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Lego lapsen kurkussa – mitä teen?
Monia vanhempia mietityttävät tilan-
teet, joissa pienen lapsen turvallisuus 
voi vaarantua. Osaanko auttaa? Mitä 
voin tehdä, jotta lapsi säästyisi kotona 
tapaturmilta?

Itselläni on kolme lasta, joista jokaiselle on 
sattunut jotain ensiapua vaativaa. Yksi va-
kavimmista tilanteista oli, kun leikki-ikäinen 
tippui jään läpi syvään ojaan. Lapsi veti it-
se itsensä ylös ojasta ja tuli luokseni sisälle, 
jossa olin pukemassa pienemmälle lapselle 
vaatteita. 

Minun tehtäväkseni jäi märkien vaatteiden 
riisuminen, lapsen lämmittäminen ja rau-
hoittelu. Samalla oma sydämeni oli pakahtua 
pelosta ja itsesyytöksistä. Mitä olisin voinut 
tehdä estääkseni vaaratilanteen?
 
Toisella kertaa lapseni veti luokseen pöydäl-
lä olleen lasimaljan, jossa paloi kynttilä. Pi-
an paloivatkin jo lapsen otsahiukset. Onneksi 
me aikuiset olimme lähellä – palo saatiin no-
peasti sammutettua ja ensiavun jälkeen lapsi 
vietiin sairaalaan lääkärin vastaanotolle. 

Äkillisissä tilanteissa minua helpotti, että tie-
sin osaavani auttaa. Olen käynyt ensiapu-
kursseilla ja harjoitellut ensiavun antamista.

Punaisen Ristin viikolla tarkistetaan 
kodin turvallisuus
Punaisen Ristin viikolla toukokuussa vah-
vistamme lapsiperheiden arjen turvallisuut-
ta kotona. Siihen kuuluvat sekä tapaturmien 
ennaltaehkäisy että ensiavun antaminen, jos 
jotain sattuu. 

Kotona tapaturmien ehkäisy lähtee pienistä, 
mutta tärkeistä asioista. Laitetaanko tiskiko-
neeseen haarukat ja veitset terät alaspäin, 
onko portaikko turvallinen kulkea, ovat-
ko myrkylliset aineet lasten ulottumatto-
missa? Löytyvätkö ensiapuvälineet tarpeen 
tullen helposti ja osaako perheessä jokainen 
käyttää niitä? Punaisen Ristin arjen turvalli-
suuden tarkistuslista auttaa oman kodin tur-
vallisuuden parantamisessa.
 
Taitoja auttajakurssilta koko perheelle
Lapsiperheen auttajakurssilla aikuiset ja lap-
set voivat yhdessä oppia ensiapua. Nuken 
tai nallen avulla lapsikin voi oppia, mitä teh-
dä, jos lego menee nieluun: ”Ota pieni lap-
si syliin siten, että hänen päänsä on vartaloa 
alempana. Lyö kämmenellä napakasti, mut-
ta varovasti viisi kertaa lapaluiden väliin. Jos 
olet yksin, eikä tuke ole poistunut lapsen 
nielusta, soita nyt hätänumeroon 112.”

Tervetuloa kanssani kouluttamaan lapsiper-
heitä päiväkoteihin, kirjastoihin ja leikkipuis-
toihin. Tehdään yhdessä innostava Punaisen 
Ristin viikko!

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 020 701 2223, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  Paino: PlusPrint, Ulvila 
Piiritiedotteen toimitus: Satakunnan piirin henkilökunta Taitto: Paula Hellgrén, 020 701 2821, paula.hellgren@punainenristi.fi

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon 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

Niina Hirvonen   
Terveydenhuollon 
suunnittelija, 
Punaisen Ristin  
keskustoimisto

Joonas B
randt
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Onks meill osastos uusii jäsenii ja vapaaehtosii?

PÄÄKIRJOITUS 25.3.2019

Tässä on kysymys, jonka osaston hallituksen 
pitäisi jokaisessa kokouksessaan kysyä itsel-
tään. Järjestömme auttamisvalmius ja toi-
mintakyky perustuu jäseniimme ja osaaviin 
vapaaehtoisiimme. Järjestömme vaikutusval-
ta saa kyllä perustansa lakisääteisistä teh-
tävistämme ja yhteistyöverkostoistamme, 
mutta meitä kannattavat jäsenet luovat toi-
mintamme hengen.

Voimme Punaisen Ristin edustajina tarjo-
ta kansalaisille monia tapoja tulla mukaan 
auttamisketjuumme. Toimintatapoja ja toi-
mintamuotoja riittää, kunhan vain osaamme 
innostaa ja antaa halukkaille mahdollisuuden 
toimia kanssamme. Tämä vaatii meiltä luot-
tamusta uusiin tulokkaisiin sekä halua ottaa 
vastaan uusia ihmisiä. 

On tärkeää, että meillä on kaikenkokoi-
sia osastoja ja osastot löytävät oman ta-
pansa toimia alueellaan. Osaston ei tarvitse 
olla suuri ja mahtipontinen voidakseen toi-
mia. SPR Kullaan osastossa toimii aktiivi-
sesti kymmenisen henkeä. Osasto järjestää 
vuorollaan eri yhdistysten kanssa paikka-
kuntansa vanhainkodin asukkaille ja muille 
ikäihmisille virkistystä. Lisäksi osasto hoitaa 
nälkäpäivän ja kotimaanavun. 

SPR Euran osasto otti uuden toimintahaas-
teen vastaan, kun Euran kunta päätti vuonna 
2017 ottaa vastaan kiintiöpakolaisia. Osas-
ton hallitus päätti, että se lähtee tukemaan 
niin kuntaa kuin uusia euralaisia kotoutu-
misessa. Euran osasto otti ohjat käsiinsä 
ja kokosi yhdessä kunnan kanssa järjestö-
jä ja seurakunnan yhteen. Osasto ja kunta 
sai auttamisverkostoon liki 40 vapaaehtoista 
ja osaston tehtäväksi tuli vapaaehtoisringin 
koordinointi.  Hyvän yhteistyöverkoston ja 
onnistuneen kotouttamistyön tuloksena kun-
ta uskalsi tehdä tänä vuonna uuden päätök-
sen vastaanottaa kiintiöpakolaisia kuntaan. 
 
Meitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa 

Punaisen Ristin vapaaehtoisten monet mah-
dollisuudet auttaa ja mahdollisuutemme 
osallistaa ihmiset hyvän tekemiseen te-
kee Punaisesta Rististä ainutlaatuisen aut-
tamisalustan. Mutta, meidän on jatkuvasti 
huolehdittava siitä, että työmme jatkuu ja 
työllämme on jatkajia. 

Osaston on esimerkiksi valmistauduttava 
ajoissa syyskokouksiinsa ja varmistettava, 
että osastolla on osaavia ja toimintakykyisiä 
luottamushenkilöitä, jotka pystyvät kehittä-
mään ja uudistamaan toimintaa. 

Tästä on säädetty ihan säännöissämme.  
SPR-asetuksen osastojen johtosäännössä to-
detaan, että osaston on otettava vastaan 
järjestön toiminnasta kiinnostuneet ja etsit-
tävä heille heidän taitojensa mukaisia teh-
täviä järjestössä sekä tarjota jäsenille ja 
vapaaehtoisille toiminta- ja vaikuttamismah-
dollisuuksia.  Lisäksi osaston hallituksen teh-
täväksi on määritelty jäsenhankinta sekä 
säännöllinen yhteydenpito jäseniin.

Osastojen tulisi kokouksissaan tarkistaa 
säännöllisesti jäsenlistansa ja jäsenmäärän-
sä ja tehdä suunnitelma jäsenhankinnasta. 
Osaston toiminta ei aina ole kiinni rahasta, 
mutta innostaakseen osastoja jäsenhankin-
taan, teki piirin hallitus vuoden ensimmäi-
sessä kokouksessaan päätöksen maksaa 
osastoille jokaisesta uudesta jäsenestä 10 
euroa edellyttäen, että  osasto tekee joko 
jäsenkirjeen tai osastoesitteen ja esittelee 
toimintansa Oma Punainen Risti- vapaaeh-
toisverkossa.  Tulevaisuuden visio tietenkin 
on, että uudet vapaaehtoiset kirjautuvat ja 
ilmoittautuvat sankoin joukoin uuteen järjes-
telmäämme ja toimintamme lähtee uuteen 
lentoon. 

Hyvää kevättä

Paula Ilén

toiminnanjohtaja
Satakunnan piiri
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Punaisen Ristin viikkoa vietetään tänä 
vuonna 6. – 12. toukokuuta. Osastojen 
toteutettavaksi on rakennettu tiivis ja 
toiminnallinen lapsiperheiden auttaja-
kurssi.

