslomalla 28.11.2019 alkaen)
Mia Vettenranta, 050 305 5467

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

Valmiuspäällikkö, 
Kari Petäjä, 040 032 2191

VASTAANOTTOKESKUKSET

Porin Liinaharjan vastaanottokeskus
Langintie 2, 28600 Pori

Vastaanottokeskuksen johtaja,
Niina Mitikka, puh. 040 778 4897

Rauman vastaanottokeskus
Varustajanvahe 11, 26100 Rauma

Vastaanottokeskuksen johtaja,
Juho Suoramaa, puh. 040 761 1669

PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY

Palvelupiste ja koulutustilat:
Rautatienpuistokatu 7 (Crazy Town), Pori

Puhelin 040 483 6412. 
Avoinna arkisin klo 9-15. (Ulko-oven ollessa 
lukittuna soita 040 483 6412)

Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, 
Maarit Kuja-Kanto, 040 1285976

Hallintosihteeri, 
Satu Rustari, 040 483 6412

KONTTI

Paanakedonkatu 20, 28100 Pori
Asiakaspalvelu, puh: 040 737 9148
Avoinna: ma-pe 9-18.00, la 9-16.00

Kontti-päällikkö,
Nina Tuli, 040 025 7854

Työllistämisen projektipäällikkö,
Pirjo Katajamäki, 040 844 8945

 SATAKUNNAN PIIRIN YHTEYSTIEDOT


