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Vähennetään yksinäisyyttä yhdessä 

Naapurissamme asuu vanhempi herrasmies 
nimeltään Ville. Hänellä on verkkaiset eleet ja 
aikaa pysähtyä juttelemaan rapussa.

Villen silmät aina tuikahtavat kysyessäni, mitä 
kuuluu. Hyvää, hän vastaa ja kertoo, mitä on 
puuhannut.

Vuosi sitten Ville puoliso menehtyi. He olivat 
olleet naimisissa 56 vuotta. Sitten puhkesi 
koronakriisi ja vanhuksia kehotettiin pysy
mään etäällä kaikesta.

Veimme Villelle kukkia ja tarjosimme kaupan
käyntiapua. Mitä vaan hän tarvitsisi. Suru 
paistoi kasvoilta.

Suomi on yksinäisille kova paikka. Meillä pär
jätään sisulla. Ei vaadita halausta, vaikka iho 
sitä kaipaisi. Mutta se on vain puoli totuutta. 
Meillä on myös pitkä auttamisen historia, 
jonka osa jokainen Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoinen on. 

Vuonna 1987 Punainen Risti toi Suomeen 
ystävän päivän. Tarkoitus oli vähentää yksi
näisyyttä etenkin lähettämällä postikortteja. 

Olemme edelleen samalla asialla. Nyt tekoja 
tarvitaan entistä kipeämmin, sillä korona on 
lisännyt yksinäisyyttä.

Vuoden 2021 ystävänpäiväkampanjamme kut
suu jokaisen mukaan huolehtimaan toisistaan. 

Tuomme yksinäisyyden ja sitä helpottavat 
teot näkyvästi esille. Piirit ja osastot ovat 

ääni torvemme, jotka jalkauttavat sanomaa 
eri puolelle Suomea ja kutsuvat mukaan 
toimintaamme.

Kampanjaan voi osallistua sekä ilmoittautu
malla mukaan vapaaehtoiseksi että lahjoitta
malla kotimaan työhömme.

Jokainen teko on yhtä arvokas.

Viime keväänä Ville tiputti postilaatikostamme 
kirjeen. Hän kertoi siinä, miten paljon hänelle 
merkitsi, että tarjosimme apua. Kirje oli pitkä, 
ja minä itkin.

Ymmärsin, miten arvokkaita pienet teot ovat. 
Mitä tapahtuisi, jos jokainen kysyisi naapuril
taan, mitä kuuluu?

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 040 664 7779, mari.makinen@punainenristi.fi HUOM! Toimittaja 1.1.2021 lähtien Aku 
Suomalainen, aku.suomalainen@punainenristi.fi Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuvaarkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän 
palvelut, graafinen suunnittelija Marja Keränen, aineistot@punainenristi.fi 
Piiritiedotteen toimitus: SPR Satakunnanpiiri  Taitto: Paula Hellgrén, paula.hellgren@punainenristi.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 tunnus.  
Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. 
Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet 
valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa 
merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Eija Wallenius 
Ystävänpäivä
kampanjan  
kampanjapäällikkö
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Globaali on lokaalia

PÄÄKIRJOITUS 11.1.2021

Vuoden vaihde on usein eräänlaisen tilinpää
töksen aikaa. Mietitään mennyttä vuotta ja 
ihmetellään, mitä uusi vuosi tuo mukanaan. 
Vuoden 2020 tapahtumat jäävät mieleen. 
Vuoden 2020 tammikuun alussa kuulimme 
uutisista, että maailmalla leviää koronavirus 
Covid-19, joka tappaa. Ihmisten liikkuvuus 
mahdollisti viruksen nopean leviämisen eri 
puolille maailmaa. 

Helmikuussa virus kylvi kuolemaa Italiassa 
ja Espanjassa ja pian Suomen hallitus totesi, 
että kuolemaa kylvävä pandemia oli saavut
tanut maamme. Hallitus antoi ensimmäiset 
suosituksensa koronaviruksen leviämisen hil
litsemiseksi 12.3.2020 ja valmiuslaki astui 
voimaan 17.3.2020. Valtioneuvosto perusti 
tilannekeskuksen ja aluehallintovirastojen 
valmiustoimikunnat aktivoituivat säännölli
siin kokouksiin. Yllätyksenä tämän ei pitänyt 
tulla, olihan muun muassa WHO oli jo vuosia 
varoittanut, että pitäisi varautua myös virus
peräisiin kriiseihin ja terveysturvallisuuteen.. 

Ja ilmasto lämpenee

Ilmaston lämpenemistä pidetään myös 
uhkana luonnon ja ihmisten hyvinvoinnille. 
Maapallon keskilämpötila on noussut 1,2 
astetta ja lähivuosina Suomenkin arktinen 
alue lämpenee kolmesta viiteen astetta. Näin 
toteaa Petteri Taalas, Maailman ilmatieteen 
järjestön WMO:n pääsihteeri uudessa kirjas
saan Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin. 

Ilmastonmuutos sinänsä on normaalia ja 
johtuu monista tekijöistä kuten merivir
roista, ilmastotapahtumista ja auringonsä
teilystä. Kuluneen vuosisadan aikana ilmasto 
on kuitenkin lämmennyt maailmanlaajui
sesti merkittävästi, mitä pidetään ihmisen 
toimista aiheutuvana. Lämpeneminen joh
tuu ennen kaikkea ilmakehän kasvihuone
kaasupitoisuuksien noususta. Suurimmat 
päästöt tulevat fossiilisista polttoaineiden 
polttamisesta tehtaissa, autoissa ja lento
koneissa sekä maataloudessa. Metsien ja 
kosteikkojen häviäminen pahentaa myös 
lämpenemisvaikutuksia, koska ne toimivat 
hiilidioksidivarastoina. 

Petteri Taalas luo uskoa ilmastonmuutoksen 
torjumiseen. Hän toteaa, että pienin muu
toksin arkielämässä voimme tehdä suuria 
tekoja. Päätöksiä voi tehdä henkilökohtai
sissa ilmastotoimissa, jotka tarkoittavat liik
kumista, asumista ja kuluttamista. Poliittiset 
päättäjät, sijoittajat ja yritykset voivat olla 
vaikuttamassa energiaratkaisuihin teknolo
giassa ja kansainvälisten ilmastosopimusten 
muodossa. 

Ilmastonmuutos ja Punainen Risti

Punainen Risti ottaa ilmastonmuutoksen 
vakavasti uudessa kolmivuotisessa toimin
tasuunnitelmassaan. Järjestön hallituk
sen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa 
todetaan, että ilmastonmuutos vaatii meitä 
vastaamaan kasvaviin humanitaarisiin tar
peisiin ja muuttamaan omaa toimintaamme. 
Ilmastonmuutos koettelee eniten kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, 
erityisesti konfliktialueilla. Ilmastonmuutos 
mm. lisää sään ääriilmiöitä, katastro
feja ja terveysongelmia sekä heikentää 
ruokaturvaa. 

Samalla kun panostamme ilmastonmuu
toksen aiheuttamiin katastrofeihin varau
tumiseen, selvitämme oman toimintamme 
ilmastovaikutukset. Tavoitteena on selvit
tää ja puuttua sellaisiin toimintamme ongel
makohtiin, jotka ovat ilmastolle haitallisia.  
Toimintasuunnitelmassa sitoudumme ole
maan hiilineutraali vuoteen 2030 men
nessä. Järjestön hallitus on myös asettanut 
erillisen ilmastovaliokunnan kehittämään 
ja seuraamaan tavoitteiden toteutumista. 
Kevään aikana julkaistaankin jo uudet 
matkustusohjeet.

Hyvää Vuotta 2021 teille kaikille. 

Iloa ja voimia!

Paula Ilén

toiminnanjohtaja
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Hyviksi todettuja tapahtumia ovat esim. 
Nähdäänkahvilat ja Tutustu tuntematto
maan tapahtumat sekä ulkona pidettävät 
tempaukset, jotka soveltuvat erittäin hyvin 
koronaaikaan. Tapahtumissa tulee noudat
taa voimassa olevia turvallisuusohjeita koro
nan suhteen. 

Suunnitelkaa tapahtumia yhdessä ja muista
kaa ottaa suunnitteluun mukaan myös uusia 
vapaaehtoisia. Kertokaa tapahtumista paikal
liselle medialle ja tarjotkaa haastateltaviksi 
ystävätoiminnassa mukana olevia vapaaeh
toisia ja ystäväpareja.

Ystävänpäivän jälkeen uusia vapaaehtoistoi
minnasta kiinnostuneita ihmisiä on liikkeellä. 
Otetaan heidät kaikki mukaan osaston eri 
vapaaehtoistehtäviin.

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Viestinnän asiantuntija  
Senni Puustinen, p. 040 610 9447

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2020

Ystävänpäiväkampanja on kaksiviikkoinen
Tänä vuonna ystävänpäiväkampanja  
kestää kaksi viikkoa: 3.–21.2. Pää paino 
on kuitenkin tuttuun tapaan ystävän-
päivän viikolla 8.–14.2., jolloin näymme 
somessa, mediassa ja tapahtumissa. 

