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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. Suo-
jamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, 
joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa merkitse-
miseen 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 osastomateriaalit. 
Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Nälkäpäivän voima tulee vapaaehtoisista 

Nälkäpäivässä kiteytyy Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten voima. Voima, jolla maailmasta teh-
dään inhimillisempi. Järjestömme on kerännyt 
36 Nälkäpäivän aikana yhteensä huikeat 84 
miljoonaa euroa. Kerätyillä varoilla on mm. pe-
lastettu Etiopian nälänhädästä kärsiviä 80-lu-
vulla, autettu Bosnian ja Kosovon sodan uhre-
ja 90-luvulla ja tarjottu turvaa niille tuhansille 
suomalaisille, jotka ovat menettäneet tulipa-
lossa kotinsa. Viime aikoina apua on annettu 
Itä-Afrikassa ja Jemenissä, missä ihmiset joutu-
vat taistelemaan saadakseen riittävästi syötä-
vää. Syyriassa ja Irakissa perheet kamppailevat 
elämästä taisteluiden keskellä. Hätää kärsivien 
ihmisten lukumäärä on päätä huimaava, mut-
ta niin on niiden tuhansien vapaaehtoistenkin, 
jotka toteuttavat Nälkäpäivä-keräyksen syys-
kuussa.

Jokainen kerääjä punaisessa liivissä on elävä 
mainos Nälkäpäivälle. Kerääjät kohtaavat ihmi-
siä, käyvät merkityksellisiä keskusteluja ja ja-
kavat ohjeita siitä, miten Nälkäpäivään voi lah-
joittaa esimerkiksi tekstiviestillä tai netissä, jos 
käteistä ei satu olemaan mukana. He muistut-
tavat jo pelkällä olemuksellaan ihmisiä siitä, et-
tä nyt on se hetki, jolloin autetaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia. Tämä ei välttä-
mättä näy suoraan sinun osastosi keräystulok-
sessa, mutta se on elintärkeää koko keräyksen 
onnistumisen kannalta. Siksi toivonkin, että jo-
kainen Nälkäpäivän toteuttamiseen osallistu-
va vapaaehtoinen tuntee ylpeyttä keräyksen 
kokonaistuloksesta ja ymmärtää oman korvaa-
mattoman roolinsa sen kerryttämisessä.  

Käteisen vähentyessä kampanjoinnin on ke-
hityttävä ja uusia keräystapoja otettava käyt-
töön. Kertokaa keräyksestänne ja sen valmiste-
luista rohkeasti omalla tyylillänne sosiaalisessa 
mediassa. Ja kerätkää aktiivisesti uudella net-
tilippaalla! Lue tästä lehdestä hyvät vinkit lip-
paan käytöstä ja sosiaalisessa mediassa viesti-
misestä.

Viime vuonna keräsitte Nälkäpäivän 2,5 miljoo-
nan euron kokonaistuloksesta huimat 1,3 mil-
joonaa euroa käteisenä! Punaisen Ristin vapaa-
ehtoiset ovat ainoita, jotka Suomessa pystyvät 
sellaiseen. Kiitos, että olet mukana tekemäs-
sä myös tämän vuoden Nälkäpäivästä menes-
tystä. 

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan koordinaattori
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Turun puukotustapaus järkyttää

PÄÄKIRJOITUS 23.8.2017

Turun puukotustapaus järkyttää meitä kaikkia. 
Otamme osaa uhrien omaisten suruun.
Tieto siitä, että puukottaja on ollut Punaisen 
Ristin vastaanottokeskuksen asiakas ja kiel-
teisen turvapaikkapäätöksen saanut, laittaa 
meidät Punaisen vapaaehtoiset ja työntekijät 
helposti miettimään tapauksen yhteyksiä jär-
jestöömme ja vaikutuksia toimintaamme kuten 
nälkäpäiväkeräykseen.
 
Punainen Risti tuomitsee väkivallan ja terrorite-
ot. Emme myöskään hyväksy rasistista toimin-
taa eikä meidän pidä tehdä yleistyksiä kaikista 
turvapaikanhakijoista mahdollisina terroristei-
na. Jokainen Suomessa oleva henkilö samoin 
kuin vastaanottokeskuksessa asuva turvapai-
kanhakija on yksilö. Toivomme, että mitään 
ihmisryhmää ei syyllistetä tämän järkyttävän 
teon vuoksi. Viranomaiset tutkivat rikokset ja 
saattavat niihin syyllistyneet henkilöt vastuu-
seen.

Punaisella Ristillä ei ole osuutta turvapaikka-
prosessiin eikä oleskelulupapäätöksiin. Emme 
myöskään ota kantaa viranomaispäätöksiin 
emmekä politiikkaan, jotta emme vaarantaisi 
kansainvälistä humanitaarista mandaattiamme 
tasapuolisena, puolueettomana ja riippumatto-
mana auttajana. 

Viranomaiset vastaavat päätöksistä ja poliitikot 
lainsäädännöstä. Punainen Risti keskittyy aut-
tamiseen ja inhimillisen kärsimyksen lieventä-
miseen noudattaen seitsemää periaatetta sekä 
Punaisesta Rististä annettua asetusta. 

Yhteisvastuuta ja auttamismieltä tarvitaan  

Kiihtyvällä tahdilla kehittyvä teknologia, keski-
näisriippuvainen ja jännitteinen maailma sekä 
globaali luonnonvaroihin ja ilmastonmuutok-
seen liittyvä kestävyyskriisi vaikuttavat toimin-
taympäristöömme sekä käsitykseemme ja ko-
kemukseemme turvallisuudesta. 

Punaisen Ristin perustehtäviä ovat ihmishen-
kien pelastaminen, heikoimmassa asemassa 
olevien auttaminen, yhteisvastuun, auttamis-
mielen sekä kansojen välisen yhteistyön ja rau-
han edistäminen. Näitä tehtäviä varten meidän 
tulee myös huolehtia järjestömme ja vapaaeh-
toisten auttamisvalmiuden vahvistamisesta. 

Maailma tuskin tästä muuttuu rauhallisem-
maksi paikaksi elää. Punaisen Ristin auttamis-
valmiudelle kuten henkisen tuen osaamiselle 
on tarve. Punaisen Ristin ei myöskään tarvitse 
odottaa pyyntöä viranomaiselta vaan meillä 
on mandaatti aloittaa auttamistoimet oma-
ehtoisesti. Hyvänä työkaluna tämän kaiken 
suunnittelulle toimii osaston valmiussuunnitel-
ma.  