Kampanjaviikon teemana ovat lapsiperhei-
den kodin turvallisuus ja arjen ensiaputaidot. 
Osastosi voi toteuttaa kampanjan järjestä-
mällä lapsiperheiden auttajakursseja ja ta-
pahtumia siellä, missä lapsiperheet liikkuvat 
– neuvoloissa, kerhoissa, kirjastoissa ja vaik-
kapa kouluilla. Samalla voitte saada uutta 
väkeä toimintaan!

• Lapsiperheiden auttajakurssi on lapsiper-
heille suunnattu parin tunnin toiminnal-
linen koulutus, jossa käydään läpi arjen 
ensiaputilanteita nilkan nyrjähdykses-
tä nenäverenvuotoon. Mukaan kutsutaan 
koko perhe.

Toteuttajan tueksi kurssille on tehty uu-
det toteutusohjeet ja rastipisteiden toi-
mintakortit.

• Osasto voi järjestää myös pienemmän 
tapahtuman, jonne kutsutaan lapsiper-
heitä. Tapahtumassa voi jakaa arjen tur-
vallisuuden tarkistuslistaa ja opastaa 
esimerkiksi tukehtuvan ensiapua nuken 
tai nallen avulla. Samalla kutsutaan tie-
tysti väkeä mukaan osaston toimintaan 
ja tulevalle auttajakurssille!

Näkyvyyttä somessa  
ja omalla paikkakunnalla
Viikon aikana viestimme näkyvästi arjen 
turvallisuudesta ja ensiaputaidoista. Vin-
kit sekä tiedote- ja ilmoituspohjat osaston 
viestintään löytyvät RedNetistä huhti-
kuussa. Kampanjaviikolla kannattaa myös 
seurata Punaisen Ristin valtakunnallisia so-
mekanavia ja jakaa niiden julkaisuja osas-
ton omilla kanavilla – tulossa on muun 
muassa uusi ensiapuvideo!

Punaisen Ristin viikon painetut materiaa-
lit ovat saatavilla Punaisen Ristin verkko-
kaupasta osastotunnuksilla. Tilaa osastosi 

PUNAISEN RISTIN VIIKKO

Punaisen Ristin viikolla opetellaan  
arjen ensiaputaitoja

materiaalit viimeistään 23.4., niin saat ne 
varmasti ajoissa.

Lisätietoja: 
rednet.punainenristi.fi/viikko, 
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
sari.byman@punainenristi.fi

Joonas B
randt

Liian monta palloa ilmassa? Osastojen 
käyttöön on tänä vuonna tehty uusi pai-
nettu Punaisen Ristin viikon suunnittelu-
pohja. Siihen kirjataan porukalla osaston 
kampanjan pääasiat: kuka tekee, mitä, 
missä ja milloin. Saman pohjan avulla voi 
suunnitella myös kampanjan viestinnän.
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KOHTI NÄLKÄPÄIVÄÄ

Tempauksilla näkyvyyttä Nälkäpäivään
tulipalotapausta, joissa Nälkäpäivänä kerä-
tyillä varoilla edellisvuonna autettiin. Osas-
tot toteuttivat tyynytempauksia luovasti ja 
yleisön palaute oli erittäin positiivista. 

Tyynytempauksen tekeminen oli mukavaa, 
mutta näytteillepano osin työlästä, kertoo 
Sannamari Kortelainen Vieremän osastosta. 

– Meidän haasteenamme oli sää. Yöllä oli 
syysmyrsky ja tyynyinstallaatio oli ulko-
na, mutta yllättävän hyvin se säilyi. Tyynyt 
ja tyynyliinat saimme lahjoituksina ihmisiltä 
ympäri pitäjiä. Keräsimme ne yhteistyössä 
Vieremän Aarretuvan yrittäjän kanssa. Kun-
ta oli mukana antamalla meille käyttöön to-
rin laitaman.

Uudet maksutavat: MobilePay ja iZettle
Osastot ottivat uusia maksutapoja hienosti 
käyttöön. Yli 50 osastoa tilasi osastokohtai-
sen MobilePay-numeron ja monet käyttivät 
katastrofirahaston yleistä numeroa. iZettle-
tunnukset olivat käytössä neljässäkymme-
nessä osastossa.

MobilePayn kanssa parhaisiin tuloksiin pää-
sivät ne osastot, joissa kerääjät oli pereh-
dytetty hyvin ja jotka tarjosivat maksutapaa 
aktiivisesti lahjoittajille.
 

Nälkäpäivä tuotti viime vuonna his- 
toriansa neljänneksi parhaan tuloksen: 
2,8 miljoonaa euroa. Poimi toimivim-
mat vinkit osastosi käyttöön!

Käteisen käytön vähetessä vapaaehtois-
ten rooli Nälkäpäivän näkyväksi tekemises-
sä kasvaa. Kiitos viime vuoden Nälkäpäivän 
onnistumisesta kuuluu kaikille, jotka toimi-
vat elävinä Nälkäpäivä-mainoksina ympä-
ri maata!

Tässä muutama vinkki onnistuneista tapah-
tumista. Ohjeet toteutukseen löydät RedNe-
tin Nälkäpäivä-sivuilta.

Patsaille keräysliivit
Patsaita puettiin keräysliiveihin monissa 
osastoissa jo toista kertaa.
 
– Liperin osastossa puimme liivin Hiihtä-
jäpatsaalle. Laitoimme patsaasta kuvan 
Facebookin ”Haloo kuuluuko Liperi” -sivul-
le, kutsuimme väkeä mukaan keräykseen 
ja kiittelimme vielä jälkikäteen. Postauk-
set saivat paljon tykkäyksiä ja positiivi-
sia kommentteja, kertoo Saimi Varis Liperin 
osastosta. 

Tyynytempaus kertoo avusta lähellä
Tyynytempaus oli vuonna 2018 uusi idea, 
jolla haluttiin tuoda esiin Punaisen Ristin ko-
timaan apua. 121 tyynyä kuvastivat niitä 121 

– Keräsimme kaupan kassojen takana ja ky-
syimme kaikilta ohikulkijoilta, onko heillä Mo-
bilePay, selittää onnistumista Lisa Fordell Esbo 
svenskan osastosta. 

Tampereen osasto onnistui iZettlen käytös-
sä erityisesti Soppaa ja sukkia -myyntitapah-
tuman yhteydessä Keskustorilla. Itä-Helsingin 
osasto puolestaan pääsi hyviin tuloksiin kerää-
mällä MobilePaylla työpaikoilla.   

Lisätietoja RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/7958 
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PERIAATTEET TOIMINNASSA

Sääntöjemme mukaan yksi Suomen Pu-
naisen Ristin perustehtävistä on ”suo-
jella elämää ja terveyttä ja puolustaa 
ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia”. Suojelu 
tarkoittaa toimia, joilla pyritään siihen, 
että jokaisen oikeudet toteutuvat ja ih-
misarvoa kunnioitetaan. Mutta mitä 
suojelu tarkoittaa osaston arjessa?

Toimiessamme heikoimmassa asemas-
sa olevien tukena kohtaamme ihmisiä, jot-
ka eivät syystä tai toisesta osaa, pysty tai 
uskalla puolustaa itseään tai omia oikeuk-
siaan. Tällainen ihminen voi tulla vapaaeh-
toista vastaan monessa eri yhteydessä: en-
siapupäivystyksessä, Nuorten turvatalolla, 
vanhusten ystävätoiminnassa, monikult-
tuurisuustoiminnassa, ruokajakelussa, vas-
taanottokeskuksessa, somessa tai hälytys-
tilanteessa – oikeastaan missä vain.

Osastossa on hyvä pohtia yhdessä, tun-
nistammeko suojelua tarvitsevan ihmisen 
kohdatessamme hänet. Huomaammeko ti-
lanteet, jotka tekevät ihmisestä haavoittu-
van ja osaammeko silloin toimia oikein?

Suojelu on vastuullisuutta
Toteutamme suojelua varmistamalla,  
ettemme aiheuta omalla toiminnallamme 
autettavalle haittaa. Käytännössä se voi 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vapaaeh-
toiset ovat hyvin koulutettuja ja toimivat 

Mikä suojelu?

vastuullisesti, toimintaympäristö on kaikil-
le turvallinen, ja huolehdimme tietosuojasta 
ja vaitiolovelvollisuudesta.

Punaisen Ristin toiminta on lähtökohdiltaan 
tasapuolista ja ihmistä kunnioittavaa. Sen 
varmistamiseksi osastossa kannattaa miet-
tiä, tavoittaako toiminta kaikki, joille se on 
suunnattu, vai onko toiminnassa esteitä, 
jotka jättävät ehkä juuri eniten apua tar-
vitsevat ulkopuolelle. Usein paras keino pa-
rantaa osaston toiminnan saavuttavuutta on 
ottaa toiminnan kohderyhmä mukaan suun-
nittelemaan ja toteuttamaan toimintaa.