Kerromme ja keskustelemme yksinäisyyden 
kokemuksista sekä vaikutuksista. Kutsumme 
uusia vapaaehtoisia kursseille ja toimintaan 
sekä haluamme tavoittaa heidät, jotka toivo
vat itselleen ystävää. Toivotamme kaikki ter
vetulleiksi mukaan!

Kampanjamateriaalit – tilaa 
viimeistään 24.1.
Jatkamme kampanjaa viime vuonna uudiste
tulla ilmeellä. Kampanjan kasvoina toimivat 
Ella ja Ville kertovat omat tarinansa yksinäi
syydestä. Tilaa painetut materiaalit (mm. 
julisteet, banderollit ja postikortit) Punaisen 
Ristin verkkokaupasta 24.1. mennessä.

Digitaaliset materiaalit osastoille
Löydät digitaaliset materiaalit Punaisen 
Ristin aineistopankin Ystävänpäivä 2021 
-kansiosta (aineistopankki.punainen-
risti.fi). Aineistopankissa on verkkoon ja 
sosiaaliseen mediaan sopivia kuvia, jako
kuvia, videoita ja bannereita. Haluamme 
haastaa kaikki suomalaiset huomaamaan 
toiset ihmiset ympärillään. Jakakaa ja pyy
täkää jakamaan materiaaleja ahkerasti 
somessa – yhdessä näymme ja kuulumme! 

Viestimme on: Jokainen voi vähentää  
yksinäisyyttä ympärillään. Pienikin teko on 
tärkeä. Nähdään – Toisemme. Sosiaalisessa 
mediassa käytämme hashtageja  
#nähdääntoisemme ja #punainenristi.

Tapahtumia toivotaan
Koronavuoden jälkeen kasvokkaiset koh
taamiset ovat entistä tärkeämpiä. Siksi 
kannustamme kaikkia suunnittelemaan 
ystävänpäivän tapahtumia entiseen mal
liin. Varasuunnitelmaksi voi miettiä verkossa 
pidettävää tapahtumaa. Seuraamme korona
tilannetta ja ohjeistamme tapahtumista sekä 
niiden turvallisesta järjestämisestä tarkem
min RedNetissä.

Joonas B
randt
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 15.-21.3.2021

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on 
vaikuttaa pitkällä tähtäimellä asenteisiin 
niin, että rasismi vähenee yhteis kunnassa. 
Koronatilanteen vuoksi kampanja keskittyy 
etenkin digitaali seen ympäristöön ja sosiaali
seen mediaan. Piirit voivat jakaa Ennakko
luuloton edelläkävijä tunnustukset. Hyväksi 
valintatavaksi on osoittautunut se, että 
kuka tahansa voi ehdottaa saajaa sähköi
sesti. Toiveena on, että piirit jakaisivat tun
nustukset 15.3. Näin tunnustuksen saajista 
voi kertoa kampanjan valta kunnallisessa 
avaustiedotteessa. 

Rohkaisemme osastoja jakamaan rasismin
vastaisen viikon materiaalia omissa sosiaa
lisen median kanavissa. Someviestinnässä 
käytämme aihetunnistetta #rasisminvas-
tainenviikko. Osastojen käyttöön suun
nitellut materiaalit tulevat aineistopankkiin 
helmi-maaliskuussa 2021. 

Black Lives matter –liike näkynyt koko 
maailmassa
Yhdysvalloista poliisiväkivaltaa vastaan nous
sut Black Lives Matter liike on näkynyt koko 
maailmassa. Rasisminvastainen toiminta ja 
keskustelu rasismista eivät ole kuitenkaan 
uusia ilmiöitä. Suomessa on monia yhdis
tyksiä, liikkeitä ja yksittäisiä toimijoita, jotka 
ovat tehneet antirasistista työtä pitkään. 

Rasisminvastaisuus on osa Suomen Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoimintaa ja se näkyy jo 
periaatteissakin: inhimillisyydessä ja tasa
puolisuudessa. Rasisminvastaisuutta tarvi
taan kaikessa Punaisen Ristin toiminnassa, 

Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi yksilönä
oli kyse katastrofiavusta, ystävätoiminnasta 
tai kotoutumisen tuesta. Järjestön vapaa
ehtoistoiminta voi olla monelle se turvallinen 
porukka, jossa tulee kohdatuksi yksilönä, 
eikä esimerkiksi ihonvärinsä perusteella. 

Valitettavan usein asetelman on annettu 
ymmärtää olevan sellainen, että eikokijat 
auttavat rasismin kokijoita. Mielikuva joh
tuu kenties dynamiikasta, jossa on selkeät 
autettava ja avun saaja roolit. Kahtiajako 
ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, vaan 
ihmisillä on monia rooleja elämässään. 
Moninaisuuden ytimessä on pyrkimys sii
hen, että ihminen voisi itse määritellä, 
missä roolissa haluaa tulla nähdyksi. Juuri 
tähän viittaa rasisminvastaisen viikon 2021 
teema ”Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi 
yksilönä”.

Rasisminvastaisuus ei ole mielipidekysy
mys. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusjulistuk
sen perusteella jokaisella on samat oikeudet 
ja vapaudet muun muassa väriin, kie
leen, uskontoon, kansalliseen tai yhteis
kunnalliseen alkuperään katsomatta. Myös 
Suomessa syrjintä on kielletty yhdenvertai
suuslain nojalla, ja rikoslaissa on kielletty 
esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää 
vastaan. Näihin voi myös vedota kohda
tessaan rasismia, tai joutuessaan rasismin 
kohteeksi.

Lisätietoja: Satakunnassa Annakatriina 
Jylhä, 040 1457732, annakatriina.jylha@
punainenristi.fi

Lue lisää: RedNet / Rasisminvastainenviikko
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KUNTAVAALIT 18.4.2021

Kuntavaalit on järjestölle näytön paikka
Kunnat ovat suuressa muutoksessa muun 
muassa soteuudistuksen, hyvinvointialu eiden 
perustamisen ja pelastustoimen uudistuksen 
vuoksi. Kuntien rooli ihmisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä kasvaa, kun sosiaali 
ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden 
vastuulle.

Samaan aikaan on monia haasteita, kuten 
terveys erojen ja eriarvoisuuden kasvu, syr
jäy   tyminen, yksinäisyyden kokemusten 
sy ven tyminen, harvaalueiden palveluiden 
vähentyminen sekä ilmastonmuutoksen vaiku
tukset. Koronan jäljet voivat näkyä monin 
tavoin pitkään. Toimeentulon ongelmat, pieni
tuloisten lapsiperheiden haasteet sekä hoita
mattomat sairaudet voivat vaikeuttaa elämää, 
vaikka itse virus saataisiin kuriin. 

Punaisella Ristillä merkittävä rooli kunta-
laisten hyvinvoinnissa 
Kevään kuntavaaleissa tuomme esille, mikä 
on järjestön ja vapaaehtoisten merkitys sekä 
toiminta mahdollisuudet. Kyse on muun 
muassa tiloista ja avustuksista sekä siitä, 
miten järjes töjä ja vapaaehtoisia toimijoita 
kuullaan, osal listetaan ja huomioidaan. Hyvin
voiva tulevaisuuden kunta on tietoinen järjes
töistä, luo mahdollisuuksia toiminnalle ja 
tukee vapaaehtoistoimintaa. 

Vapaaehtoiset luovat yhteisöllisyyttä 
ja vahvistavat arjen turvallisuutta. He 

tarjoa vat tukea, tuottavat tietoa ja ovat val
miudessa toimimaan yllättävissä tilanteissa. 
Vapaaehtoiset toimivat ilman taloudellista 
hyötyä, mutta toiminta tarvitsee resursseja, 
vaikuttamisen paikkoja ja tunnustusta.

Vaalit tarjoavat erinomaisen tilaisuuden tuoda 
Punaisen Ristin toiminnan kannalta merkittä
viä teemoja keskusteluun, esimerkiksi näin:

1. Vapaaehtoiset hyvinvoinnin ja  
terveyden edistämisen voimavarana

Punaisella Ristillä on noin 500 paikallis osastoa, 
joissa toimii 40 000 vapaaehtoista. He päivys
tävät ja antavat ensiapua yleisö tilai suuksissa 
ja tapahtumissa, vierailevat yksinäisten ikä
ihmisten luona ja kohtaavat nuoria, tukevat 
maahanmuuttajien kotoutumisessa uudella 
paikka kunnalla, tarjoavat maksutonta tukea ja 
apua terveyspisteissä omaan terveyteen liitty
vissä kysymyksissä, järjestävät tempauksia 
seksuaaliterveyteen liittyen tai tarjoavat festa
reilla tietoa päihteistä.