Toivon, että osastojen hallitukset tekevät 
suunnitelman siitä, miten osasto vahvistaa 
omien vapaaehtoistensa ensiaputaitoja sekä 
henkisen tuen auttamisvalmiuksia. Lisäksi 
osaston tulisi varmistaa, että osastossa on 
osaava kotimaan avun yhdyshenkilö, joka 
osaa auttaa onnettomuustilanteissa ja osaa 
hyödyntää järjestön valmiusverkostoja kuten 
henkisen ja ensihuollon ryhmiä ja naapuri-
osastojen vapaaehtoisia. 

Paula Ilén

Toiminnanjohtaja
Suomen Punainen Risti
Satakunnan piiri
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Poimi talteen hyödylliset vinkit Nälkäpäi-
vän toteuttamiseen. Vinkkaajana toimivat 
osastojen vapaaehtoiset ympäri Suomea. 

Näin syntyy tehokas keräystiimi
Nälkäpäivä on iso ja tärkeä rutistus, eikä ke-
nenkään pitäisi joutua järjestämään sitä yksin. 
Keräysjohtaja tarvitsee ehdottomasti vähin-
täänkin työparin, mutta isommissa kaupungeis-
sa olisi hyvä olla aktiivinen keräystiimi. 

Tampereen osaston vapaaehtoinen Ruut Ris-
sanen kertoo, että heillä on kokeilussa tapah-
tumatoimikunta, johon on nimetty edustaja 
osaston hallituksesta ja jokaisesta toimintaryh-
mästä. 

– Tiedot tapahtumista ja niihin liittyvistä vapaa-
ehtoistehtävistä menevät jokaiselle ryhmälle. 
Näin ennen tapahtumaa voidaan varmistaa, et-
tä jokaisesta ryhmästä on tulossa osallistujia, 
Rissanen kertoo.  

Rissasen mukaan isossa osastossa hallituksen 
taakkaa on saatu kevennettyä tapahtumatoi-
mikunnan avulla. Kokeilu tuntuu Rissasesta toi-
mineen erinomaisesti. 

NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Vapaaehtoiset jakavat vinkit Nälkäpäivään
– Tapahtumien järjestäminen, joita on kuiten-
kin kohtuullisen usein, ei kaadu aina samal-
le ihmiselle. Toimikunta tekee esitykset, mihin 
osallistutaan ja mitä siellä tehdään.

Asikkalan osaston vapaaehtoinen Teija Hil-
tunen puolestaan kertoo lupautuneensa tänä 
vuonna ”keräysjohtajan kakkoseksi” eli työpa-
riksi.

– Olen ollut vapaaehtoisena yli kaksikymmentä 
vuotta ja lähes jokaisena Nälkäpäivänä seissyt 
lippaan kanssa kertomassa, missä apua nyt tar-
vitaan. Yhdessä tehden uusia ideoitakin syntyy 
paremmin, Hiltunen sanoo.

Ota koulut osaksi Nälkäpäivää
Koulut ovat Nälkäpäivälle merkittävä tulonläh-
de. Nälkäpäivä tarjoaa myös erinomaisen mah-
dollisuuden tehdä vastuullisuuskasvatusta kou-
luissa. 

Keskustoimisto lähettää kouluihin elokuussa 
kampanjakirjeen. Kirjeessä kehotetaan koulua 
olemaan yhteydessä osastoon keräyslippaiden 
saamiseksi tai hoitamaan keräyksen itsenäisesti 
nettilippaalla. Rahojen tilittäminen pankkiin on 
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Lipaskerääminen on hauskaa ja ikimuistoista. Edelliseen Nälkäpäivään 
Turussa osallistunut Helmi Sinokki ojentaa lipasta Ilse Reinholdtille.
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NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Laajasalon osaston nettilipaskeräys Nuorten turvatalojen 
hyväksi oli menestys. Osaston ja lahjoittajien aktiivisuus  
näkyi vilkkaana keskusteluna.

käynyt erityisesti kouluille hankalaksi. Koulujen 
osallistumista helpottaakin kovasti, jos osasto 
tekee sen opettajalle mahdollisimman helpoksi. 

Laajasalon osaston keräysjohtajana viime 
vuonna aloittaneella Taru Hakasella on hyviä 
vinkkejä kouluyhteistyöhön. 

– Kouluihin soittamalla saa hyvän tuntuman sii-
tä, minkälaisesta yhteistyöstä kouluissa ollaan 
kiinnostuneita. Yhdestä koulusta kerrottiin, et-
tä ovat aina olleet mukana ja pärjäävät omil-
laan. Toisen koulun rehtori oli Nälkäpäivä-aja-
tuksesta innoissaan. Ovat kuulemma tehneet 
perinteisesti Planin kanssa yhteistyötä, mutta 
ovat mielellään mukana monessa. Lähetin pu-
helun jälkeen rehtorille sähköpostilla toimintai-
deoita Punaisen Ristin koulusivuilta ja kerroin, 
että voivat makustella ja palaan asiaan myö-
hemmin, Hakanen kertoo. 

Työ kannatti. Hakanen kertoo, että koulu päätti 
lahjoittaa perinteisen kirpputorin tuotot Punai-
selle Ristille.

Miten keräys koulussa kannattaa järjestää?
Jonkin verran keskustelua on noussut siitä, et-
tä lippaiden kierrättäminen luokassa voi olla 
ikävää oppilaille, joilla ei ole antaa siihen lah-
joitusta. Tilanteen voi välttää järjestämällä ke-
räyksen vaikkapa koulun käytävällä välitunnin 
aikana. Vielä parempi olisi, jos koulusta saatai-
siin oppilaita keräämään. Kuopion osaston Heli 
Nuutinen vie ideoinnin vielä pidemmälle ja eh-
dottaa, että kouluissa järjestettäisiin Nälkäpäi-
vä-myyjäisiä.

– Osallistuminen ei ole kenenkään kodin varal-
lisuudesta kiinni, kun leivotaan talkoilla vaikka-
pa kauppojen lahjoittamista aineksista. Pitää 
vaan muistaa, että myyjäiset ovat avoimet ja 
suunnattu myös muille kuin koululaisten omille 
perheille, Nuutinen ideoi.