Tilannetta ei tarvitse pohtia yksin
Vaikka ihmisten perusoikeuksista ja turval-
lisuudesta huolehtiminen on ensisijaises-
ti viranomaisten tehtävä, jokaisella meistä 
on oltava kyky tunnistaa suojelua tarvitse-
va ja rohkeutta saattaa hänet oikean avun 
piiriin.
 
Haavoittuvan auttaminen vaatii usein pun-
tarointia ja aikaa pysähtyä katsomaan ti-
lannetta aidosti autettavan näkökulmasta. 
Apua tilanteen arviointiin voi saada keskus-
telemalla siitä luottamuksellisesti toisen va-
paaehtoisen tai piiritoimiston työntekijän 
kanssa.

Lisätietoja: suunnittelija Aleksi Seilonen,  
aleksi.seilonen@punainenristi.fi

Joonas B
randt
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PISARA 2019 LÄHESTYY

Pisara 2019 -valmiusharjoituksessa 
26.10. testataan Punaisen Ristin valmi-
utta auttaa tilanteessa, jossa puhtaan 
veden saanti heikkenee tai loppuu ko-
konaan. Jokainen osasto suunnittelee 
teeman ympärille oman harjoituksensa. 
Apua saa valmiista harjoitusmalleista.

Osastoille on tarjolla kaksi piirien ja keskus-
toimiston valmistelemaa harjoitusmallia: 
matalan osallistumiskynnyksen harjoitus se-
kä keskitason harjoitus, johon kuuluu osas-
to- ja järjestöyhteistyötä. Näitä yhdistämällä 
voidaan rakentaa myös laaja yhteisharjoitus.

Harjoitusmallit osastojen avuksi  
Pisara 2019 -valmiusharjoituksessa

Mitä viranomainen tekee  
vesikriisin sattuessa?

Vesikriisissä saastunut vesi voi aiheuttaa 
epidemian. Tilanteen hallitsemiseksi vi-
ranomaisten tärkeimpinä tehtävinä on

• tiedottaa ihmisille talousveden  
laadusta

• ohjeistaa ihmisiä veden käytöstä  
ja käyttörajoituksista (esimerkiksi 
kehotus keittää juomavesi) sekä

• tarvittaessa hankkia ja jakaa puh-
dasta vettä.

Vaikka vastuu auttamisesta on vesiepi-
demian sattuessa viranomaisella, äkil-
lisessä tilanteessa tarvitaan lisävoimia, 
jotta kaikki avun ja tiedon tarpeessa ole-
vat tavoitetaan nopeasti. Näihin tehtäviin 
tarvitaan Punaista Ristiä.

Miten Punainen Risti voi  
auttaa vesikriisissä?

Punainen Risti toimii vesikriisissä viran-
omaisen tukena. Vapaaehtoiset voivat  
esimerkiksi

• kartoittaa kotitalouksien sähkö-, vesi-  
ja lämpötilannetta, asukkaiden vointia 
ja avun tarvetta

• jakaa asukkaille viranomaisten antamia 
toimintaohjeita sekä paperisina tiedot-
teina että sosiaalisen median avulla

• auttaa viranomaisia puhtaan veden  
ja avustustarvikkeiden jakelussa 

• hälyttää lisäapua Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun eli Vapepa-verkoston kautta

• tilanteen pitkittyessä huolehtia omien 
vapaaehtoistensa huollosta, työvuoro-
jen järjestämisestä ja materiaalien riit-
tävyydestä.

Ystävät Pisara 2019 
-harjoitukseen!
Ystävätoiminnan vapaaehtoisilla on tär-
keä rooli Pisara 2019 -harjoituksessa, 
sillä ystävillä on vahvaa paikallistun-
temusta ja yhteys haavoittuvimmassa 
asemassa oleviin autettaviin. Vähim-
millään vapaaehtoinen voi tiedustella 
oman ystävänsä tilannetta ja pärjää-
mistä – tarkistaa, että hänellä on tieto 
häiriöstä ja puhdasta vettä saatavilla.

Harjoitusmallit pohjautuvat realistisiin häi-
riötilanteisiin, joissa Punaisen Ristin va-
paaehtoiset tositilanteessakin toimisivat 
viranomaisten tukena. Molemmat harjoitus-
mallit on suunniteltu vahvistamaan Punaisen 
Ristin kokonaisvalmiutta.

Lue lisää harjoitusmalleista Pisara 2019  
-sivuilta RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
valmiusharjoitus2019
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KOHDATAAN TOISEMME

Suomen Punainen Risti, Amnesty In-
ternational ja Kirkon Ulkomaanapu 
kutsuvat kaikki mukaan muutokseen oi-
keudenmukaisemman Suomen puoles-
ta Vain ihmisiä -kampanjassa. Kenen 
tarinan sinä tahtoisit kuulla, tai mitä it-
sestäsi kertoa? Kenen ääni jää yhteis-
kunnassamme kuulematta? 

Vain ihmisiä -kampanja haastaa kaikki suo-
malaiset kohtaamaan itselleen tuntematto-
mia, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä ja 
jakamaan tarinoitaan. Meillä kaikilla on oma, 
ainutlaatuinen tarinamme, mutta myös pal-
jon yhteistä – tunteita, muistoja ja tulevai-
suuden toiveita. Parhaimmillaan kohtaamiset 

Punainen Risti on festivaalien järjestä-
jille haluttu yhteistyökumppani. Tarjo-
amme tapahtumiin ensiapupäivystystä 
sekä päihdetyöhön ja seksuaalitervey-
teen perehtyneitä vapaaehtoisia.
 
• Kaikki ensiapupäivystykset tulee kirjata 

HUPSIS-järjestelmään.
• Kun ensiapuryhmä tekee sopimuksen 

festareiden kanssa, ryhmä kysyy samal-
la muiden vapaaehtoisten pääsystä fes-
tareille. 

• Kun olette tiedustelleet festarien järjes-
täjältä lupaa päivystää tapahtumassa, 
ilmoittakaa siitä valtakunnalliselle festa-
rilistalle: http://bit.ly/festarit2019. Luvat 
kysyneiden kesken järjestetään arvonta!

• Terveyden edistämisen ohjelmien vapaa-
ehtoiset ilmoittautuvat samalle listalle. 
Lista löytyy ensiapuryhmien, festarityön, 

voivat vähentää yksinäisyyttä, syrjäytymistä 
ja vihapuhetta.

Osallistu kasvokkain tai verkossa
Kohtaamishaasteeseen voi jokainen osal-
listua omassa arjessaan. Haastetta helpot-
tamaan on tuotettu Kohtaamiskortit, jotka 
voi ladata kampanjan verkkosivuilta. Kortte-
ja voi käyttää osana oman osaston tapahtu-
mia ja toimintaa. Niiden ympärille voi myös 
rakentaa vaikka kokonaisen oman kohtaa-
miskahvilan, ja kutsua muut paikkakunnan 
toimijat mukaan tarinoita jakamaan. 

Verkossa kampanjaan voi osallistua jakamal-
la sosiaalisessa mediassa päivityksiä omista 
merkityksellisistä kohtaamisista ja haastaa 
muita mukaan hashtagilla #vainihmisia. 

Lisätietoja: www.vainihmisia.fi,  
Mirva Helenius, kampanjapäällikkö,  
info@vainihmisia.fi

seksuaaliterveystyön ja päihdetyön Red-
Net-sivuilta.

• Toisen osaston alueelle tulevista tervey-
den edistämisen vapaaehtoisista ilmoi-
tetaan osaston ensiapuryhmälle, tai jos 
ensiapuryhmä ei päivystä kyseisessä ta-
pahtumassa, osaston puheenjohtajalle.

Lisätietoja: festarit@punainenristi.fi

Tule mukaan muutokseen  
– ollaan yhdessä #vainihmisia!

Kesän festaripäivystykset lähestyvät  
– näin toimit!

Julia Tavast

B
enjam

in S
uom

ela
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VOIMAVAROJA KOULUTUKSESTA

Suomen Punainen Risti järjestää ke-
väällä 2019 yhteistyössä Sininauhalii-
ton kanssa luontoaiheisia koulutuksia 
vapaaehtoisille eri puolella Suomea.
 
Luonto osaksi hyvinvointia -koulutus kestää 
viisi tuntia ja se on tarkoitettu kaikille ikäih-
misten ja omaishoitajien kanssa toimiville 
vapaaehtoisille. Koulutus antaa osallistujille 
tietoa, valmiuksia ja vinkkejä luontoympäris-
tön hyödyntämiseen kotona sekä ryhmä- ja 
virkistystoiminnassa. Päivän aikana pääset 
liikkumaan luonnossa ja tekemään luomuk-
sia luonnon materiaaleista.