He ovat ihmisiä, jotka välittävät, osaavat 
auttaa ja kuulevat avun tarpeessa olevia. 
Toimintansa tueksi he tarvitsevat tukea, tun
nustusta, koulutusta, välineitä, ohjausta ja 
tiloja toiminnalle. Järjestö voi tarjota alustan 
aktiivisille ihmisille luoda uutta toimintaa ihmis
ten ja yhteisöjen hyväksi.

Vapaaehtoiset yksinäisyyden lievittäjinä

Ketkä sinun kunnassasi ovat yksinäisiä? Suomessa asuu noin miljoona ihmistä yksin. Iso osa 
yksin asuvista on ikäihmisiä, joista moni kokee yksinäisyyttä ja tarvitsee apua ja tukea. Joka 
viides suomalainen kokee yksinäisyyttä ajoittain, joka kymmenes usein. Yksinäisyys on ter
veysriski, joka aiheuttaa mm. sydän ja verisuonisairauksia ja masennusta. Yksin oleminen 
ja yksinäisyys lisäävät myös haavoittuvuutta tapaturman tai muun yllättävän onnettomuu
den sattuessa. 

Suomen Punaisen Ristin reilu 8 000 vapaaehtoista ystävää kohtaavat vuosittain noin 25 000 
avun tarvitsijaa. Kahdenvälinen ystävätoiminta yksinäisten vanhusten parissa, saattoapu 
kauppaan tai terveyskeskukseen sekä senioriryhmät ovat yleisimpiä ystävätoiminnan muo
toja. Omaishoitajille tarkoitetut ryhmät sekä kanssakulkijavierailut omaishoitoperheessä 
auttavat jaksamaan. Palvelutaloissa ja laitoksissa järjestetään ryhmätoimintaa, virkistysta
pahtumia sekä vierailuja. Nuorten tueksi koulutetaan ystäviä toimintaan kasvokkain tai ver
kossa. Maahanmuuttajille vapaaehtoiset tarjoavat asumisapua ja kohtaamispaikkoja.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat olleet apuna koronan aiheuttamassa tilanteessa asiointi
avussa, yksinäisyyden lievittämisessä ja ruokaavun antamisessa.
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KUNTAVAALIT 18.4.2021

Kysy ja keskustele, miten sinun  
tulevaisuuden kunnassasi:
• vapaaehtoiset ja järjestöt huomataan  

ja otetaan mukaan voimavaraksi arjen  
turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä?

• vapaaehtoistoimintaa ja järjestöjen toimin
taa tuetaan ja kannustetaan?

• kuullaan järjestöjen ja vapaaehtoisten tietoa 
ihmisten hyvinvoinnista?

• Miten korona on muuttanut auttamisen  
muotoja? Onko tarvetta tukea joitakin ihmis
ryhmiä enemmän, jos esim. toimeentulo on 
heikentynyt?

2. Vapaaehtoiset valmiudessa  
äkillisessä auttamistilanteessa

Punaisella Ristillä on lakisääteinen tehtävä  
toimia viranomaisia avustavissa tehtävissä 
onnettomuuksissa tai yhteiskunnan häiriö
tilanteissa. Punaisen Ristin vapaaehtoisista  
yli 5 000 on koulutettu toimimaan viran
omaisten tukena erilaissa hälytys tilanteissa. 
Punainen Risti koordinoi 52 järjestön muodos-
tamaa Vapaaehtoista pelastuspalvelua 
(Vapepa), jonka hälytysryhmissä toimii 22 000 
vapaaehtoista valmiina viranomaisia tukeviin 
tehtäviin. Äkilliset onnettomuudet ja häiriö
tilanteet saavat liikkeelle myös suuren joukon 
spontaaneja auttajia ja myös heille järjestö voi 
tarjota organisoitua toimintaa.

Hyvä valmius tarvitsee osaamisen ylläpitämistä 
koulutuksella ja harjoittelulla yhdessä eri toi
mijoiden ja viranomaisten kanssa. Tuekseen 
toiminta tarvitsee aktiivista yhteistyötä ja 
resursseja, kuten välineitä ja tiloja toiminnalle. 

Kysy ja keskustele, miten sinun  
tulevaisuuden kunnassasi: 
• vapaaehtoiset ja järjestöt ovat osa äkillisen 

avun valmiutta viranomaisten tukena?

• vapaaehtoistoimintaa ja järjestöjen toimin
taa tuetaan ja kannustetaan?

Vapaaehtoiset viranomaisen tukena äkillisessä auttamisessa

Mitä jos kunnassasi juomaveden epäillään saastuneen laajalta alueelta? Sadat ripuliin ja 
oksennus tautiin sairastuneet ihmiset ilmoittautuvat terveyskeskuksen vastaanottoon,  
mahdollisia sairastuneita voi olla jopa tuhansia. Terveysviranomaiset tiedottavat tilanteesta. 
Vettä ei saa nyt käyttää. Esimerkissä vapaaehtoiset voivat auttaa viranomaisten tukena 
puhtaan veden jakelussa, levittää ja kerätä tietoa tai tukea tilanteesta huolestuneita ihmisiä. 

Koronatilanteessa vapaaehtoiset ovat olleet viranomaisten pyynnöstä mm. soittamassa 
ikäihmisille, vastaamassa auttavaan puhelimeen, opastamassa ihmisiä testaukseen sekä 
antamassa ajankohtaista tietoa mm. satamissa ja lentokentällä. 

Äkillisessä suuressa onnettomuudessa tai häiriötilanteessa tarvitaan nopeasti paljon voima 
varoja. Punaisen Ristin ja Vapepan vapaaehtoiset toimivat vuosittain noin 300 hälytys-
tehtä vässä viranomaisten tukena. He ovat mukana kadonneiden etsinnöissä, osallistuvat 
ensi huollon tehtäviin, kuten muonittamiseen ja suojan tarjoamiseen evakuointi  tai 
onnettomuus  tilanteissa ja antavat henkistä tukea onnettomuustilanteissa. Katastrofi  rahas-
tosta voidaan tukea mm. tulipalossa kotinsa menettäneitä. 

Tärkeitä linkkejä:
• RedNet / Soteuudistus

• Punaisen Ristin laatima on lausunto 
laki esityksestä: punainenristi.fi/ 
Ajankohtaista / Lausuntoja 2020

• Sote-uudistuksen sivusto:  
soteuudistus.fi

• Pelastustoiminen uudistus: intermin.fi 
/pelastustoimenuudistus

Lisätietoja:
Hyvinvoinnin ja terveyden yksikön 
päällikkö Maria Viljanen,  
p. 040 532 6888
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OSASTOT JA PIIRIT MUKANA SOTE-UUDISTUKSESSA

Soteuudistus etenee alkuvuodesta eduskunnan 
käsittelyyn. On tärkeää seurata, miten omalla 
hyvinvointialueella uudistukseen valmistaudutaan. 
Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
kuluu Punaisen Ristin keskeisimpiin vapaaehtois
toiminnan tavoitteisiin. Kunnat ja hyvinvointialu
eet tulevat saamaan hyvinvoinnin ja terveyden 
(hyte) edistämisen valtionosuuksia sen mukaan, 
miten hyvin kunnan ja alueen toimet edistävät 
asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Paikallinen 
vapaaehtois toiminta saattaa olla riippuvainen 
näistä avustuksista. Tämä vuoksi onkin todella 
tärkeää, että Punaisen Ristin toiminta alueella 
tulee näkyväksi. Toiminta täytyy dokumentoida ja 
välittää toiminnasta tietoa paikallisille viranomai
sille sekä toisille järjestöille. 

Verkostoituminen toisten järjestöjen kanssa
Olkaa yhteydessä oman alueenne järjestöihin.  
Kannattaa järjestää esimerkiksi tapaaminen tois
ten järjestöjen kanssa ja keskustella, miten 
muissa järjestössä on valmistauduttu soteuudis
tukseen. Osastojen ja yhdistysten hallitukset voi
vat pohtia näkemyksiä ja tulevaisuuden haasteita 
sekä mahdollisuuksia toimia yhdessä. On tulossa 
järjestöjen alueellisia verkostoja. Kannattaa olla  
aktiivinen ja kysyä paikallisesta Sosiaali ja ter
veys  turva yhdistyksestä (jos sellainen on), mitä on 
meneillään. 

Mitä piireissä ja osastoissa voisi tehdä?

• Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään  
nettisivuilta. Tulevan aluehallinnon toimijoita 
kannattaa tavata ja kutsua tilaisuuksiin. 

• Toisten järjestöjen kanssa kannattaa  
keskustella ja verkostoitua. Useilla alueilla 
on jo valmiina järjestöverkostoja, joihin voi olla 
yhteydessä.

• Omat tarjottavat palvelut on hyvä kuvata. 
RedNetissä on hytetoiminnasta diat. On myös 
syytä varautua siihen, että hyvinvointialueet 
ja kunnat tarvitsevat yksityiskohtaisia tietoja, 
yhteystietoja ym. toiminnastamme.

• Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitel-
miin: miten tulevassa aluevaltuustossa ollaan 
organisoimassa järjestöjen yhteistyötä? Onko 
tuleva hyvinvointialue koordinoimassa sitä? 
Aiheesta on hyvä keskustella toisten järjestö
jen kanssa. 

• Alueilla voi järjestää toisten järjestö-
jen kanssa yhdessä esimerkiksi kunta-
kierros. Sen tarkoituksena on saada 
vapaa ehtoistyöllemme näkyvyyttä viranomais
ten sekä kuntalaisten keskuudessa ja osoittaa 
toimin tamme vaikuttavuus sekä muiden toimi
joiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitys. 

Nyt jos koskaan on tärkeää välittää tietoa 
toiminnastamme 

Seminaariehdotus järjestöjen ja 
muiden kumppaneiden tapaamiseen 
Satakunnassa järjestettiin keväällä 2018 
Kansa  laistärskyjä järjestöjen ja yritys
kumppaneiden kanssa. Mukaan kutsut
tiin viranomaisia. Tärskyjen teemoina oli 
kunta laisten hyvin voinnin ja terveyden 
edistäminen kunnan, yritys elämän ja jär
jestöjen kanssa.

Seminaarimalli:
• Alustus
• Paneelikeskustelu

 » kahoot-työkalu (ilmainen, osallistava 
ja vuorovaikutteinen kyselyjen teko
ohjelma, joilla saa osallistettua yleisöä.  
https://kahoot.com/)

• Taustatyö: lainvalmistelu ja 
yhteistyövelvoite

• Tavoite: osoittaa aito kuunteluhalu, 
kehittää vapaaehtoistoimintaa vieläkin 
enemmän tarve lähtöiseksi, yhteistyön 
merkityksellisyys sekä vapaaehtoistyön 
vaikuttavuus.
 » Mukaan myös muut kumppanit, kuten 

yrityskumppanit
• Näkökulma: kunnissa tehtävä terveyden  

edistäminen, pääpaino on 
ennaltaehkäisyssä
 » uusien näköalojen ja yhteistyö

muotojen etsiminen
 » ylijäämäruoka, verkostot, yritysten 

yhteiskuntavastuu
 » vapaaehtoistoimijan näkökulma  

1) vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia  
2) harrastuksen ja yhteisön saaneet  
(yksinäisyyden lieventäminen)

 » asiakasnäkökulma: pakolaiset, kriisin 
kokeneet, työllistetyt 

 » yksityisen palvelutuottajan ja järjestön  
suhde: miten palvelun tuottaja näkee 
vapaa ehtoistoiminnan?
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LYHYESTI 

Kotoutumistarjotin on työkalu, mihin koo
taan järjestöjen ja yhteisöjen kotoutumista 
tukevat toiminnot. Myös viranomais
ten toiminta tulee tarjottimella näkyväksi. 
Tavoitteena on kutsua mukaan myös niitä 
järjestöjä, jotka eivät ole kotoutumisen 
asiantuntijoita ja lisätä niiden toiminta tar
jottimelle. Näin maahan muuttaneilla on 
mahdollisuus osallistua monipuolisesti 
kaiken laisten järjestöjen toimintaan.

Työkalu on otettu käyttöön 2016 
ja monissa piireissä on järjestetty 
Starttipajoja, joissa eri paikkakuntien 
kotoutumisen tuen toimijat ovat kokoon
tuneet yhteen. Tapaamisen aikana on 
jäsennetty ja tuotettu paikkakunnan oma 
kotoutumistarjotin valmiiksi. 

Tilaa kotoutumistarjottimen A3-kokoinen 
pohja Punaisen Ristin verkkokaupasta 
(suomi, ruotsi tai englanti):  
punaisenristinkauppa.fi. 

Lue lisää: RedNet / SPR Monikulttuurinen 
ryhmä / Materiaaleja

Kotoutumistarjotin tuo  
toiminnan kaikkien  
ulottuville

Avustuksen hakuaikaa voimavarakahviloille 
on pidennetty helmikuun 2021 loppuun 
saakka. Palauttavien harjoitteiden, ulkoilun 
ja herkullisen purtavan avuin vapaaehtoi
set voivat yhdessä auttaa toisiaan palau
tumaan haastavista ajoista ja luoda intoa 
tulevaan. Avustus on 300 euroa/osasto. 

Osastoille on suunniteltu valtakunnallinen 
kevätkalenteri. Se on mieltä virkistävä, 
kehoa palauttava ja sosiaalisesti innostava 
kokonaisuus. Kalenteri tuo vapaaehtoiselle 
hyvinvointiin liittyvän harjoitteen, tehtävän 
tai muunlaisen iloa tuovan viestin sähkö
postitse. Kalenterin saajaksi voi ilmoittau
tua Oma Punaisessa Ristissä tammikuusta 
lähtien. Harjoitteet julkaistaan myös osoit
teessa sproppimateriaalit.fi. 

Lue lisää: RedNet/Voimavarakahvila

Punainenristi.fi uudistuu
Kotisivustomme punainenristi.fi ja sen 
ruotsinkielinen versio ovat uudistumassa 
pian. Uuden sivuston sisältöjä ja toimin
nallisuutta on suunniteltu sekä tuotettu 
uutterasti noin vuoden verran, ja vaikka 
pandemiatilanne on välillä pysäyttänyt pro
jektin etenemisen, on kokonaisuus nyt 
lähestulkoon valmis. Punainenristi.fi on 
suunniteltu palvelemaan erityisesti lah
joittajia, (uusia) vapaaehtoisia ja jäseniä, 
avunhakijoita/tarvitsijoita, tiedonhakijoita 
ja yhteistyökumppaneita. 

Kun julkaisupäivä varmistuu, siitä viesti
tään Rednetissä. Sisällöntuotannossa on 
huomioitu, että esim. osastojen omilla 
sivuilla Rednetissä voi olla linkkejä punai
nenristi.fi:n sivuille. Eniten käytetyt lin
kit uudelleen ohjataan uusille sivuille niin, 
että ne toimivat automaattisesti jatkossa
kin. Viestintäyksikkö kertoo sähköpostitse 
uudelleenohjauksista tarkemmin osastojen 
tiedottajille.

Punainenristi.fi:n englanninkielinen versio 
jää toistaiseksi ennalleen. Punainenristi.fi:n  
uudistaminen ei vaikuta myöskään 
RedNetiin. 

Voimavarakahviloille voi 
hakea edelleen avustusta

Tilaa kierrätystavaratalo 
Kontin uutiskirje!
Pysy ajan tasalla ja tilaa Kontin uutiskirje. 
Samalla saat tietoja myös eduista ja kuu
let ensimmäisten joukossa Kontin verkko
kaupasta, joka avataan alkuvuodesta 2021. 
Kontissa myydään lahjoitettuja vaatteita, 
tavaroita ja huonekaluja. Myynnistä saa
dut tulot menevät Punaisen Ristin avustus
työhön.  
 
Tilaa uutiskirje ja vinkkaa myös kaveril
lesi: spr.punainenristi.fi/kontti
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Perjantai 22.1.  klo 17:00

• Ilo, Toivo, Luottamus: Suomen Punaisen Ristin Toimintalinjaus 2021–2023
Pääsihteeri Kristiina Kumpula

Lauantai 23.1.  klo 9:00–15:00

Webinaariaiheina mm. seuraavat:

• Etäkouluttaminen Teamsin kautta –perusteet
Sinulle, joka pohdit etäkouluttamisen maailmaan hakeutumista lähikoulutuksen tukena ja 
rinnalla.

• Etäkouluttaminen Teamsin kautta –jatkokoulutus
Sinulle, joka olet jo kouluttanut Teamsetäyhteyden kautta ja haluat lisätä osaamistasi mm. 
oppijoiden osallistamisessa ja harjoitusten vetämisessä.

• Punainen Risti tutuksi – miten koulutan?
Tämä on tärkeä osaaminen jokaisen kouluttajan salkussa!  Sisältöinä mm. Punaisen Ristin 
perustehtävä, Periaatteet ja arvot, Punainen Risti valmiusjärjestönä, Monipuolinen vapaaeh
toistoiminta, Oma Punainen Risti, Osaston toiminta paikallisesti…

• Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa – miten koulutan? 
Yhdenvertaisuus on keskeistä Punaisen Ristin toiminnassa! Tästä eväitä tutkia normeja ja 
ennakkoluuloja kriittisesti sekä ymmärtää niiden vaikutus kohtaamisessa ja vuorovaikutuk
sessa. Saat myös ideoita siitä, miten vapaaehtoistoimintaa voidaan tehdä saavutettavaksi. 

• Suojelu Punaisen Ristin toimintatapana 
Suojelu on keskeinen Punaisen Ristin toimintatapa. Mutta mitä suojelu tarkoittaa? Mitä ovat 
suojeluperiaatteet? Työpajassa katsomme Suomen Punaisen Ristin kotimaan toimintaa suoje
lulinssin läpi.