Miten osasto voi käyttää nettilipasta? 
Vuoden alussa lanseerattiin uusi suomenkieli-
nen nettilipas: oma.punainenristi.fi. Lippaan 
yksi hienoimmista puolista on se, että sillä voi 
käydä keskustelua lahjoittajan kanssa. Monet 
osastot ovatkin tarttuneet onnistuneesti netti-
lippaaseen. 

Yksi parhaiten menestyneistä keräyksistä on 
ollut Laajasalon osaston keräys Nuorten tur-
vatalojen hyväksi. Osasto huomioi lahjoitta-
jat kiitoksella ja monet lahjoittajat ovat myös 
halunneet jättää lippaaseen terveisensä, mikä 
osaltaan innostaa muitakin lahjoittamaan. 

Lippaalla on tehty upeita keräystuloksia myös 
merkkipäivien yhteydessä. Yksi eniten kerän-
neistä on Punaisen Ristin valtuuston puheen-
johtaja Eero Rämö, jonka merkkipäivälipas 
tuotti huikeat 1 415 euroa Nuorten turvatalo-
jen tukemiseen.

Toinen menestystarina on Helmi Kekkosen 
perustama lipas Afrikan nälänhädästä kärsivi-
en auttamiseksi. Kekkonen jakoi lipasta lähipii-
rilleen aktiivisesti Facebookissa ja lippaaseen 
kertyikin 1 150 euroa. 

Kekkosen mukaan keräyksen järjestäminen Pu-
naisen Ristin sivujen kautta oli nopeaa ja vaiva-
tonta, ja tiedon levittäminen sähköpostin ja so-
siaalisen median avulla helppoa.
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NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Viesti rohkeasti Nälkäpäivästä kaikille
Nälkäpäivä on kiinnostava kampanja, mistä 
kannattaa viestiä näkyvästi. Yksikin lehti-
juttu, ilmoitus, julkaisu sosiaalisessa medi-
assa tuo asiaa esille. Kaikenlainen näkyvyys 
kampanjasta on aina kotiin päin!

Ota yhteyttä alueesi toimituksiin
Kertokaa paikkakuntanne toimittajille hyvissä 
ajoin, mitä Nälkäpäivänä tapahtuu. Toimittajal-
le voi lähettää sähköpostilla tiedotteen, jossa 
kerrotte ytimekkäästi, mitä osasto tekee Nälkä-
päivänä.

Tiedotepohjat, aikataulu ja muut viestintävinkit 
löytyvät RedNetin Nälkäpäivä-ryhmästä. 

Virittele Nälkäpäivä-pöhinää someen
Sosiaalinen media on erinomainen kanava nä-
kyvyyden lisäämiseksi Nälkäpäivänä. Pohjois-
Helsingin osaston tiedottaja Marjukka Kähö-
nen kertoo, että osasto markkinoi Nälkäpäivää 
ennakkoon ja keräyksen aikana Facebookin 
kaupunginosaryhmissä. Postauksissa aktivoi-
daan ihmisiä hakemaan omat lippaat ja anne-
taan tietoa, missä ja milloin lippaita jaetaan. 

Kuvat, klikkailut ja tykkäämiset kasvattavat 
näkyvyyttä
Facebook-julkaisuissa tärkeitä ovat hyvät kuvat 
ja videot, jotka saavat katsojan pysähtymään 
ja rekisteröimään viestin sanoman, toteaa Itä-
Helsingin osaston tiedottaja Linda-Lotta Luh-
tala. Facebook suosii myös sitä, että kuva ote-
taan ja julkaistaan samalla laitteella, täydentää 
Kähönen. 

– On hyvä yrittää saada julkaisulle kommentte-
ja ja jakoja, sillä niillä tavoittavuus nousee eni-
ten. Kommentoimaan voi yrittää houkutella 
vaikkapa kysymällä jotain. Statuspäivitysteks-
tissä voi pyytää lukijoita jakamaan päivityksen 
omilla sivuillaan, vinkkaa keskustoimiston verk-
kotuottaja Seppo Kujanpää.

Etsintäkuulutus valokuville!
Keskustoimiston viestintäyksikkö ottaa mielel-
lään kuvia osastojen Nälkäpäivävalmisteluis-
ta ja kampanjatapahtumasta. Näin kuvia voi-

daan jakaa Punaisen Ristin sosiaalisen median 
kanavissa ja välittää valmistelutunnelmia isom-
mallekin yleisölle. Kuvat voivat olla mistä vain 
keräykseen liittyvistä valmistelutyöstä, esimer-
kiksi lippaiden tarroittamisesta, keräysliivien 
järjestelystä tai Nälkäpäivä-banderollien silittä-
misestä. Kuvan, kuvaajan tiedot ja kuvatekstin 
voi lähettää keskustoimiston verkkotuottajalle: 
seppo.kujanpaa@punainenristi.fi ja tiedot-
tajille mari.makinen@punainenristi.fi ja  
outi.huovinen@punainenristi.fi 

Merkitse tapahtumat tapahtumakalenteriin
Keskustoimisto on tehnyt jokaiselle osastolle 
oman perusilmoituksen Nälkäpäivän tapahtu-
makalenteriin. Ilmoituksesta löytyy keräysjoh-
tajan yhteystiedot, jotta halukkaat kerääjät voi-
vat ottaa häneen yhteyttä. 

Muistattehan, että voitte täydentää tapahtu-
mailmoitusta osastonne RedNet-sivujen kaut-
ta. Samalla on hyvä tarkistaa, että tiedot sivuil-
la ovat ajan tasalla. Nälkäpäivän aikana joku 
saattaa kiinnostua osaston muistakin toiminta-
ryhmistä.

Pohjois-Helsingin osasto päivitti Nälkäpäivään liittyviä  
tapahtumia somessa kampanjan alusta lähtien. 
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NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Leikkaa talteen Nälkäpäivän muistilista

Muista tehdä ennen keräystä:

 F Kokoa keräysporukka ja sovi työjaosta.

 F Tilaa kampanjamateriaalit Punaisen Ristin verkkokaupasta 27.8.2017 mennessä: 
www.punaisenristinkauppa.fi. Kaikki 10.8.2017 mennessä tehdyt tilaukset osal-
listuvat arvontaan.

 F Pyydä kaikki kynnelle kykenevät kerääjiksi tai muihin Nälkäpäivä-tehtäviin. Var-
mista, että tekijöitä on riittävästi.