Koulutuksia järjestetään kevään aikana 
seuraavasti:
• (13.3. Oulu, SPR:n Hietalinnan  

kurssikeskus)

Monet järjestöt viestivät aktiivisesti tes-
tamenttilahjoitusmahdollisuuksista. 
Testamenttilahjoittamisen vahvistami-
nen on tärkeää myös Punaiselle Ristille. 
Annamme lahjoitusta harkitseville tie-
toa toiminnastamme ja voimme myös 
ohjata heidät puolueettoman asian-
ajajan puoleen, joka auttaa testamen-
tin laatimisessa maksutta. Kaikki piiri-
toimistot järjestävät tänä vuonna myös 
testamentti-illan. 
 
Myös vapaaehtoiset voivat auttaa! Testa-
menttioppaita voi tilata verkkokaupasta ja 
tarjota niitä vaikka pankkeihin tai kirjastoi-
hin. Testamentti-illan järjestämiseen saa hy-
vät ohjeet keskustoimistolta. 

Etsimme myös lahjoittajien tarinoita viestin-
nän käyttöön. Mikäli tunnette jonkun, joka 
olisi halukas antamaan kasvonsa kampanjal-
le, vinkit ovat lämpimästi tervetulleita! 

Lisätietoja: Varainhankinnan  
suunnittelija Mia Ekström-Huttunen 
mia.ekstrom-huttunen@punainenristi.fi  
tai p. 020 701 2193.

• 5.4. Länsi-Suomi, Jyväskylä 
• 11.4. Savo-Karjala, Kuopio 
• 17.4. Satakunta, Pori (Koivuniemen  

leirikeskus, Pastuskeri) 
• 4.5. Kaakkois-Suomi (paikkakunta  

tarkentuu myöhemmin)
• 16.5. Helsinki, Vuosaari (Skatan tila) 
• 17.5. Helsinki, Vuosaari (Skatan tila) 

Päivä on osallistujalle maksuton ja siihen 
kuuluvat materiaalit ja tarjoilut. Matkakuluis-
ta osallistuja vastaa itse. 

Lisätietoja ja tarkemmat paikkakunta- 
kohtaiset ohjelmat saat piirin omaishoidon 
tukitoiminnan työntekijältä tai omaishoidon 
koordinaattori Sisko Aallolta,  
sisko.aalto@punainenristi.fi.

Luonto osaksi hyvinvointia  
– koulutukset vapaaehtoisille

Testamenttilahjoitus on hyvä päätös



10

S
U

L

VERKKOSIVUT UUDISTUVAT

Punainen Risti on yksi juoksutapahtuma 
Running Dayn kumppaneista. Toukokuiseen 
tapahtumaan osallistui viime vuonna yli 14 
000 liikkujaa!

Tänä vuonna mukaan tarvitaan yhteensä 50 
vapaaehtoista hoitamaan juoksureitin var-
rella olevaa juomapistettä. Piste sijaitsee 
Helsingin keskustassa Finlandia-talon lähei-
syydessä. 

Koska juoksijoita on paljon, juomapisteessä 
on kuhinaa koko päivän. Vapaaehtoisten työ-
vuorot ovat kuitenkin vain muutaman tunnin 
mittaisia ja tehtävät ovat helppoja.

Ilmoittaudu mukaan Oma-järjestelmän kaut-
ta: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/1686 
viimeistään 26.4.2019. Lisätietoja saa Eeva 
Arrajoelta, p. 020 701 2274.

Punainenristi.fi-verkkosivusto uudistuu 
tämän vuoden aikana. Verkkopalve-
lu uudistettiin edellisen kerran 2010, ja 
nykyisen verkkopalvelun tekninen alus-
ta onkin jo vanhentunut: se ei esimer-
kiksi tue erilaisia päätelaitteita. Myös 
sisällöt kaipaavat uudistamista. Pro-
jektissa panostetaan uuden raikkaan 
ilmeen sekä monimuotoisen ja käyttä-
jälähtöisen sisällön toteuttamiseen.

Punainenristi.fi:n ja myöhemmin uudistuvi-
en erillissivustojen julkaisemisen tekniseksi 
alustaksi on valittu Episerver, joka on käy-
tössä myös Ruotsin ja Norjan Punaisissa Ris-
teissä. Toteutuskumppanina toimii IT-talo 
Digia. Projekti käynnistyy helmikuussa, ja 
sen etenemisestä kerrotaan jatkossa Tässä 
ja Nytissä ja RedNetissä.

Lisätietoja: verkkotuottaja Sari Keskinen, 
sari.keskinen@punainenristi.fi

Punainenristi.fi uudistuu

Tiesitkö, että:
• Kaatumiset aiheuttavat merkittävän osan 

sairaalahoitoa vaativista tapaturmista ja 
tapaturmaisista kuolemista. 

• Väestön ikääntyessä kaatumistapaturmat 
lisääntyvät. Suomessa 65 vuotta täyt-
täneiden tapaturmista 80 prosenttia on 
seurausta kaatumisesta tai matalalta pu-
toamisesta. 

• Päihteiden käyttö vaikuttaa kaatumisiin: 
vuosittain yli 100 ihmistä kuolee kaatues-
saan päihtyneenä. Ikääntyessä päihteiden 
käyttö huonontaa heikentynyttä tasapai-
noaistia ja motoriikkaa entisestään.  

Terveyden edistämisen vapaaehtoinen,  
tule mukaan ehkäisemään kaatumisia!

Vapaaehtoiseksi juoksutapahtumaan – 
Helsinki City Running Day 18.5.2019

Terveyden edistäjänä sinulla on tärkeä rooli 
kaatumisten ja kaatumisvammojen vähentä-
misessä! Terveyspisteissä kaatumistapa-
turmien ja päihteiden käytön puheeksi 
ottaminen sujuu luontevasti muun terveys-
neuvonnan yhteydessä. Päihdetyön va-
paaehtoiset hallitsevat päihteiden käytön 
puheeksi ottamisen ja he voivat huomioida 
toiminnassaan myös kaatumistapaturmat. 
Kaatumisten ehkäisemiseksi voi järjestää 
myös teematilaisuuksia.

Ohjeita ja lisätietoja löydät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/terveyspisteet
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JÄSENHANKINTAKAMPANJA

Tammikuussa käynnistyneessä Punai-
sen Ristin jäsenhankintakampanjassa 
on kaksi pääviestiä: ”Jäsenenä olet aut-
taja” vetoaa ihmisten auttamishaluun ja 
”Ota hetki auttamiselle” kuvaa jäsenek-
si liittymisen helppoutta ja nopeutta. 

Samoja viestejä kannattaa käyttää, kun 
hankitte osastolle uusia jäseniä.

Uudistetut painotuotteet 
verkkokaupasta
• Jäsenesite sopii rekrytointiin ja jaetta-

vaksi tapahtumiin. Se on saatavilla suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi.

• Jäsenjuliste (A2): suomeksi ja ruotsiksi
• Roll upit tapahtumiin (maksullisia): suo-

meksi ja ruotsiksi
• Jäsenpostikortilla voi toivottaa uudet jä-

senet tervetulleiksi ja kutsua heidät ta-
pahtumiin (vanha malli)

• Käteiskuittivihko (vanha malli)

Materiaalit voi tilata osastotunnuksilla mak-
sutta Punaisen Ristin verkkokaupasta: pu-
naisenristinkauppa.fi.

Videot ja kuvat aineistopankista
RedNetin jäsenhankinnan sivuilta löydät ai-
neistoa jaettavaksi ja hyödynnettäväksi. 
RedNetistä löydät myös linkin aineistopankin 
kuvakoriin, josta voitte valita kuvia ja videoi-
ta osastonne viestintään. 

• Jakokuvat someen: ”Kahvikuppikuvat” 
ovat erityisesti aivan uusien jäsenten 
hankintaan suunniteltuja. Kuvien avulla 
voitte myös kertoa esimerkiksi, miten jä-
senmaksutuloilla koulutetaan ystävätoi-
minnan vapaaehtoisia.

• Videot: Aineistopankista löytyy myös 
kaksi videota, joista molemmista on saa-
tavilla eri pituisia ja eri kanaviin so-
veltuvia versioita. Kaksi videota löytyy 
suoraan jaettaviksi myös Punaisen Ristin 
Facebook-sivulta: https://www.facebook.
com/pg/punainenristi/videos/

Jäsenhankinnan RedNet-sivut löytyvät osoit-
teesta rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta. 
Kaikki aineistot ovat käytettävissä koko vuo-
den ja niitä päivitetään kevään aikana.