• Maahantulovarautuminen: väliaikaismajoituksen perustaminen
Osana Punaisen Ristin maahantulovarautumista järjestö on laatinut vapaaehtoisille suunnatun 
koulutuksen Väliaikaismajoituksen perustaminen. Koulutuksessa käsitellään turvapaikanha
kijoiden vastaanottojärjestelmää yleisesti sekä vapaaehtoisille soveltuvia tehtäviä väliaikais
majoitusyksikön perustamisesta laajamittaisessa maahantulotilanteessa. Tässä webinaarissa 
pääset tutustumaan koulutuksen taustaan ja sisältöön. Koulutuksen kouluttajiksi soveltuvat 
kaikki valmiudesta ja varautumisesta sekä maahanmuuttotyöstä kiinnostuneet vapaaehtois
kouluttajat ja varsinainen kouluttajavalmennus järjestetään myöhemmin keväällä.

• Sivisverkko koulutuksen järjestämisen välineenä 
Sivisverkossa hallinnoidaan kaikki Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan koulutuk
set ja näihin saadaan myös taloudellista tukea. Käymme läpi Sivisverkon toimintoja koulutta
jan näkökulmasta.

• OMAn ja tapahtumakalenterin käyttö kouluttajana 
Opit, miten kouluttajana voit parhaiten hyödyntää OMA Punaisen Ristin toimintoja.

KOULUTTAJAPÄIVÄT 2021 ETÄNÄ – TERVETULOA MUKAAN!

Kouluttaja, tule päivittämään osaamistasi
Valtakunnalliset ja maksuttomat Kouluttaja päivät järjestetään etäyhteyksin Teamsissa 22.–24.1.2021. 
Ohjelma alkaa perjantaina, lauantaina on yhteisiä kouluttajataitojen vahvistamiseen liittyviä webinaa
reja ja sunnuntaina virallisia täydennyskoulutuksia muutamille kouluttajalinjoille. Ruotsinkielisiä webi
naareja järjestetään myöhemmin keväällä ja niistä tiedotetaan erikseen ruotsinkielisille kouluttajille. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: RedNet/Vapaaehtoiskouluttajat
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KOULUTTAJAPÄIVÄT 2021 ETÄNÄ – TERVETULOA MUKAAN!

Leena Koskela

Sunnuntai 24.1.  klo 9:00–max.15:00

Täydennys- tai muuta sisällöllistä jatkokoulutusta on tarjolla seuraavasti:

• Ensiaputoiminnan lisäkoulutus, täydennyskoulutus

• Eläkevalmentajat, täydennyskoulutus

• Henkinen tuki, täydennyskoulutus

• Humanitaarinen oikeus, täydennyskoulutus

• Järjestötoiminta, täydennyskoulutus

• Monikulttuurisuus, täydennyskoulutus

• Terveyden edistäminen (Päihdetyö tai Terveysneuvonta)

• Ystävätoiminta, täydennyskoulutus

 
Täydennyskoulutukset saattavat sisältää ennakko ja jälkitehtäviä.

Kouluttajakoulutuksen aikataulu  2021

Valtakunnalliset kouluttajapäivät  22.–24.1.

Svenskspråkig utbildarutbildning 5.–7.2.

EVY-kouluttajakoulutus 11.–14.2.

EVY-täydennyskoulutus 12.–14.2.

Kouluttajakoulutuksen välineosa ”Oppimisen ohjaaminen” 12.–13.3. + 8.4.

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 5.–7.3.

Valmiuskouluttajien sisältöosat 19.–21.3.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 9.–11.4.

Kouluttajakoulutuksen välineosa 30.–31.10.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 19.–21.11.

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 26.–28.11.
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AJANKOHTAISTA JA UUTISIA

- SATAKUNNAN PIIRI -

”On aika hiljaa kiittää ja kättä 
  puristaa…” 

Vuosi on vaihtunut ja pääsemme itse kuk
in aloittamaan uutta vuotta ehkä uusin 
ajatuksin, tavoittein tai mieli avoinna niil
le asioille, joita tulevalla vuodella on meille 
annettavanaan.

Minun kohdallani vuosi alkoi uudessa työ
paikassa. Määräaikainen työsuhteeni SPR 
Satakunnan piirissä päättyi 31.12.2020 ja 
tässä kohden saan kiittää yhteistyöstä ja 
näistä hienoista vuosista, jotka olen saanut 
kanssanne jakaa! 

Olen ollut onnekas, kun olen saanut mah
dollisuuden kauttanne päästä osaksi sitä 
kaikkea lämmöllä, suurella sydämellä ja 
puhtaasta ilosta tehtyä vapaaehtoista aut
tamistyötä, jota olette tehneet satakunta
laisten ihmisten hyväksi! 
Vuoden vaihtuessa toimintatilastot nosta
vat esiin (lomakekiukun ja turhautumisen 
lisäksi) sen kaiken ja saatte olla ylpeitä sii
tä! Viimeiset neljä vuotta tässä järjestössä 
ovat opettaneet minulle valtavasti ja rep
pu täynnä uusia taitoja ja kokemuksia saan 
suunnata kohti uusia haasteita.

Otsikon laulun seuraavissa lauseissa mai
nitaan yhteiset muistot, jotka jäävät yh
distäväksi tekijäksi. Pidetään muistot 
matkassa mukana, mutta eiköhän niitä 
muistoja kerry vielä lisää tässä järjestössä 
jossain toisessa roolissa.

Sydämelliset kiitokset viime vuosista sekä 
myötätuulta tulevaan!

- Nina

Henkisen tuen peruskurssi etänä

Aika: ma 15.2. ja to 18.2. klo 17.3020.30 
koulutukseen sis. ennakko ja välitehtävät

Ilmoittautuminen 
https://www.lyyti.in/hetu_eta_150221

Paikka: Teams, ilmoittautuneille toimiteta
an osallistumislinkki

Järjestäjä: Satakunnan piiri

Hinta: 35€ SPR:n jäsenille ja muille 45€.

Punaisen Ristin jäseneksi voit liittyä kalen
terivuodeksi kerrallaan 20€, alle 29v. 10€. 
Lisätiedot löydät täältä: https://www.pu
nainenristi.fi/medlemskap. 

Kenelle: Uusille ja jo toiminnassa muka
na oleville vapaaehtoisille. Vapaaehtoisille, 
jotka toimivat mm. puhelinauttajina, ensia
pu ja valmiustoiminnassa, ruokaaputoi
minnassa, omaishoitajien tukitoiminnassa, 
ystävä ja nuorisotoiminnassa tai maahan
muuttajien tukena. Kurssi on myös ensim
mäinen askel kohti henkisen tuen vapaa
ehtoisena toimimista hälytysryhmissä. 

Kurssin sisältö:
 mitä henkinen ensiapu on
 miksi tukea tarjotaan
 kuka voi tarjota henkistä ensiapua
 ketkä sitä tarvitsevat
 katso, kuuntele, yhdistä  toimintamalli
 psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmä
 auttajan itsehoito
 lisävahingon välttämisen periaate

Kouluttaja: henkisen tuen kouluttaja 
Anja Tunturi

Lisätiedustelut: Anne-Mari Hakuni, 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi / P. 040 
7607141

Henkisen tuen hälytysryhmien 
koulutusfoorumi

Aika: 3.3.2021 klo.17.30-20.30
Paikka: Etänä / Teams

Alustava ohjelma:
•Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien 
kohtaaminen
•Koronan vaikutukset – esitellään mm. re
silienssi kyselyn tuloksia
•Vuoden 2020 tilastot
•Tulevan suunnittelua

HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA
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HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA

Ilmoittautuminen viimeistään 22.2. men
nessä osoitteeseen satakunta@punainen
risti.fi

Lisätietoja: Anne-Mari H. p.040 7607141,
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi

SPR Satakunnan piirin toteuttama 
Kanttia Lisää -hanke

Hankkeen rahoittajana on Satakuntaliitto. 
Toteutusaika 1.8.202030.6.2021.

Tavoitteena on koronaajan aiheuttamien 
haitallisten vaikutusten hillitseminen ja nii
stä toipuminen
1. tukea henkistä kriisinsietokykyä (resili
senssin vahvistaminen) koronavirusepide
mian keskellä ja sen jälkeen järjestämällä 
lyhytkestoista ja matalan kynnyksen koulu
tusta henkisestä tuesta ja selviytymisestä 
2. toivon antaminen, yksinäisyyden 
lieventäminen ja tiedon jakaminen sekä 
ajatustenvaihto samassa tilanteessa ole
vien kanssa
3. henkisen tuen koulutusten kehittäminen 
kohderyhmille
4. vertaisryhmien mallintaminen ja pilotoi
minen 

Hanke järjestää Webinaarin 24.3.21 
klo 12.30-15.30

•Haluatko lisätä kanttia ja jaksamistasi
•Koulutus antaa valmiuksia kohdata vasto
inkäymisiä ja haastavia tilanteita

Webinaariin voivat osallistua kaikki asiasta 
kiinnostuneet.