 F Tiedota keräyksestä ja tapahtumista. Jokainen osastolainen voi levittää sanaa 
omille kontakteilleen kasvokkain ja sosiaalisessa mediassa.

 F Varmista, että koulut ovat mukana keräyksessä. Jos perheeseesi tai lähipiiriisi 
kuuluu kouluikäisiä lapsia, voit olla yhteydessä heidän opettajaansa ja kertoa 
Nälkäpäivästä. 

Muista tehdä keräyksen aikana:

 F Perehdytä kerääjät. Käy läpi keräystekniikka, opasta hyville keräyspaikoille ja 
anna tietoa Nälkäpäivästä sekä katastrofirahastosta.

 F Pyydä jokaista kerääjää täyttämään henkilötietolomake. Niitä voi tilata verkko-
kaupasta ja kopioida tarpeen mukaan. 

 F Huolehdi keräysturvallisuudesta eli pidä kirjaa keräysvälineistä ja huolehdi siitä, 
että kerääjillä on asianmukaiset keräysvarusteet.  

 F Kiitä kerääjiä tärkeästä työstä!

Muista tehdä keräyksen jälkeen:

 F Ilmoita osaston tulosarvio piiriisi maanantai-iltaan 18.9.2017 mennessä. Kiloon 
mahtuu noin 83,50 euroa. 

 F Käy hakemassa kouluille viedyt lippaat tilitettäviksi. 

 F Tilitä keräystuotto osaston Nälkäpäivä-viitettä käyttäen katastrofirahaston tilille 
30.9.2017 mennessä 

 F Kiitä kerääjiä ja kouluja. Lähetä kerääjien yhteystiedot kiitosviestejä varten pii-
riin 29.9.2017 mennessä.

 F Toimita osaston tilityslomake ja kerääjärekisteriin haluavien kerääjien tiedot 
piiriin 31.10.2017 mennessä.

 F Pidä palautekeskustelu osastossa ja kirjaa ylös parannusehdotukset seuraavan 
keräyksen varalle.

Keskustoimisto ja piirin keräyspäälliköt auttavat mielellään kaikissa Nälkäpäivään 
liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. 

Verkkokauppatilauksiin liittyvät kysymykset:  
myynti@punainenristi.fi, p. 020 701 2211.

Kaikki ongelmat:  
keraykset@punainenristi.fi, Nälkäpäivä-puhelin p. 040 717 6800 (arkisin kello 8–16) 
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AVAA OVET NUORTEN ENSIAPUTOIMINNALLE

Otetaan kaikki nuoret mukaan  
ensiaputoimintaan!
Joskus paikallisten ja muualta tulleiden ihmis-
ten kohtaamisissa nähdään haasteena kielel-
liset ja kulttuuriset eroavaisuudet. Ensiavun 
harjoittelu on kuitenkin globaalia yhdessä te-
kemistä.

Jo yli 230 nuorta erilaisista kulttuureista on 
saanut mahdollisuuden osallistua ensiaputoi-
mintaan. Kiitos kuuluu osastoille, jotka ovat 
lähteneet mukaan hankkeeseen ”Nuorten en-
siaputoiminnan kehittäminen vastaanottokes-
kuksissa”. 

Ensiapukurssilla harjoitellaan tärkeitä taitoja. 
Yhteisen kielen puutekaan ei ole esteenä. Ope-
tuksessa käytetään apuna muun muassa eri 
kielille käännettyjä rastimateriaaleja. Kurssin 
opetuskielenä on ollut yleensä suomi tai eng-
lanti. Tarvittaessa nuoret ovat myös tulkanneet 
toisilleen. Moni kurssin käynyt on kokenut, et-
tä kurssitodistus on heille tärkeä niin tulevissa 
opiskeluissa kuin työelämässäkin.

Toiminnan jatkuvuus on tämän hetken suurin 
tavoite. Hankkeella yritetään rekrytoida lisää 
nuoria Punaisen Ristin jäseniksi ja vapaaeh-
toisiksi. Innokkaat ja ensiapuryhmätoimintaan 
jääneet nuoret pyritään sitouttamaan eri ta-
voin. Esimerkiksi Joensuun seudulla Kontiolah-
della ja Kiteellä ensiapuryhmäläisille koulute-
taan EA2-kurssit. 

Nuorille kohtauspaikka 
Nuorten ensiaputoiminnan kautta on synty-
nyt paljon hyvää. Ensiapuryhmän tapaamisia 
on parhaimmillaan ollut jo EA1-kurssin aika-
na useita. Paikalliset ja turvapaikkaa hakevat 
nuoret ovat tutustuneet toisiinsa. Oleskelulu-
van saaneille ja kuntiin sijoitetuille nuorille toi-
minta on tarjonnut vapaa-ajanvietettä ikäisten-
sä seurassa. Turvapaikanhakijanuoret ovat taas 
päässeet pois vastaanottokeskuksista, kun 
harjoituksia on ollut esimerkiksi nuorisotaloil-
la. Toiminta on ennen kaikkea tarjonnut koh-
taamisia ja mahdollisuuden tulla Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisiksi.

Tee nuorten toiminta mahdolliseksi
Nuorten ensiaputoiminnan yhtenä haasteena 
on ollut löytää nuoret ja yhdistää heidät. Nuor-
ten mukaan saamiseksi ja sitouttamiseksi tar-
vitaan kaikkia. Vastaanottokeskusten työnteki-
jät ja paikallisten osastojen vapaaehtoiset ovat 

ainakin alussa merkittävässä asemassa toimin-
nan aloituksen ja kestävyyden kannalta. Anne-
taan tukemme nuorille ja ollaan avoimia, jotta 
saadaan kaikki mukaan.

• Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitta-
ma valtakunnannallinen hanke on kaksi-
vuotinen ja se on 15–24 -vuotiaille. 

• Tavoite on, että nuorista tulee auttajia,  
jotka osaavat ja haluavat toimia yhdes-
sä. Hankkeen aikana annetaan EA1-
koulutus toiminnallisina harjoituksina 
kaikille kurssilaisille.  

• Ensiapuryhmätoimintaa ja harjoituksia 
pyritään jatkamaan kurssin jälkeen.

• Yli 230 nuorta on käynyt ensiapuharjoi-
tuksissa ja 190 on saanut ensiaputodis-
tuksen.