Jäseneksi voi liittyä myös 
älypuhelimella
Jäseneksi liittyminen on nyt helpompaa kuin 
koskaan, sillä Oma Punainen Ristiin on avat-
tu uusi jäseneksi liittymisen ja jäsenmak-
sun maksamisen kanava. Jäseneksi voi liittyä 
älypuhelimella ja maksaa heti verkkopankis-
sa. Myös laskun tilaaminen onnistuu. 

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneille tarjotaan 
myös heti jäsenyyttä, kun he kirjautuvat 
Omaan.

Voit itsekin maksaa henkilökohtaisen jäsen-
maksusi Omassa, jos et ole sitä jo ehtinyt 
maksaa: netapps.fi/spr-liity/

Materiaaleja osaston jäsenhankintaan

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset on päivi-
tetty. Muutoksen yhteydessä korvaussummia 
korotettiin ja tapaturmavakuutuksen katta-
vuutta laajennettiin. 

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset
Tutustu vakuutuksiin:  
rednet.punainenristi.fi/node/12816
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- SATAKUNNAN PIIRI -

Suomen Punaisen Ristin Satakunnan 
piirin vuosikokous Säkylässä

Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirin 
hallitus kutsuu koolle vuosikokouksen, joka 
pidetään lauantaina 27.4. ravintola Myllyki-
vessä, Kivenhakkaajantie 5, 27820 Säkylä.

Päivä alkaa aamukahvilla klo 9.30 ja klo 
10.00 koulutusosuudella - Tositarinoita autta-
misvalmiudesta: osastot puhuvat.

Kokouksessa käsitellään 1.1.2018 voimaan 
tulleen piirien johtosäännön 4 §:ssä maini-
tut asiat. Piirin kokouksessa osastolla on yk-
si äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 100 
jäsentään kohden. Osasto ei voi valtuuttaa 
toista osastoa edustamaan itseään kokouk-
sessa.

Osaston hallituksen valtuuttama kokous-
edustaja voi käyttää kokouksessa ainoastaan 
yhtä ääntä. Osaston edustajat piirin kokouk-
seen valitsee osaston hallitus. Osaston edus-
tajalla tulee olla osaston hallituksen antama 
valtuutus. Kokous on päätösvaltainen, kun 
kokouksessa on edustettuna vähintään yksi 
viidesosa piirin osastoista.

Tarjoilun mitoittamiseksi osastoja pyydetään 
ystävällisesti ilmoittamaan osallistujiensa lu-
kumäärän piiriin 18.4.2019 mennessä
puh. 020 7012820, 040 1250210 tai 
satakunta@punainenristi.fi
Ilmoita samalla osallistutko aamun koulutus-
osioon.

Piirin hallitus toivottaa osastojen viralliset 
edustajat ja henkilöjäsenet tervetulleeksi pii-
rin vuosikokoukseen.

Aika: la 27.4.2019 klo 9.30 alkaen

Paikka: Ravintola Myllynkivi, 
Kivenhakkaajantie 5, Säkylä

Alustava ohjelma: 
9.30    Aamukahvit
10.00  Tositarinoita auttamisvalmiudesta: 
          osastot puhuvat
11:30  Valtakirjojen vastaanotto 
          (viralliset edustajat)
12:00  Lounas (maksuton)
13:00  Vuosikokousjuhla
   Viralliset tervehdykset
   Ohjelmaa
   Huomionosoitusten jako
14.00 Kahvit
14.30 VUOSIKOKOUS

Satakunnan piirin hallituksen jäsenhan-
kintatuki osastoille
 
Järjestön jäsenmäärä on keskeinen mene-
tystekijä. Satakunnan piirin jäsenmäärä oli 
vuoden 2018 lopussa 4368 ja koko järjestön 
jäsenmäärä 76 981 jäsentä. Jäsenmäärällä 
on merkitystä osaston talouden ja toimivuu-
den kannalta. 
Lisäksi vuoden lopussa oleva jäsenmää-
rä vaikuttaa osaston vaikuttamismahdolli-
suuksiin järjestössä. Piirin vuosikokousten ja 
yleiskokousten äänimäärät ovat suoraan ver-
rannollisia osastojen jäsenmääriin. 
Nyt SPR:n Satakunnan piirillä on tärkeä 
paikka vuoden 2020 yleiskokouksessa Vaa-
sassa, että saamme puheenjohtajamme 
Marjun pysymään järjestön hallituksessa. 

Järjestön hallitus on linjannut, että osas-
to saa jokaisen uuden jäsenen jäsenmaksun 
kokonaisuudessaan osastolle. 
Piirihallitus on kokouksessaan 6.2.19 päättä-
nyt että se tukee osastojen jäsenhankintaa. 
Se myöntää vuonna 2019 jokaisesta uudes-
ta jäsenestä lisäbonuksena 10 euroa per uu-
si jäsen.

Tiedot uusista jäsenistä saamme keskustoi-
mistosta. Lisäbonuksen saannin edellytyk-
senä on, että osasto tekee joko jäsenkirjeen 
tai osastoesitteen sekä kirjaa toimintansa 
Oma Punainen Risti-järjestelmään. Tässä pii-
rin työntekijät tukevat teitä. 

Ennakkoluuloton edelläkävijä 2019 pal-
kinto Euran kuntaan

Punaisen Ristin Satakunnan piirin toimin-
nanjohtaja Paula Ilén kävi tänään yhdessä 
SPR Euran osaston puheenjohtajan Päi-
vi Vahteran ja monikulttuurisuustoiminnan 
ryhmänvetäjän Pirkko Hinkkasen kanssa luo-
vuttamassa ennakkoluuloton edelläkäviijä 
-palkinnon Euran kuntaan. 
Kunniamainintaa olivat vastaanottamassa 
kunnan valtuuston puheenjohtaja Timo Kalli, 
kunnanjohtaja Juha Majalahti sekä kunnan 
hallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen. 
Euran kunta on vastaanottanut kiintiöpako-
laisia Syyriasta ja päätös uusien kiintiöpa-
kolaisten vastaanotosta tänä vuonna on jo 
tehty. Uudet kiintiöpakolaisperheet saapuvat 
Euraan syksyn 2019 aikana. 
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- SATAKUNNAN PIIRI -

Kiintiöpakolaisten vastaanottoa ja kotoutta-
mistyötä on kunnassa tehty kunnan viran-
omaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden 
tiiviinä yhteistyönä. Kokemukset ovat olleet 
positiivisia. Euralaiset ovat ottaneet uudet 
kuntalaiset lämpimästi vastaan, jonka ansi-
oista uudet tulokkaat ovat kotoutuneet kun-
taan nopeasti.

kuvateksti: Kunnan valtuuston puheenjoh-
taja Timo Kalli kertoi arvostavansa kunnan 
saamaa Ennakkoluuloton edelläkävijä palkin-
toa ja kiitteli Punaisen Ristin vapaaehtoisia 
aktiivisesta toiminnasta aluella. 
kuva ja teksti: Ellinoora Söderman

Ajadin esittely

Nimeni on Ajad 
Ajed. Olen työ-
kokeilussa Sa-
takunnan piirin 
piiritoimistolla. 

Olen irakilainen 
ja tullut Suomeen 
turvapaikanhaki-
jana vuonna 2015. 
Viime vuonna sain 
oleskeluluvan 
Suomeen ja 
muutin Poriin. 

Kiinnostuin työskentelystä Punaisessa Ristis-
sä, koska Punainen Risti auttaa ihmisiä tasa-
puolisesti riippumatta henkilön alkuperästä. 
Olen saanut apua Punaiselta Ristiltä koti-
maassani Irakissa, pakomatkallani halki Eu-
roopan ja myös täällä Suomessa. Minua 
kiinnostaa Punaisen Ristin toiminta, koska 
se näyttää ulospäin mukavan positiiviselta ja 
aktiiviselta. 

Mielestäni on hienoa, että vapaaehtoistyön-
tekijät saavat paljon koulutusta ja tuntuu, 
että heitä oikeasti arvostetaan. 

Työkokeiluni aikana olen saanut ollut mu-
kana monenlaisessa toiminnassa ja myös 
toiminnan suunnittelussa. Olen toiminut koh-
taamiskahviloissa Porissa, Raumalla ja Kan-
kaanpäässä. Olen myös kiertänyt piirin 
työntekijöiden mukana erilaisissa kokouksis-
sa ympäri Satakuntaa. 
Puhun äidinkielenäni arabiaa ja osaan myös 
englantia ja suomea, joten olen myös aut-
tanut maahanmuuttajien parissa tehtäväs-
sä työssä muun muassa kulttuurivälitys- ja 
käännöstöissä.
Haluaisin opiskella itselleni ammatin Suo-
messa, mutta vielä mietin uravalintaani. 
Vapaaehtoistyö Punaisessa Ristissä kiinnos-
taa paljon ja koen kiitollisuutta siitä, että 
saan nyt olla osana Punaisen Ristin auttami-
sen ketjua.