Ilmoittautuminen viimeistään 15.3. men
nessä p. 040 1680521 tai satakunta@pu
nainenristi.fi

Ilmoittautuneille lähetetään teams-linkki 
ennen webinaaria.

Lisätietoja: anne-mari.hakuni@punainen
risti.fi tai p. 0407607141

Vuoden 2021 kampanjassa panostamme 
erityisesti somessa tapahtuvaan kampan
jointiin. Osastossa voidaan sopia, kuka va
paaehtoinen päivittää osaston Facebookia 
tai muita sosiaalisen median tilejä, jot
ta viesti näkyy mahdollisimman laajasti. 
Somevapaaehtoisuus voi olla myös uusi 
vapaaehtoistoiminnan muoto, johon voi 
rekrytoida sekä konkareita että uusia va
paaehtoisia. 

Koulujen kanssa osasto voi sopia etäkou
luvierailusta. Valtakunnallisesti rasismin
vastaiselle viikolle tuotetaan esimerkiksi 
videoita, joita kouluissa voi esittää. Vapaa
ehtoinen voi mennä edustamaan osastoa 
kouluvierailulle ja olla paikalla, kun esimer
kiksi videoita esitetään sekä jakaa pinssejä 
ja tarroja oppilaille ja opettajille. Kouluihin 
voi olla yhteydessä hyvissä ajoin. Jos kai
paat tukea suunnitteluun, olethan yhtey
dessä! 

Rasisminvastaisen viestin jakaminen so
messa on tärkeä osa Punaisen Ristin toim
intaa. Käytättehän aihetunnistetta 
#rasisminvastainenviikko

Osastojen käyttöön suunnitellut materiaalit 
tulevat aineistopankkiin helmi–maaliskuus
sa 2021.

Ollaan yhteydessä ja suunnitellaan osastol
le sopiva rasisminvastainen kampanja!

Annakatriina Jylhä
annakatriina.jylha@punainenristi.fi 
p. 0401 457732.

RASISMINVASTAINEN KAMPANJA

- SATAKUNNAN PIIRI -
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Nuoren vapaaehtoisen esittely

Olen Camilla 
Virtanen, 21vuo
tias harjavaltala
inen ja tuleva lä
hihoitaja. Olen ollut 
kiinnostunut hy
väntekeväisyys ja 
järjestötyöstä jo 
ihan alaasteelta 
asti, koska minulla 
on ollut aina tarve 
vaikuttaa asioihin 
ja auttaa muutta
maan niitä paremmaksi. 
En voisi olla iloisempi silloin, kun olen sa
anut auttaa muita ja tehdä hyvää maail
mamme eteen.

Tutustuin Punaisen Ristin toimintaan jo 
alaasteella 2011, kun koulun kautta pääsi 
osallistumaan Nälkäpäiväkeräykseen. 
Olin siihen aikaan todella ujo ja hiljainen, 
mutta keräyksessä uskalsin ensi kertaa 
kohdata ihmisiä ja kertoa tärkeästä asias
ta. Siitä sain rohkeutta lähteä myös mo
neen muuhun vapaaehtoistyöhön mukaan.
Osallistuin Nälkäpäiväkeräykseen uudel
leen vuosien jälkeen 2020, sillä pandemia
kevään aikana työt ja tapahtumat loppui
vat, ja ihmisten avuntarve vain lisääntyi. 
Tunsin, että nyt jos koskaan keräystä tar
vitaan, ja halusin antaa korteni kekoon 
asian vuoksi. Keräyksen jälkeen minuun 
otettiin yhteyttä ja kysyttiin, kiinnostaisiko 
minua muutkin vapaaehtoishommat ja hal
litustyö. Vastasin myöntävästi ja minut va
littiin vuoden 2021 hallitukseen.

Puhetta on ollut myös lasten kerhotoimin
nan vetämisestä, joka sopisi lähihoitaja
opintoihini todella hyvin, koska osaamisa
lani opinnoissanikin on lapset ja nuoret. 
Maailman tilanteen kehittyminen näyttää, 
mitä kaikkea pääsen vielä Punaisen Ristin 
kanssa tekemään. Innolla odotan tulevaa, 
ja mitä kaikkea uutta saan tehdä ja oppia.
Tämän tilanteen vallitessa auttaminen on 
tärkeämpää kuin koskaan, ja auttaa voi 
niin monilla tavoilla. 

NUORISOTOIMINTA

Harjavalta on minulle asuinpaikan lisäk
si synnyinkaupunkini, jonka ihmisiä haluan 
omalla panoksellani auttaa parhaani muka
an. 
Punainen Risti oli minulle ensikosketus va
paaehtoistyöhön, ja arvostan järjestön ty
ötä todella suuresti. Tämän vuoksi minulle 
oli selvää, että juuri tähän järjestöön halu
sin itse päästä mukaan auttaakseni ihmisiä 
täällä Suomessa ja ulkomailla.

Satakunnan piirin 
toteuttama R&K hanke
Rahoittajana STEA ja 
toteutusaika 2018  
30.6.2021

Tavoitteena on:
• Kehittää uutta Punaisen Ristin ystävätoi
minnan muotoa – osallisuutta / tuettua va
paaehtoistoimintaa
• Toiminta on kohdennettu ruokaapuun 
turvautuvien ihmisten, erityisesti miesten, 
tueksi 
• Tarkoituksena on kohdata ruokaapuun 
turvautuvia henkilöitä ja pyrkiä selvitt
ämään, mitä muita mahdollisia avuntarpei
ta heillä on ruokaavun lisäksi.

Hanketta on toteutettu menestyksekkääs
ti kahden osaston alueella; Kankaanpäässä 
ja Raumalla. 

Vakiintuneena toimintamuotona on viikoit
taiset teemoitetut KOHTAAMISKAHVILAT. 
• Raumalla kohtaamiskahvilat ovat avoinna 
tiistaisin klo 14.16.00 PikkuJumbossa ja 
• Kankaanpäässä Sydäntuvalla keskiviik
koisin klo 13.0015.00. 

Etsimme nyt ennen hankkeen päättymistä 
vapaaehtoisia kohtaamiskahvilan vastuuva
paaehtoisiksi jo olemassa olevien rinnalle. 

Mikäli kiinnostuit, olethan yhteydessä 
Anne-Mariin, p. 0407607141 tai 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi

- SATAKUNNAN PIIRI -

RUOKAA & KOHTAAMISIA -HANKE
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Ystävänpäiväkorttitempaus!!!

Satakunnan piiri on saanut ystävänpäivä
kortti lahjoituksen Kartolta. Osastot tule
vat saamaan kortteja ja toivomme teidän 
kirjoittavan niihin osastonne tervehdyksen. 
Voitte jakaa ne parhaaksi katsomallanne 
tavalla, mutta ensisijaisesti toivomme kort
tien menevän ystäväasiakkaille, omaishoi
toperheille ja/tai paikallisten palvelutalojen 
asukkaille.

”Elämässä ei voi koskaan olla 
liikaa hyviä ystäviä ja lämpimiä 
villasukkia!”

Ystävänpäiväterveisin 
Anne-Mari Ja Eeva-Liisa

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA

Ystävätoiminnan koulutukset/tapahtumat kevät 2021

Alla koottuna jo tiedossa olevat koulutukset. 
Muistattehan, että osastot voivat esittää toiveita ystäväkurssien järjestämiseksi.

14.2. Ystävänpäivä   
23.2. klo 17-20 Ystävätoiminnan peruskurssi/etäkoulutus. Ilmoittautuminen 15.2. men
nessä p. 040 1680521 tai satakunta@punainenristi.fi
Maaliskuu / aika ja paikka tarkentuu myöhemmin. Ystävätoiminnan peruskurssi/etäkoul.
17.3. klo 17-20. HUITTINEN/SPR Huittisten osasto. Lähikoulutus/Ystävätoiminnan pe
ruskurssi + Kertaluonteinen ystävätoiminta. Ilmoittautuminen 12.3. mennessä p. 040 
1680521 tai satakunta@punainenristi.fi
18.3. klo 13-15.30 Etäkoulutus / Ystävätoiminnan peruskurssi. Ilmoittautuminen 
11.3.mennessä p. 040 1680521 tai satakunta@punainenristi.fi
14.4. klo 17-20. SASTAMALA/SPR Vammalan osasto. Lähikoulutus/Ystävätoiminnan pe
ruskurssi + ystävänä omaishoitoperheelle. Ilmoittautuminen 9.4. mennessä p. 040 
1680521 tai satakunta@punainenristi.fi
22.4. klo 13-16. SÄKYLÄ/SPR Säkylän osasto. Lähikoulutus/Ystävätoiminnan peruskurs
si + Kertaluonteinen ystävätoiminta. Ilmoittautuminen 15.4.mennessä p. 040 1680521 tai  
satakunta@punainenristi.fi
28.4. klo 11.30-16.00. PASTUSKERI. Lähikoulutus/ Hyvinvointia luonnosta - tutustutaan 
metsämieli menetelmää. Ilmoittautuminen 19.4. mennessä p. 040 1680521 tai satakun
ta@punainenristi.fi
20.8. Ystävätoimijoiden kesäpäivä, PASTUSKERI. Ilmoittautuminen 9.8. mennessä p. 040 
1680521 tai satakunta@punainenristi.fi 
1.10. Ystävätoiminnan syysretki /FAZER vierailukeskus  Lisätietoa myöh.
9.11. Ystävätoiminnan aluefoorumi, JÄMIJÄRVI/piiri       Lisätietoa myöh.
11.11. Ystävätoiminnan aluefoorumi, PORI/piiri             Lisätietoa myöh.
15.11. Ystävätoiminnan aluefoorumi, RAUMA/piiri  Lisätietoa myöh.
18.11. Ystävätoiminnan aluefoorumi, SASTAMALA/piiri  Lisätietoa myöh.