• Ainakin viidellä paikkakunnalla toiminta 
on jatkunut koulutuksen jälkeen ja nuo-
ret kokoontuvat harjoittelemaan tärkei-
tä ensiaputaitoja.

Siuntion osaston ensiapuryhmäläiset Shoaib Begzad 
(vas.), Lilli Korander ja Hussein Sasdari markkinoivat ensi-
apuryhmätoimintaa Maailma kylässä -festivaaleilla Helsin-
gissä 28.5.2017. 

Lisätietoja: 
Hankesuunnittelija Shimal Yousif p. 020 701 
2141  
ja piirien terveydenhuollon suunnittelijat
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LÄHTISITKÖ KAVERIKSI SAIRAALASSA OLEVALLE?

Sairaalakaverit ovat ystävätoiminnan  
uusia tekijöitä
Kuopiossa Harjulan sairaalassa piriste-
tään laitosystävätoimintaa Punaisen Ris-
tin Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus-
ten avulla.

Punaisen Ristin eläkevalmentaja Terttu Miet-
tinen on sairaalakaverina Harjulan sairaalassa 
Kuopiossa. Hän kokee toiminnan antoisana ja 
kertoo viihtyvänsä sairaalaympäristössä. 

– Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä. 
Eläkeläisenä ja omalla elämänkokemuksella-
ni koen, että minulla on annettavaa sairaala-
kaverina toimiessani. Eläkkeellä ollessani olen 
voinut kiinnittää huomiota omiin ajatuksiini ja 
tunteisiini. Sairaalakaverina olen saanut myös 
itselleni hyvää mieltä ja hyvinvointia sekä op-
pinut uusia asioita, Miettinen kertoo.

Harjulan sairaalan osastonhoitaja Tuija Junni-
lainen iloitsee jokaisesta kaverista, joka sai-
raalaan saadaan. Junnilaisen mukaan sairaala-
kaverin läsnäolo näkyy kaikkien hyvänä olona. 

– Hän tuo sairaana olevan arkeen tavallisen 
elämän. Erityisesti sairaalassa pitkiä aikoja ole-
vat kaipaavat tavallisia arjen asioita, kuulu-
misia torilta, mitä kaupungilla tapahtuu, miltä 
luonto näyttää, Junnila sanoo.

Sairaalakaverina voi tehdä monenlaisia asioita. 
Joskus tärkeintä on vain istua, jutella ja kuun-
nella. Monet pitävät paljon musiikista ja yh-
dessä voi laulaa tai vaikkapa lukea päivän leh-
tiä. Ulkoilu on aina ilo. Junnilainen sanoo, että 

sairaalakaveri voi keskittyä yhteen henkilöön 
kerrallaan tai pitää vaikkapa juttupiiriä muiste-
lun merkeissä.

Idea syntyi laitosystäväkurssilla
Terttu Miettiselle ajatus sairaalaystävästä syntyi 
osaston järjestämällä laitosystäväkurssin tutus-
tumiskäynnillä Harjulan sairaalaan. 

– Aloin pohtia, mikä vapaaehtoistoiminnan 
muoto voisi sopia eläkevalmennuksen käyneil-
le. Nyt tavoitteena on, että jokaisesta Täyttä 
elämää eläkkeellä -valmennuksesta joku lähtisi 
mukaan sairaalakaveritoimintaan. Toiveeni on, 
että tulevaisuudessa sairaalakavereita olisi pal-
jon enemmän, Miettinen kertoo.

Miettisen mukaan sairaalakaverilla ei tarvitse 
olla mitään erityistaitoja. Tärkeintä on olla ih-
minen ihmiselle. Sairaalaympäristö voi tuntua 
monesti vieraalle. Osastonhoitaja Junnilainen 
kertoo, että sairaalaan voi tulla tutustumaan 
etukäteen ja se on jopa suotavaa. Tutustu-
misen voi tehdä joko yksin tai yhdessä koke-
neemman sairaalaystävän kanssa. Etukäteen 
on myös hyvä keskustella siitä, minkälaisesta 
toiminnasta sairaalakaveri itse on kiinnostunut. 

Lisätietoja Täyttä elämää eläkkeellä  
-toiminnasta:   
Projektikoordinaattori  
Merja Joro p. 020 701 2173

Aluetyöntekijä 
Tuula Narvola, p. 020 701 2143

Tu
u
la N

arvo
la

Eläkevalmentaja Terttu 
Miettinen (keskellä) kes-
kustelee valmennettavien-
sa kanssa Kuopiossa.
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LYHYESTI

Juhlitaan kunnolla koko 
loppuvuosi!

Suomen Punaisen Ristin 140-vuotisjuhlaa ehtii 
vielä hyvin juhlistaa. Järjestä paikkakunnallasi 
matalan kynnyksen auttajakurssi ja tilaa nähtä-
ville järjestön historiasta kertova valokuvanäyt-
tely. Molemmat juhlavuotta varten tehdyt ma-
teriaalit voi tilata osastotunnuksilla Punaisen 
Ristin kaupan järjestönäkymästä:  
punaisenristinkauppa.fi. 

Jos olet jo pitänyt auttajakurssin tai suunnitte-
let sellaista, kirjaathan osallistujat Auttajalas-
kuriin: www.auttajalaskuri.fi/ilmoita/

Save the date:  
Avainvapaaehtoiset Tukholman-
risteilylle syksyllä 2018 

Punaisen Ristin vapaaehtoisten seuraava tapah-
tuma- ja koulutusristeily järjestetään loka-mar-
raskuussa 2018. Tarkemmat tiedot Tukholman-
risteilystä tulevat myöhemmin, mutta ajankohta 
kannattaa merkitä jo nyt muistiin. 

Puhu päihteistä ikäihmisten  
kanssa  

Ehkäisevän päihdetyön viikolla 6.–12.11. kan-
nustetaan ottamaan päihteet puheeksi ikäih-
misten kanssa. Suomessa yli 65-vuotiaista rei-
lut 13 prosenttia käyttää liikaa alkoholia ja 
käyttö näyttää kasvavan. Syynä on usein yksi-
näisyys ja tarpeettomuuden tunne. 

Hae vinkit viikon toimintaan ja puheeksi  
ottamiseen RedNetistä ja sivustolta  
kysyminenkannattaa.fi.