BIGPEPA 11.-15.6.2019

Satakunnan piirin järjestämä Bigpepa -leiri 
on nimensä mukaisesti suuri pelastuspalve-
luleiri, jossa yhdistyvät ensiapu, valmiustoi-
minta sekä reipas leirielämä. 
Leirin ohjelma koostuu sekä koko leirin yh-
teisistä että alaleirikohtaisista toiminnoista. 
Tämän vuoden leiri järjestetään 11.-15.6. 
tuttuun tapaan Koivuniemen leirikeskukses-
sa, Pastuskerissa ja on järjestyksessään jo 
20. leiri.

Leiriläiset jakautuvat alaleireihin iän mukaan 
seuraavasti:
1.leiri 7-9 v.
2.leiri 10-12 v.
3.leiri 13-15 v.
4.leiri 16-20 v. (kansainvälinen leiri)

Vanhimpien eli yli 16 -vuotiaiden leiri toimii 
myös kansainvälisenä leirinä, johon osallis-
tuu leiriläisiä Punaisen Ristin muista kansalli-
sista yhdistyksistä. 

Leirin hinta Punaisen Ristin jäsenille 100€ ja 
ei-jäsenille 115€, kun ilmoittaudut 22.5. men-
nessä. Tämän jälkeen hinnat ovat 115€/130€. 
Ilmoittautuminen leirille päättyy 4.6.2019.
Ilmoittautuminen leirille alkaa huhtikuun 
alussa ja leirimainokset ilmoittautumisohjei-
neen toimitetaan osastoille, kun ilmoittautu-
minen aukeaa. 
Lisätiedot: nina.fisk@punainenristi.fi, 040 
142 9298 tai satakunta.punainenristi.fi 

AJANKOHTAISTA JA UUTISIA

NUORISOTOIMINTA
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Leirin henkilökunnassa on myös vielä paik-
koja vapaana ja erityisesti keittiö ja huolto 
etsivät käsipareja. Jos kaipaat tekemistä 9.-
16.6. ja sinulla pysyy kauha tai kirves kädes-
sä, otathan yhteyttä Ninaan!

Nuorten ystävätoiminta

Nuorten ystävätoiminta on osa Punaisen Ris-
tin monimuotoista ystävätoimintaa. Sata-
kunnan piirissä nuorten ystävätoiminta on 
ollut vähäistä ja toimintaa on pyritty käyn-
nistämään jo edeltävinä vuosina. Nyt asiaan 
on tartuttu kovemmilla otteilla ja toiminnan 
käynnistämiseen on myönnetty myös avus-
tusta. Keväällä 2018 piiri keräsi toiminnan 
käynnistämiseksi työryhmän alueen asian-
tuntijoista tukemaan toiminnan käynnis-
tymistä ja syksyllä pidettiin ensimmäinen 
nuorten ystävätoiminnan koulutus. 

Keväällä 2019 koulutuksia järjestetään kak-
sin kappalein, joista ensimmäinen pidettiin 
helmikuulla. 

Seuraava nuorten ystävätoiminnan koulutus 
järjestetään torstaina 11.4. klo 17-20 Poris-
sa (Pohjoispuisto 2). Koulutus on suunnattu 
18v. täyttäneille nuorille aikuisille ja se tar-
joaa eväät toimia vapaaehtoisena ystävänä 
joko kasvokkain tai verkossa tapahtuvassa 
ystävätoiminnassa. 
Koulutuksen jälkeen vapaaehtoiset valitsevat 
kummassa (tai molemmissa) ”linjassa” halu-
avat toimia. 
Koulutukseen ilmoittautumiset 7.4. mennes-
sä https://www.lyyti.in/nunu_pori_1104

Lisätietoja nuorten ystävätoiminnasta Ninal-
ta P. 040-1429298.

TET-harjoittelijan terveiset

Hei, olen Cia Stenros ja olen 14-vuotias.Olin 
TET viikkoni (vko 13) punaisen ristin piiri-
toimistossa ja voin sanoa, että se kannatti. 
Olen ollut usein leireillä ja pari kertaa avus-
tamassa koulutuksissa, mutta en tiennyt mi-
tään Punaisen Ristin arkipäivän toiminnasta, 
joten hain Tettiin Punaiselle Ristille. Tänne 
päästyäni olen oppinut uusia asioita ja paljon 
Punaisen Ristin muusta toiminnasta. 

Leireillä käyn yhä aktiivisesti ja suositte-
len sitä muillekin. Leireillä pidetään haus-
kaa, opitaan uutta, saadaan uusia kavereita 

ja syödään hyvää ruokaa, joten miksi en kä-
visi?  Suosittelen muitakin käymään, koska 
ensiaputaidot ovat tärkeitä, sitäpaitsi ku-
ka nyt ei haluaisi pitää hauskaa ja saada uu-
sia kavereita? Mun paras leirimuisto on leiri 
kisoista, kun leirin johto eli Ville Stenros ja 
Nina Fisk, kasteltiin läpimäräksi meidän lei-
riläisten toimesta. Tuu ihmeessä pitää haus-
kaa mun ja muiden kanssa! Leirillä nähdään!

Ulvilan lauluryhmän ystävänpäivätem-
paus

Ulvilan osaston lauluryhmä järjesti ystävän-
päivätempauksen kauppakeskus Hansassa. 
Ohikulkijoillakin oli mahdollisuus liittyä yh-
teislauluun - mm. Edelweissin, Tuulan tein ja 
Tulipunaruusujen säveliin. Laulujen lomassa 
Ritva Ruohonen kertoi osaston toiminnasta.

”Lauluryhmä on tiettävästi ainoa laatu-
aan Punaisen Ristin osastoissa”, kertoo Ulvi-
lan osaston puheenjohtaja, itsekin aktiivinen 
lauluryhmäläinen Ritva Ruohonen. Lauluryh-
mään kuuluu 14 jäsentä ja se harjoittelee 
säännöllisesti Santran tiloissa. Ryhmää säes-
tää Jorma Peltonen kitaralla. Lauluryhmän 
toiminnan keskiössä on johtaa yhteislaulua 
vanhusten hoitokodeissa. Ohjelmisto sisäl-
tää mm. kansanlauluja, ikivihreitä iskelmiä 
ja ystävyydestä kertovia lauluja. Vuosien 
mittaan ryhmälle on ehtinyt kertyä jo useita 
lauluvihkosia. Uusinta ohjelmistoa ovat tan-
got.

Lauluryhmä vierailee säännöllisesti Pappi-
lanlammen palvelutalolla, Kullaankodossa, 

- SATAKUNNAN PIIRI -
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Esperin hoivakodissa ja Ulvilan terveyskes-
kuksen vuodeosastolla. Noin tunnin mittai-
nen yhteislaulutuokio kokoaa kerralla yhteen 
noin 15-23 kuulijaa. Laulaminen on tärkeä 
osa vanhustyötä, sillä yhteislaululla on terve-
yttä edistävä vaikutus. Myös lauluryhmän jä-
senet kokevat toiminnan palkitsevana.

Teksti ja kuva: Helena Karhu

Tervetuloa mukaan SPR:n ystävätoimin-
nan 60-vuotisjuhlaan!

Juhla järjestetään lauantaina 25.5.2019 Jy-
väskylässä, messu- ja kongressikeskus Pa-
viljongissa. Juhla alkaa klo 14 ja jatkuu aina 
klo 17 asti.

YSTÄVÄJUHLA -ohjelma:
14.00-14.15  Valtiovallan tervehdys, yleisö 
paikoillaan klo 13.45
14.15-14.25  Ystävätoimintaa 60 vuotta
14.25-14.55  Kohtaamisia, Marja Korhonen
14.55-15.15  Musiikkiesitys
15.15-16.00  Juhlakahvit
16.00-16.15  Kiitos ystäville, Kristiina Kum-
pula, pääsihteeri SPR
16.15-17.00  Juhlakonsertti, Club for Five

Juhlatilan rajallisuuden vuoksi piireittäin 
on jaettu kiintiöt, joten näin ollen Satakun-
nan piirin osastoilla on mahdollisuus lähettää 
juhlaan 2 osallistujaa/osasto. 

Piiri kustantaa yhteisen bussikuljetuksen Jy-
väskylään ja takaisin. Osastoille jää kustan-
nettavaksi juhlan osallistumismaksu 25€/hlö. 
Osastojen lähtijät ilmoitetaan piiriin 27.3. 
mennessä Ninalle: nina.fisk@punainenristi.fi

Juhlaa on mahdollista seurata myös etäyh-
teydellä live-lähetyksenä. Juhla kuvataan 
suoralla lähetyksellä avaussanoista Club for 
Five:n esiintymiseen saakka. Yhtyeen esiin-
tymistä ei saa nauhoittaa, joten sitä ei voi 
kotoa käsin seurata, mutta muuta juhlaoh-

SOSIAALIPALVELU JA YSTÄVÄTOIMINTA

- SATAKUNNAN PIIRI -

jelmaa on mahdollista seurata etänä. Lähe-
tyksen verkkolinkki julkaistaan lähempää 
juhlaa ja se toimiteen osastoille, jolloin ha-
lukkaat pääsevät juhlaa seuraamaan.