Syksyn ystävätoiminnan peruskurssit + lisämoduulit tarkentuvat myöhemmin



16

- SATAKUNNAN PIIRI -

Monimuotoisen ystävätoiminnan 
tärskyt

Aiheena HYVINVOINTIA LUONNOSTA – tu
tustutaan Metsämieli menetelmään

Aika: 28.4. klo 11.3016.00

Paikka: Koivuniemen leirikeskus

Metsämieli menetelmä lisää itsetuntemus
ta, vahvistaa psyykkistä hyvinvointia ja au
ttaa elämään antoisaa elämää – silloinkin 
kun elämässä on haasteita tai elämänsuun
ta on uudelleen arvioinnissa. Tätä oman 
elämän vahvuutta tarvitaan vapaaehtoisty
össä. TERVETULOA MUKAAN - Metsämieli 
tasapainottaa mieltä ja kehoa!

Tärskyt on tarkoitettu kaikille ystävätoi
minnan vapaaehtoisille.
Ilmoittautuminen viimeistään 19.4. men
nessä satakunta@punainenristi.fi tai p. 040 
1680521.

Lisätietoja: anne-mari.hakuni@punainen
risti.fi tai p. 0407607141 

Terveyspistevapaaehtoisten ja osasto-
jen terveyden edistämisen yhdyshen-
kilöiden tapaaminen

Aika: 3.2.2021 klo.13.0015.30

Paikka: Rauma SPR PikkuJumbo, Valtaka
tu 10. Mahdollisuus osallistua myös etänä 
/ Teams

Käsitellään mm seuraavia aiheita:
• Kuulumiset
• Koronan vaikutukset terveyspistetoimin
taan
• Terveysturvallisuus  koulutukset
• Resilienssi kyselyn tuloksia
• Tulevan suunnittelua – SPR Satakunnan 
piirin uudet hankkeet

Ilmoittautuminen viimeistään 27.1.men
nessä osoitteeseen satakunta@punainen
risti.fi
Etänä ilmoittautuneille lähetetään linkki lä
hempänä tapaamisen ajankohtaa.

Lisätietoja: anne-mari.hakuni@punainen
risti.fi tai p. 0407607141

Vapepa palkitsi vuoden vapaaehtoisen

Leena Heino on vetänyt kuusi vuotta Vam
malan SPR:n henkisen tuen ryhmää, joka 
tarjoaa ensitukea onnettomuuksien uhreil
le ja heidän omaisilleen. Nyt Vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu palkitsee hänet.

Reilu vuosi sitten lokakuussa Leena oli mie
hensä kanssa matkalla Vammalan eläkkeen
saajien kerhoon, kun hän huomasi Vam
maskosken sillan vierustalla nuoren tytön 
märissä vaatteissa. Yksikään ohiajavista au
toista ei pysähtynyt, vaikka tyttö ei selväs
tikään ollut kunnossa. Hän oli käynyt ved
essä, mutta palannut rannalle. Auttamaan 
menneelle Leenalle tyttö toisteli, ettei ole 
minkään arvoinen. 
– Sanoin hänelle, että kyllä minä tiedän, 
kuinka sinua vituttaa, mutta nyt lähdetään 
ensiapuun.
Terveysaseman käytävällä tyttö painautui 
hänen kainaloonsa.

Kenties Leena ymmärsi auttaa tyttöä sik
si, että hänellä on vuosien kokemus kriisiti
lanteissa toimimisesta. Hän on vetänyt kuu
si vuotta SPR Sastamalan alueen henkisen 
tuen ryhmää. Leena itse on SPR Vammalan 
osaston aktiivijäsen ja monessa mukana.
 

Henkisen tuen ryhmä tarjoaa keskustelua
pua onnettomuuden uhreille, äkillisen krii
sin kokeneille tai heidän läheisilleen. Vi
ranomaiset voivat kutsua ryhmän paikalle 
esimerkiksi tulipalon jälkeen tai kun jonkun 
läheinen on kadoksissa.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepan) 
Satakunnan maakuntatoimikunta valitsi 
Heinon Satakunnan alueen vuoden vapaa
ehtoiseksi. Tärkein valintaperuste oli 
Leenan oma havainto, näkemys ja rohkeus 
lähestyä henkilöä, jolla ei selvästikään ollut 
kaikki ihan hyvin. 

”Otan tunnustuk-
sen huomionosoi-
tuksena kaikille 
henkisen tuen 
ryhmäläisille. 
Hienoa, että 
työtämme 
arvostetaan.”
                                     

                               Kuva: Marjaana Malkamäki

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄ-
MINEN

VALMIUSTOIMINTAYSTÄVÄTOIMINTA
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Vuoden 2020 hälytys ja auttamistilan-
teet

Kiitos teille kaikille aktiivisille vapaaehtoi
sille jotka olette olleet SPR:n eri auttami
stilanteissa mukana.

Korona tilanne toi meille paljon erilaisia av
unpyyntöjä, yksittäisiltä henkilöiltä ja vi
ranomaisilta, mutta olemme olleet mukana 
auttamassa muita järjestöjä ja yhdistyksiä 
selviytymään omassa auttamistyössään.   
Perinteisiä etsintähälytyksiä saimme 24 
kertaa. 
Iso osa hälytyksistä oli valmiuden nostoja 
joissa vain valmiuspäivystäjät ja vapepa 
johtajat ehtivät tehtävään, kun kadonnut 
löytyi. Mikä osoittaa myös sen että Poliisi 
ottaa meihin jo entistä nopeammin etsintä
tehtäviin mukaan.

SPR Kotimaan apua annettiin onnettomuu
denuhreille katastrofirahastosta 11 kertaa. 
Henkistä tukea annettiin onnettomuusti
lanteissa 23 kertaa. Näissä tilanteissa Sa
takunnan Sosiaalipäivystäjä on ollut se 
tehtävän antanut viranomaistaho. 
Heidän kanssaan yhteistyö on myös kehit
tynyt ja parantunut vuodesta toiseen.

Suurimman auttamisoperaation olette teh
neet siellä osastojen arkityössä KORONA 
– tilanteen hoidossa. Olette muodostane
et asioimisapurinkejä, tehneet vanhuksil
le puhelinsoittoja, kirjoittaneet postikortte
ja, jakaneet ruokaa ja lahjakortteja. Näissä 
tehtävissä ollaan tehty yli 20 000 autta
missuoritusta.

Nämä tilastot ovat vasta alustavia ja tilastot 
tarkentuu kun saadaan kaikkien osastojen 
ja vapepa toimikuntien toimintatilastot tam
mikuun lopussa kasaan.

NÄLKÄPÄIVÄ 2020

Kiitos kaikille viimevuodesta ja erityisesti 
NÄLKÄPÄIVÄ keräyksestä. 

Saimme sen onnistumaan todella hyvin 
olosuhteet huomioiden. Keräystuloksemme 
oli jälleen €/asukas mittarilla mitattuna pa
ras sekä myös tuloksemme laski Lapin piirin 
jälkeen vähiten viimevuoteen verrattuna. 
Keräyksen kokonaistulos nousi yli 2 milj eu
ron mikä olikin keräyksen tavoitteena.

Eniten eri lahjoituksia tuli nyt suoraan netin, 
suorapostituskirjeiden ja puhelinlahjoitusten 
kautta suoraan Karan tilille.

Meidän piirin alueella nälkäpäiväleivän 
myynnin hyvä menekki takasi hyvän tu
loksen. Samoin nyt kokeiltiin muutaman 
kaupan kanssa järjestelmää jossa leipä 
maksetaan kaupan kassaan.

Vapaaehtoiset olivat silti edelleen tarjoa
massa osallistumista lipaskeräykseen ja 
myymässä leipää.

Leivän rahastus tapahtui kaupan kassalla. 
Tämä toimi hyvin ja tätä mallia voisi kehitt
ää tämän vuoden keräykseen.

Alla piirikohtaiset tulokset:

VALMIUSTOIMINTA
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Porin Kontissa on käynyt lahjoitustavarat vähiin. Tällä hetkellä suurin tarve on vaat
teista, mutta myös muukin lahjoitustavara käy. 
Voit lahjoittaa esim. hyvin säilyneitä vaatteita, kenkiä ja laukkuja sekä astioita ja ta
loustarvikkeita, leluja ja lastentarvikkeita. 