Punainen Risti osaksi  
verkkopeli Minecraftiä 

Pelaamalla Punaisen Ristin omalla Minecraft-
verkkopeliserverillä voi tutustua uusiin ihmisiin 
ja järjestön toimintaan. Tavoitteena on löytää 
nuoria uusista kohderyhmistä ja tuoda mm. Pu-
naisen Ristin ystävätoiminta osaksi suosittua 
pelimaailmaa. Pelin moderaattoreina toimivat 
koulutetut vapaaehtoiset. Serverin osoite on 
sparra.net9.fi ja IP-osoite 151.80.2.186. 

Lisätietoa: 
rednet.punainenristi.fi/verkkoystavatoiminta

Rovaniemen osasto järjesti Punaisen Ristin viikolla autta-
jakursseja ja historianäyttelyn Sampokeskuksessa. Tarja 
Lassilan vetämälle auttajakurssille osallistuivat muun mu-
assa Tuija Säärelä tyttärensä Erika Holckin kanssa.

K
aisa Siré

n



11

LYHYESTI

Vietä Tapaturmapäivää työnteki-
jöiden ja vapaaehtoisten kanssa 

Töissä ja vapaa-ajalla koettu kiire sekä stressi 
ovat tuttuja monelle. Kiireen ehkäisy sopii tee-
maksi niin piirien työntekijöille kuin osastojen 
vapaaehtoisille Tapaturmapäivänä 13.10. Va-
paaehtoiset voivat järjestää silloin teemata-
pahtuman tai viettämällä kiireettömän hetken 
kello 13.10.

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapa-
turmaa. Kiire on yksi tapaturmille altistavis-
ta tekijöistä. Kampanja muistuttaa, että suurin 
osa tapaturmista olisi ennaltaehkäistävissä. 

Lisätietoa ja kuva- sekä videomateriaalia löytyy 
osoitteesta: www.tapaturmapäivä.fi. 

Seuraa kampanjaa sosiaalisessa mediassa:  
@tapaturmapaiva #hopulleloppu.

Tule Punaisen Ristin kouluvierailijaksi!  

Hämeen, Oulun ja Helsingin ja Uudenmaan pii-
reissä järjestetään syksyllä kouluvierailijakou-
lutuksia. Kaikki ensikertalaisista konkareihin 
ovat tervetulleita neljä tuntia kestävään kou-
lutukseen. 

Käytännöllinen koulutus antaa ohjeita vierai-
lusta sopimiseen, itse vierailuun ja siihen, mitä 
vierailun jälkeen kannattaa tehdä. Koulutuk-
sessa tulevat tutuksi tuntisuunnitelmat ja ma-
teriaalit, jotka on tehty vierailujen tueksi. 

Kouluvierailijana saa arvokasta kokemusta 
globaalikasvatuksesta ja järjestötyöstä. Toi-
veenamme on, että koulutukseen osallistujat 
tekevät vähintään kuusi vierailua kouluihin lu-
kuvuoden 2017–2018 aikana. Punaisen Ristin 
kouluvierailijana toimimisesta saa todistuk-
sen. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä piirin nuori-
sotoiminnan suunnittelijaan!

Lisätietoja:  
Koulu-ja oppilaitosyhteistyön koordinaattori  
Johanna Korkeamäki p. 020 702 2114

Kouluttajakoulutus /  
Utbildarutbildning

Syksy 2017 / Höst 2017

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman 
piiritoimiston kautta. Ilmoittautuminen on 
kuukausi ennen lähijakson alkua.

Lähijaksojen lisäksi kouluttajakoulutukseen  
sisältyy verkossa tehtäviä erillistehtäviä, jot-
ka toimitetaan osallistujille noin kuukausi en-
nen ensimmäistä lähijaksoa. 

Ensimmäinen lähijakso (välineosa) maksaa 90 
euroa ja toinen (sisältöosa) 70 euroa. Matka-
kulut korvataan 40 euroa ylimenevältä osalta 
siten, että osallistujat tekevät matkalaskun-
sa piiriin ja piiri laskuttaa koontilaskuna kaik-
kien oman alueensa osallistujien yli 40 euroa 
ylittävän osan.

Svenskspråkig utbildarutbildning ordnas 
och skräddarsydds efter behov.

Välineosa: ”Oppimisen 
ohjaaminen”

4.–5.11. Helsinki

Sisältöosat 
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen  

oikeus
• Järjestötoiminta 
• Monikulttuurisuus 
• Sosiaalipalvelu
• Nuorisotoiminta
• Päihdetyö

25.–26.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien  
täydennyskoulutus

14.–15.10. Nynäs
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Yleiskokouksessa valittuja piirin jäseniä

Suomen Punaisen Ristin Yleiskokouksessa Hel-
singissä 10.-11.6.2017 piirin puheenjohtaja 
Marju Pihlajamaa Punkalaitumen osastosta va-
littiin järjestön hallitukseen.
Punaisen Ristin valtuustoon valittiin Emmi Le-
hikoinen Porin osastosta ja hänen varajäse-
nekseen Emmi Tuohimaa Ulvilan osastosta.

Onnittelut Marjulle ja molemmille Emmille!

 

 

 Kuvat: Paula Ilén

            K       

Marju haaastateltavana   Kuva: Riitta Tenlén

Yleiskokousvuotena vapaaehtoisille myönne-
tyt hopeiset- ja kultaiset mitalit jaettiin yleis-
kokouksen iltajuhlassa.
Satakunnan piirin myönnetyt huomionosoituk-
set.
Hopeinen ansiomitali: Leppälä Raila (Rauma) 
ja Lahtinen Pirkko (Vammala).

Kultainen ansiomitali: Hailio Leena (Eura), 
Jaakkola Seija (Eurajoki), Lievonen Maija-liisa 
(Eurajoki), Pihlajamaa Marju (Punkalaidun) ja 
Tamminen Kaarina (Eurajoki).

Onnittelut huomionosoitusten saajille!