Omaishoitajien hyvinvointipäivät 
9.-10.5.2019 Yyterin virkistyshotellissa

Virkistyspäivät on tarkoitettu kaikille omais-
taan tai läheistään hoitaville. Tavoitteena on 
auttaa osallistujia irrottautumaan arjesta ja 
jaksamaan entistä paremmin. 
Ensimmäisen päivän ohjelmassa menemme 
mielimatkalle itseen ja toisena päivänä kes-
kitytään fyysiseen hyvinvointiin sekä ensi-
aputaitoihin.

Hyvinvointipäivät ovat osallistujille maksut-
tomat, ainoastaan matkat jokainen huoleh-
tii itse. 

Lisätietoja ja hakulomakkeita Eeva-Liisalta.

Omaishoitajien virkistysleiri 8.-12.7.2019 
Koivuniemen leirikeskuksessa Porissa

HAKU ON ALKANUT!
 

Leirillä on luvassa monipuolista vapaaeh-
toisten järjestämää ohjelmaa, johon voi 
osallistua oman kiinnostuksen mukaan. Ta-
voitteena on, että leiri virkistää ja antaa 
eväitä omaishoitajien arkeen. 
Leirikeskuksessa on retkeilytasoinen majoi-
tus ja mukaan mahtuu noin 20 omaishoi-
tajaa. Tarvittaessa järjestämme ilmaisen 
kuljetuksen Porin linja-autoasemalta leirikes-
kukseen ja takaisin. 

Leiri on omaishoitajille maksuton. Punaisen 
Ristin paikallisosasto kustantaa osallistujat 
leirille, ja tähän sisältyy majoitus, ruokailut 
ja ohjelma. 

Lisätietoja ja hakulomakkeita Eeva-Liisalta, 
eeva-liisa.koskinen@redcross.fi, 
p. 040 8610748.

Omaishoidon tukitoiminnan vapaaeh-
toisten kutsuseminaari Yyterissä Porissa 
12.-13.9.2019. Lisätietoa tulossa omaishoidon 
vapaaehtoille lähiaikoina.
Tiedustelut Eeva-Liisalta.
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Satakuntatärskyt 

Tavoitteena on, että osallistuja saa kokonais-
kuvan toiminnasta häiriötilanteessa, jossa 
ovat mukana Punaisen Ristin eri toimintaryh-
mät. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä eri 
toimintaryhmien välillä sekä saada vahvis-
tusta ensiapuosaamiseen sekä nähdä viran-
omaisyhteistyön merkitys toimintaryhmän 
tukena.

Viikonloppu on suunnattu kaikille riippumatta 
toimintaryhmästä tai tehtävästä ryhmässä.

Aika: pe 17.5. klo 17.00-20.30 ja 
         la 8.5. klo 8.15-17.00
Yöpyminen on mahdollista.

Paikka: Pitkäjärven vapaa-aikakeskus, 
Urheilutie 15, Kokemäki 

Hinta: 20€ (ruokamaksu), joka maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen lyyti-linkin kautta. 
https://www.lyyti.in/satakuntatarskyt_koke-
maki

Lisätietoja Tiina Hiidenoja-Sirén p. 0400 
651105 tai Kari Petäjä p. 0400 322 191.

Hyvä päivä-avustus 

Avustusta voi hakea osaston eri toiminta-
ryhmät mm. toiminnan kehittämiseen (ter-
veydenedistäminen), uuden toiminnan 
aloittamiseen sekä erilaisiin projekteihin. 
Erillistä hakuaikaa ei ole enää. 

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeel-
la osoitteessa https://rednet.punainenristi.fi/
hyvapaiva ennakkoon. 

Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen 
raportointia ja kuluerittelyä vastaan. Ha-
kuohjeet, -kriteerit ja -lomakkeet löytyvät 
edellä mainitusta nettiosoitteesta. 

Lisätietoja Tiina Hiidenoja-Sirén,
tiina.hiidenoja-siren@redcross.fi tai p. 0400 
651105

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

Terveyspisteet

Täydennyspakkaus terveyspisteelle. Jokai-
nen terveyspiste tilaa omatoimisesti SPR:n 
verkkokaupasta osastotunnuksilla täyden-
nyspakkauksen, joka on ilmainen. Pakka-
uksessa on monipuolisesti mm. ohjeita, 
lomakkeita, esitteitä, julisteita.

SPR:n verkkokauppa. Terveyden edistämi-
sen materiaalit löytyvät verkkokaupasta; 
osastomateriaalit – terveydenedistäminen - 
terveyspisteet otsikoiden alta ja ovat sieltä 
tilattavissa. Terveyspisteille löytyy mm. roll 
upeja ja laukkuja.

Lisätietoja Tiina Hiidenoja-Sirén tiina.hii-
denoja-siren@redcross.fi tai p. 0400 651105

Muista tilata Punaisen Ristin viikon 
materiaalit

Punaisen Ristin viikon painetut materiaa-
lit ovat saatavilla Punaisen Ristin verkko-
kaupasta osastotunnuksilla. Tilaa osastosi 
materiaalit viimeistään 23.4., niin saat ne 
varmasti ajoissa.

Käy tutustumassa!

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

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN
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TAPAHTUMAKALENTERI

HUHTIKUU

2.4. Valmiuskouluttajailta, Pori
3.4. Piirihallituksen kokous
4.4. Vapepan peruskurssi, Kankaanpää
6.4. Valtakunnallinen harj.suunnittelu, Pori
6.-7.4. Ensiapupäivystäjän kurssi osa 3. 
Huittinen
9.4. HEA-aluetapaaminen (sis.puhelinautta-
jat), Vammala
11.4. HEA-aluetapaaminen (sis.puhelinautta-
jat), Pori
11.4. Testamentti-ilta, Pori
13.4. Maastoetsinnän peruskurssi, Harjavalta
12.-14.4. Valmiuskouluttajien sisältöosa,  
Nynäs, Heinola
13.4. Turvakoutsi-koulutus, Kankaanpää
17.4. Vihreä veräjä-hyvinvointia luonnosta 
koulutus, Pastuskeri
26.-28.4. Bigpepa-valmisteluleiri, Pastuskeri
27.4. Vuosikokous, Säkylä  

TOUKOKUU

1.- 4.5. EA 3 kurssi, V-S / Satakunta, Laitila
3.-4.5. Vapepan Maastojohtaja kurssi, Kmäki
6.-12.5. Punaisen Ristin viikko  
9.-10.5. Omaishoitajien hyvinvointipäivät,
17.-18.5. Satakuntatärskyt (EA,-Ensihuolto 
harjoitus), Kokemäki
17.-19.5. Bigpepa-valmisteluleiri, Pastuskeri
23.5. Kouluttajien tapaaminen, Pastuskeri
25.5. Ystävätoiminnan seminaari, 60-vuotta  
Jyväskylä

KESÄKUU

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

HEINÄKUU

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

ELOKUU

22.8. Nälkäpäivä info

SYYSKUU

7.9. Osastojen luottamushenkilökoulutus,  
- Valmiusharjoitus / SPR Oma, Pastuskeri
8.9. Maailman EA – päivä
11.9. Piirihallituksen kokous
12.-13.9. Omaishoidon vapaaehtoisten kutsu-
seminaari, Yyteri
13.9. Tapaturmapäivä , valtakunnallinen
13.9. Vapepa-johtajat / johtamisharjoitus, 
Pastuskeri
14.-15.9. Vapepa koulutus /etsintä/viesti/pe-
pa-perus, Pastuskeri
26.-28.9. Nälkäpäivä, valtakunnallinen

LOKAKUU

4.-6.10. Omaishoitoleiri, Pori
5.10. Ensiapupäivystäjän perusosa 1.,
12.-13.10. Valmiuskouluttajien täydennys-
koulutus, Nynäs Heinola
14.10. Vapepan Satakunnan maakuntatoimi-
kunta
16.10. Piirihallituksen kokous
14.-17.10. Aluekokoukset
26.10. SPR Valtakunnallinen valmiusharjoitus 

MARRASKUU

1.-3.11.  Vapepa johtajakoulutus, Nynäs, Hei-
nola
9.11. Henkisen tuen jatkokurssi, Kankaanpää
16.11. Ensihuollon peruskurssi, Rauma
16.-17.11. Ensiapupäivystäjän perusosa 3.,
19.11. Pimeäetsintäharjoitus, Kankaanpää
20.11. Järjestelykeskusharjoitus (MIGRI) Tur-
ku/Pori/Rauma
23 – 24.11. Vapepa Foorumi, valtakunnallinen