SPR:n osastot voivat halutessaan järjestää paikkakunnallaan vaate -keräyksen ja toi
mittaa ne Konttiin. Vaihtoehtoisesti voitte sopia Kontin kanssa kuljetusjärjestelyistä 
tms.

Lisätiedustelut Porin Kontista, 
p.0400 257 854 Konttipäällikkö Nina Tuli tai 
p.040 737 9148 asiakaspalvelupuhelin.

VAATE -KERÄYS PORIN KONTTILLE
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PIIRITOIMISTON HENKILÖKUNTA 

Henkilökunnan sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

toiminnanjohtaja, 
Paula Ilén,
p. 040 563 0118

ensiapuryhmätoiminnan koordinaattori,
Tiina HiidenojaSirén, 
p. 040 065 1105

järjestösihteeri, 
Paula Hellgrén,
P.040 125 0210

järjestötoiminnan suunnittelija,
Ellinoora Söderman,
p. 040 142 4244

monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija, 
Annakatriina Jylhä,
p. 040 145 7732

omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija, 
EevaLiisa Koskinen,
p. 040 861 0748

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

valmiuspäällikkö, 
Kari Petäjä,
p. 040 032 2191

(äitiyslomalla 28.11.2019 alkaen)
Mia Vettenranta, p. 050 305 5467

PIIRITOIMISTO

Pohjoispuisto 3, 28100 Pori
p. 040 168 0521, 
satakunta@punainenristi.fi

PIIRIN KOULUTUSTILA

Pohjoispuisto 2b, 28100 Pori

VASTAANOTTOKESKUS

Porin Liinaharjan vastaanottokeskus,
Langintie 2, 28600 Pori
Vastaanottokeskuksen johtaja, Niina Mitik
ka, p. 040 778 4897

PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY

Palvelupiste ja koulutustilat:
Rautatienpuistokatu 7 (Crazy Town),
28130 Pori
Puhelin 0400 112 113 (arkisin klo 9.00-
16.00). Avoinna sopimuksen mukaan

ensiavun ja terveystiedon kouluttaja,
Maarit KujaKanto, p. 040 1285976

KONTTI

Paanakedonkatu 20, 28100 Pori, 
Avoinna: ma-pe 9.00-19.00, la 9.00-17.00, 
su 10.0016.00
Asiakaspalvelu, puh: 040 737 9148

Konttipäällikkö, 
Nina Tuli, 040 025 7854

työllistämisen projektipäällikkö 
Pirjo Katajamäki, 040 844 8945

Punainen Risti Satakunnan piiri

punainen_risti_satakunta

@SPRsatakunta
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HELMIKUU
2.2.VAPEPA-johtajien webinaari Keskustoimisto
5.6.2 Maastoetsinnän peruskurssi, Kmäki
6.2. Luottamushenkilö-koulutus (lähikoulutus ja 
teams), Harjavalta
6.2. Vapepajohtajien täydennyskoulutus   
valtakunnallinen, etänä
9.2. Vapepa peruskurssi, etänä/Pohj-Satak.
10.2. Piirihallitus
11.14.2. EVYkouluttajakoulutus, valtak.
14.2. Ystävänpäivä, valtakunnallinen
15.2. Henkisen tuen peruskurssi osa 1. etänä/
Satakunta
16.2. Ensiauttajien ja EA-ryhmien Webinaari, 
keskustoimisto
18.2. Valmiuskouluttajien webinaari, KT 
Vapepan paikallistoimikuntien kokoukset
18.2. Henkisen tuen peruskurssi osa 2.  
etänä/Satakunta
22.2.EA-ryhmien luento/Teams, Satakunta
23.2. Ystävätoiminnan peruskurssi, etänä

MAALISKUU
2.3. VAPEPA-johtajien webinaari, Keskustoim.
3.3. HEA-foorumi, Etänä/Satakunta
4.-7.3. EA-ryhmien kouluttajakoulutus, Kes
kustoimisto
5.  21.3. Rasisminvastainen viikko
10.3. Osastofoorumi teams, etä/Satakunta
11.3. Vapepan maakuntatoimikunta etänä/Pori
12.13.3. Kouluttajakoulutus välineosa, valta
kunnallinen
16.3. Ensiauttajien ja EA-ryhmien Webinaari, 
Keskustoimisto
17.3. Ystävätoiminnan peruskurssi, Huittinen
18.3. Vapepa Valmiuskouluttajien webinaari, 
Keskustoimisto
18.3. Ystävätoiminnan peruskurssi, etänä
19.21.3. Valmiuskouluttajien sisältöosa, Nynäs
23.3. Vapepa info, Merikarvia
23.3. EA-ryhmien luento/Teams Satakunta
24.3. Kanttia lisää-webinaari, Etänä/Satakunta
24.3. Vapepa peruskurssi, Rauma
24.3. Piirihallitus
26.-28.3. PikkuNASTA Naisten valmiusharjoitus 
(Naisten Valmiusliitto) Säkylä Huovinrinne
xx.xx Ystävätoiminnan peruskurssi, etänä

HUHTIKUU
6.4. VAPEPA-johtajien webinaari Keskustoimisto
8.4. Kouluttajakoulutus välineosa, valtak.
9.10.4. Kouluttajakoulutus sisältöosat  
valtakunnallinen
13.4.Vapepa peruskurssi, Harjavalta
14.4. Ystävätoiminnan peruskurssi, Vammala
15.4. Vapepa Valmiuskouluttajien webinaari, 
Keskustoimisto
16.18.4. Vapepajohtajakoulutus, Kuopio
17.4. Valmiusavaus  
17.-18.4. EA- ja päihdetyön yhteisseminaari, val
takunnallinen  
22.4. EA-ryhmien luento/teams,Satakunta
22.4. Ystävätoiminnan peruskurssi, Säkylä
24.4. Piirin vuosikokous, Hinnerjoki
28.4. Luonto osaksi hyvinvointia – Metsämieli, 
Pastuskeri

TOUKOKUU
3.5. VAPEPA-johtajien webinaari
3.-8.5. Vellamo-harjoitus (OilSpill), 
VAPEPA – Öljyntorjunta, Varsinais-Suomi
8.5. Viestin peruskurssi, Kankaanpää
3.9.5.Punaisen Ristin viikko, valtak.
14.16.5. Vapepa esittelyä Porin Erämessuilla
19.5. EA-ryhmien luento/Teams,Satakunta
20.5. EEC – teltan pystytys harjoitus, Po
hjoisSatakunta
20.5. Vapepa Valmiuskouluttajien webinaari, 
Keskustoimisto

KESÄKUU
1.6. VAPEPA-johtajien webinaari Keskustoimisto
2.6. Piirihallitus
       Bigpepa-leiri, Pastuskeri (Pori)
10.–13.6. Kansainväliset Erämessut, Riihimäki 
14.20.6.Ryhmänjohtajakurssi, Nynäs

HEINÄKUU
5.9.7.Omaishoitajien virkistysleiri, Pori
12.-16.7.Suomi-Areena, Pori

ELOKUU
        OilSpillhankkeen loppuseminaari 
        Näpä – info
        Näpä – info
20.8. Ystävätoiminnan kesäpäivä, Pastuskeri

SYYSKUU
4.-5.9. Vapepa- ajankohtaispäivät ja VAK täy
dennys, Häme/V-S ja SAT
23.25.9.Nälkäpäivä, valtakunnallinen
       Vapepan paikallistoimikuntien 
       kokoukset
27.9 – 3.10. Ryhmän johtajakurssi  

LOKAKUU
1.10. Ystävätoimijoiden Fazer-vierailu 
1.–2.10. Kokonaisturvallisuus 2021 –messut, 
Tampere 
14.10. Vapepa maakuntatoimikunnan kokous 
etänä/ Pori
18.10. Aluekokous
19.10. Aluekokous
20.10. Aluekokous
21.10. Aluekokous
30.31.10. Kouluttajakoulutus välineos 

MARRASKUU
5.6.11. Vapepafoorumi, valtakunnallinen 
8.11. Ystävätoiminnan tapaaminen, Jämijärvi
8.14.11. Ehkäisevän päihdetyön viikko
11.11. Ystävätoiminnan tapaaminen, Pori
11.12.11. Ensiapu ja ensihoitosymposium, val
takunnallinen
15.11. Ystävätoiminnan tapaaminen,Rauma
8.11. Ystävätoiminnan tapaaminen, Vammala
20.21.11. Kouluttajakoulutuksen sisältöosat
21.28.11. Omaishoitajien viikko
26.-28.11. VAK – täydennys, Nynäs

JOULUKUU
1.12. Maailman AIDS päivä, valtakun.

(Päivämäärä- ja paikkamuutokset mahdollisia)

TAPAHTUMAKALENTERI 