 
  
Yleiskokouksen iltajuhla   Kuvat: Paula Hellgrén

Uusi työntekijä piiritoimistossa

Hei, Olen Tiina Hiidenoja-Sirén.
Aloitin Satakunnan piirissa ensiapuryhmätoi-
minnan koordinaattorina.
Osalle jäsenistä olen 
tuttu vuosien takaa. 
Olen ollut mukana ak-
tiivisesti Kokemäen 
osaston toiminnassa, 
piirin nuorisotoimi-
kunnassa, piirihalli-
tuksessa, sekä piirin 
ensiapu- ja valmius-
valiokunnassa sekä 
valtakunnallisessa 
ensiapu- ja valmiusva-
liokunnassa. Sairaan-
hoitajaksi valmistuttuani työkokemusta olen 
hankkinut sairaanhoitajana, opettajana sekä 
suunnittelijana. Koulutusta olen täydentänyt 
amk-tutkinnolla sekä ammatillisen opettajan 
tutkinnolla. 25-vuoden aikana olen pitänyt 
useita ensiapukursseja järjestölle, eri yhtei-
söille sekä oppilaitoksissa.

Perheeseeni kuuluvat aviomies ja kolme poi-
kaa. Lasten harrastusten parissa vietän paljon 
aikaa, josta olen iloinen ja se antaa voimaa.

Ensiapukoordinaattorin tehtävä on vuoden 
mittainen. Tehtävänä on piirin alueella olevi-
en ensiapuryhmien toiminnan kehittäminen 
yhdessä ryhmän/osaston kanssa sekä koulu-
tuksen suunnittelussa avustaminen ja tarvit-
taessa kouluttaminen tai sen järjestämisessä 
avustaminen. Tärkein tehtäväni on löytää uusi 
sykkivä sydän ensiapuryhmätoimintaan niin 
etelässä kuin pohjoisessa unohtamatta mi-
tään osastoa piirin alueella sekä lisätä paikal-
lista auttamisvalmiutta. 

Syksyn kuluessa olen osastoihin/ensiapuryh-
miin yhteydessä niin voimme sopia tapaamisia 
ja miettiä miten teidän osaston ensiapuryh-
mätoimintaa voitaisiin viedä eteenpäin. Voit 
soittaa ja kysyä tai voimme tavata ja miettiä 
yhdessä tulevaa!

Tapaamisiin; etsitään yhdessä sykkivä ensi-
apuryhmätoiminnan sydän!
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Nyt ainutlaatuinen tilaisuus

Talouskoulutus osaston talousvastaa-
ville

Aika: lauantai 11.11.2017 klo 9.30-15.00

Paikka: Pori (tarkentuu myöhemmin)

Kenelle: puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, 
sihteerit ja rahastonhoitajat

Sisältö: 
- osaston taloudenhoidon vuosikello
- talousasioista päättäminen ja kokouskäsit-
tely
- kirjanpidon ja tilinpäätöksen vaatimukset
- osaston toiminnantarkastus
- vapaaehtoisten kulukorvaukset (järjestön 
suositukset ja verohallinnon ohjeet)
- Punaisen Ristin taloushallinnon palvelut 
osastoille

IImoittautuminen ruokatarjoilun takia välttä-
mätön pe 3.11. mennessä piiritoimistoon p. 
020 701 2820 tai satakunta@punainenristi.fi

Lisätietoja piiristä molemmilta Pauloilta.
paula.ilen@punainenristi.fi tai paula.hellgren@
punainenristi.fi

Kouluttajana SPR:n osastokirjanpidon tiimin-
vetäjä Liisa Karhu. Voitte lähettää myös etukä-
teen kysymyksiä Liisalle. 
Yhteystiedot: puh. 040 6421925, liisa.karhu@
punainenristi.fi

Punainen Risti Ensiapu osakeyhtiö 

Suomen Punaisen Risti on perustanut per-
jantaina 9.6.2017 Punainen Risti Ensiapu 
Osakeyhtiön, jonka tarkoituksena on tarjota 
Suomessa kaupallista ensiapukoulutusta ja 
siihen liittyviä koulutuksia yksityisille henkilöil-
le, yrityksille ja yhteisöille. Suomen Punainen 
Risti omistaa yrityksen 100 %. Vahva Punaisen 
Ristin ensiapukoulutus tukee Punaisen Ristin 
tavoitetta vahvistaa ihmisten valmiuksia ja ky-
kyä omaehtoiseen selviytymiseen. Järjestön 
toiveissa on, että Suomessa asuu maailman 
ensiaputaitoisin kansa.

Perustettuun yhtiöön siirtyvät 1.9.2017 liike-
toimintakaupalla piirien varainhankinnallinen 
ensiapukoulutus, keskustoimiston ensiavun- ja 
terveystiedon kouluttajiin (ETK) liittyvät toi-
minnot sekä koko järjestön ensiapuun liittyvä 
varainhankintatoiminto tuotemyynteineen. 
Ahvenanmaan itsehallintoalueella toimiva jär-
jestön ruotsinkielinen piiri Finlands Röda Kors 
Ålands distrik vastaa alueensa ensiapukou-
lutuksesta ja on mukana yhtiön toiminnassa 
kumppanuussopimuksen kautta. 

Suomen Punaisen Ristin paikallisosastoilla säi-
lyy yhtiön toiminnasta riippumatta oikeus har-
joittaa varainhankinnallista ensiapukoulutusta 
tai elinkeinotoiminnaksi luettavaa ensiapukou-
lutusta alueellaan. 

Punainen Risti Ensiapu yhtiöön siirtyvän hen-
kilöstön määrä liiketoimintasiirron yhteydessä 
on kokonaisuudessaan arviolta noin neljäkym-
mentä henkeä. Yhtiön henkilökuntaa sijaitsee 
keskustoimistossa ja piireissä ympäri maan. 
Yhtiön ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi on 
nimitetty yhtiöittämistä valmistellut Pertti Saa-
rela.

Varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen uu-
delleen organisoitumisen taustalla on Punai-
sen Ristin kaikkien toimijoiden aito halu kehit-
tää toimintaa ja luottamus yhteistoimintaan, 
jolla ensiapukoulutus vastaa entistä tarkoi-
tuksenmukaisemmin yhteiskunnan ihmisten 
tarpeisiin. Taustalla on yhteinen näkemys yh-
teisen hyvän ensisijaisuudesta.

Punainen Risti Ensiapu yhtiön ensimmäistä 
hallitusta johtaa kehitysjohtaja Hannu Harri, 
muut hallituksen jäsenet ovat toimialajohtaja, 
professori Maaret Castrén, asiakaskokemus- ja 
brändijohtaja Susanna Paloheimo, Punaisen 
Ristin talous- ja henkilöstöjohtaja Tapani Väi-
sänen, sekä toiminnanjohtajat Pekka Anna-la 
(Länsi-Suomi), Pauli Heikkinen (Varsinais-Suo-
mi) ja Petri Kaukiainen (Helsingin ja Uuden-
maan piiri).