JOULUKUU

1.12. Maailman AIDS päivä, valtakunnallinen
11.12. Piirihallituksen kokous
13.12. Tapaturmapäivä, valtakunnallinen

Tarkempia tietoja koulutuksista löytyy piirin 
nettisivuilta satakunta.punainenristi.fi
ja vapepan koulutuksista vapepa.fi
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Fisk Nina, nuorisotoiminnan suunnittelija, 
31.12.19 asti
- lasten ja nuorten ensiapu- ja valmiustoi-
minta
- Bigpepa-leiri, Reddie Kids ja nuorten ryh-
mätoiminta  
-Kouluyhteistyö: In Action, + muut vierailut
- nuorten vapaaehtoistoiminnan tukeminen: 
seksuaaliterveys – ja päihdetyö
- nuorten ystävätoiminnan kehittäminen ja 
käynnistäminen Satakunnassa (50%)
- ystävätoiminta: koulutukset ja osastojen 
tuki  
- Oma Punainen Risti ja osastokummi

Heinonen Niina-Mari, järjestöavustaja 
30.8.19 asti
- ohjelmatyön tukeminen ja toimistotyöt

Hellgren Paula, järjestösihteeri
- jäsen- ja luottamushenkilörekisterit
- huomionosoitukset
- tilavuokraukset, (tuotemyynti)
- Nälkäpäiväkeräys ja Hyvä Joulumieli-kortit
- Tässä ja nyt-lehden taitto
- toimisto- ja kurssisihteeritehtävät
- osastojen tuki
- it-järjestelmät ja Oma Punainen Risti

Hiidenoja-Sirén Tiina, ensiaputoiminnan 
koordinaattori, 31.12.19 asti
- ensiapuryhmät, ensiapukoulutus, InActi-
on-koulutus
- terveyden edistäminen ja terveyspisteet 
- ensiapu- ja valmiusvaliokunta
- osastokummi ja Oma Punainen Risti

Ilén Paula, toiminnanjohtaja
- yleisjohto, henkilöstö- ja taloushallinto, 
sääntömääräiset asiat, PR, kehittäminen, 
vastaanottokeskukset, osastojen tuki, osas-
tokummi, EU-ruoka-apu
- piirihallitus, talous- ja hallintovaliokunta, 
vaalitoimikunta, vuosikokous

Jylhä Annakatriina, monikulttuurisuustoi-
minnan suunnittelija,  
- osastojen tuki kotoutumista edistäväs-
sä toiminnassa, rasisminvastainen työ, 
vapaaehtoistoiminnan kehittäminen vas-
taanottokeskuksissa, moninaisuuden ja yh-
denvertaisuuden edistäminen Punaisessa 
Ristissä, järjestö- ja viranomaisyhteistyö, 
vaikuttamistyö
- osastokummi ja Oma Punainen Risti

Karhu Helena, sisällöntuottaja, 22.7.19 asti
- piirin historiikki ja arkisto sekä viestintä-
tuki

Koskinen Eeva-Liisa, Omaishoitoperheiden 
tukitoiminnan suunnittelija
- koordinoi vapaaehtoisten toteuttamaa 
omaishoitajille suunnattua toimintaa, toi-
mii vapaaehtoisten tukena, motivoijana ja 
opastajana, järjestää yhteistyössä osasto-
jen kanssa vapaaehtoisten ja omaishoitajien 
koulutuksia ja virkistyksiä sekä toteuttaa op-
pilaitosyhteistyötä. 
- piirin koulutusvastaava: tuntee piirin alu-
een kouluttajakoulutustilanteen ja tiedottaa 
kouluttajakoulutusasioista muille työnteki-
jöille piirissä / alueella
- huolehtii kouluttajarekisteristä omalla alu-
eellaan siten, että koulutettavien tiedot ja 
edistyminen pysyvät ajan tasalla
- tarkkailee kouluttajapätevyyksien voimas-
saoloa (3 vuotta)
- terveyden ja hyvinvoinnin valiokunta ja 
omaishoidon ohjausryhmä
- osastokummi ja Oma Punainen Risti

Paavola Tuija, ohjaaja 31.7.2019 saakka
- Ruokaa ja Kohtaamisia-hanke/ Kankaanpää 
ja Rauma
- Pakolaisten kahvilatoiminta

Petäjä Kari, valmiuspäällikkö
- vapepa-koordinaatio ja SPR:n valmius
- Ohto – Punaisen Ristin ja Vapepan hälytys-
järjestelmä 
- kiinteistötoimikunta ja ensiapu- ja valmius-
valiokunta
- osastokummi
- keräystoiminta ja nälkäpäivä-keräys

Söderman Ellinoora, järjestötoiminnan 
suunnittelija
- Paperittomat-toiminta 50 %: turvapaikan-
hakijoiden ja paperittomien ohjaus- ja neu-
vontatyötä sekä yhteistyö muiden järjestöjen 
sekä viranomaisten kanssa,  tilannekuvan yl-
läpito (määrät ja palvelut Satakunnassa), 
avoin kohtaamiskahvila   
- henkinen tuki: koulutukset ja hälytystoi-
minta
- järjestötoiminnan kehittäminen: osas-
tokummi, Oma Punainen Risti-kouluttaja, 
järjestökouluttaja, piirin ja osastojen tapah-
tumat
- terveyden ja hyvinvoinnin valiokunta

Vettenranta Mia, projektisuunnittelija 
30.9.2019 asti Pärjätään yhdessä-hanke
- verkostokoordinaattori ja resilienssityö, 
valmius
- osastojen valmiuden edistäminen
- osastokummi ja Oma Punainen Risti

TOIMENKUVAT PIIRITOIMISTOSSA 1.2.2019 ALKAEN
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PIIRITOIMISTO, 
Pohjoispuisto 3, 28100 Pori
avoinna arkisin klo 9.00-15.00 
puh. 020 701 2820 (arkisin klo 9.00-15.00)
email: satakunta@punainenristi.fi

PIIRIN KOULUTUSTILA, 
Pohjoispuisto 2B, 28100 Pori

HENKILÖKUNTA:
Henkilökunnan sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja, Paula Ilén
040 563 0118

Ensiapuryhmätoiminnan koordinaattori
Tiina Hiidenoja-Sirén 
040 065 1105

Järjestöavustaja, Niina-Mari Heinonen
040 7289622

Järjestösihteeri, Paula Hellgrén
040 125 0210

Järjestötoiminnan suunnittelija, 
Ellinoora Söderman, 040 142 4244

Monikulttuurisuustoiminnan suunnitte-
lija, Annakatriina Jylhä, 
040 1457732

Nuorisotoiminnan suunnittelija, 
Nina Fisk
040 142 9298

Omaishoidon tukitoiminnan suunnitte-
lija, Eeva-Liisa Koskinen
040 861 0748

Projektisuunnittelija/Pärjätään yhdessä-
hanke, Mia Vettenranta
050 305 5467

Terveyden- ja hyvinvoinnin päällikkö, 
Anne-Mari Hakuni, 
työlomalla 1.2.-31.7.2019
040 760 7141

Projektisuunnittelija / Ruokaa ja kohtaa-
misia-hanke, Tuija Paavola 
040 124 6442

Sisällöntuottaja, Helena Karhu
040 354 9376

Valmiuspäällikkö, Kari Petäjä
020 701 2826, 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:
(Crazy Town), Rautatienpuistokatu 7, Pori
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 1390 737
Avoinna: ma-pe 9-18.00, la 9-16.00

Myymäläpäällikkö, 
Nina Tuli, 040 025 7854

Myymälänhoitajat, 
Päivi Repo, 040 684 1365
Lisbeth Lanne, 040 545 5557

Projektipäällikkö, 
Pirjo Katajamäki, 040 844 8945

Kontti-työn ohjaaja,
Katja Linho, 040 531 5147

Kontti-työn ohjaaja,
Annukka Haapaniemi 040 5450433

HUOM! Järjestön 020-alkuiset puhelinnume-
rot ovat jääneet pois käytöstä. 
Piiritoimiston 020-alkuinen numero on vielä 
käytössä. (Mahdollisista numero muutoksis-
ta ilmoitamme nettisivuillamme ja tiedo-
tamme osastoillemme jne.)
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

8 . 5 .  P u n a i n e n  R i s t i  m a a i l m a l l a
9 . 5 .  P u n a i n e n  R i s t i  k o t i m a a s s a

1 0 . 5 .  P u n a i n e n  R i s t i  l a p s i l l e  j a  n u o r i l l e

TOIMINNAN ESITTELYÄ 
8.-10.5. PORIN PUUVILLASSA