Ensiapuryhmä- ja ensiapupäivystystoiminta 
jatkossakin osastojen vastuulla 
Vapaaehtoisten ensiaputoiminta on Punaiselle 
Ristille ensiarvoisen tärkeää ja on korvaama-
ton valmiutemme kulmakivi. Yhtiö tavoitteena 
ei ole järjestää ensiapupäivystyksiä, vaan ne 
kuuluvat jatkossakin nykyiseen tapaan ensi-
apuryhmille ja osastoille. Vapaaehtoistoimin-
taa esitellään EA-kursseilla jatkossa enemmän 
ja toiveena on saada sitä kautta uusia, ensi-
avusta innostuneita ihmisiä mukaan myös va-
paaehtoistoimintaan. 

Yhtiöön liittyviä kysymyksiä ja vastauksia voi 
lukea lisää osoitteessa rednet.punainenristi.fi/
punainenristiensiapu. Kysymyksiin vastaa mie-
lellään myös yhtiön toimitusjohtaja.

Lisätietoja

Pertti Saarela
Toimitusjohtaja
Punainen Risti Ensiapu Oy
pertti.saarela@punainenristi.fi
p. 040 5772417
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JÄRJESTÖASIAA

Ansiomerkki ja mitalihakemukset

Ansiomitalianomukset käsitellään piirissä ker-
ran vuodessa. Osaston hallitus toimittaa kaik-
ki ehdotukset piiritoimistoon 31.10.17 men-
nessä. Piirin hallitus käsittelee hakemukset 
vuoden viimeisessä kokouksessaan. Tämän 
jälkeen piiri toimittaa ansiomitaliehdotukset 
edelleen SPR keskustoimistoon. Järjestön halli-
tus käsittelee anomukset kokouksessaan tam-
mikuussa, minkä jälkeen sisäasiainministeriö 
vie asian presidentin esittelyyn.

Ansiomerkkianomukset käsitellään piirissä 
kahdesti vuodessa. Osaston hallitus toimittaa 
kaikki ehdotukset piirin hallitukselle 31. tam-
mikuuta ja 15. syyskuuta mennessä. 
Huom! virallisessa ohjeistuksessa kerrotaan, 
että ansiomerkkianomukset pitäisi toimittaa 
syyskuussa. Anomukset voi kuitenkin toimit-
taa 31.10.17 mennessä.

Koska mitalin myöntäminen perustuu paljolti 
toimintavuosiin, on lomakkeesta löydyttävä se 
vuosi, mistä lähtien henkilö on ollut vapaaeh-
toistoiminnassa mukana. Samoin luottamus-
tehtävien ja vapaaehtoistehtävien (EA-ryhmän 
jäsen, ystävä yms.) kohdalla on oltava vuodet 
mistä alkaen ja mihin saakka on toiminut teh-
tävässä. Myös syntymäaika on oltava lomak-
keessa. Muista täyttää kohta missä huomion-
osoitus luovutetaan saajalleen. Jos ei erikseen 
mainintaa niin luovutus tapahtuu piirin vuosi-
kokouksessa huhtikuussa.

Ansiomitaliohjeen ja lomakepohjan saat Red-
netin osastotoimistosta tai pyytämällä sen 
piiritoimistosta, järjestösihteeri Paula Hellgre-
niltä, paula.hellgren@punainenristi.fi tai puh. 
040 125 0210.

Osaston viestintä

RedNet – ovatko osaston kotisivut ajanta-
salla?

RedNettiin on koottu kaikki tieto, minkä Pu-
naisen Ristin aktiivinen vapaaehtoistoimija 
tarvitsee, riippumatta siitä, onko hän koulut-
taja, luottamushenkilö, nuorisoryhmäläinen tai 
ETK.
RedNetistä löytyvät osastot, piirit ja keskus-
toimiston ohjelmat, valtakunnalliset kampan-
jat, järjestön paperit ja muut sääntömääräiset 
asiat. Vapaaehtoisen tarvitsee vain luoda pro-
fiili ja liittyä haluamiinsa ryhmiin saadaksensa 
kaiken tiedon.
RedNetistä löytyvät myös Punaisen Ristin 
osastojen kotisivut. Jokaisella osastolla on 
oma kotisivu RedNetissä ja mahdollisuus luo-
da sivulleen uutisia, tapahtumia ja koulutuksia 
omalta alueeltaan.

Osaston hallitus nimeää kotisivujensa päivittä-
misestä vastaavat henkilöt ja ilmoittaa asiasta 

piiritoimistoon Paula Hellgrenille, sähköposti 
paula.hellgren@punainenristi.fi 

Pöytäkirjanote osaston hallituksen kokouk-
sesta tai vaihtoehtoisesti osaston puheenjoh-
tajan lähettämä sähköpostiviestikin käy, jos 
osastolla ei ole lähiaikoina tiedossa hallituk-
sen kokousta ja adminoikeudet pitää saada 
pian.

Osaston sivujen päivittäjän pitää luoda oma 
käyttäjäprofiili. Kun se on tehty (ja osaston il-
moitus sivujen päivittäjästä on saatu), piiri voi 
antaa päivitys- eli adminoikeudet.

Ohjeet nettisivujen päivittämiseen löytyvät 
osoitteesta rednet.punainenristi.fi/ohjeet. Oh-
jeilla pääsee hyvin alkuun. Lisäksi piiristä saa 
apuja.

Piirin osastokummit

Piiritoimistossa on nimetty jokaiselle osastolle 
oma osastokummi. Kummit tulevat mielellään 
käymään osastossanne. Kutsukaa siis kum-
minne vierailulle.
Voitte esim. suunnitella yhdessä jäsenkam-
panjaa, käydä lävitse osaston valmiussuunni-
telmaa tai jutella teitä askarruttavista asioista 
jne.

Fisk Nina, puh. 040-1429298, 
nina.fisk@punainenristi.fi - Kankaanpää ja Ul-
vila

Hakuni Anne-Mari, puh. 040-7607141, 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi - Ahlainen, 
Karvia, Kullaa, Mouhijärvi, Nakkila ja Noor-
markku

Koskinen Eeva-Liisa, puh. 040-8610748, 
eeva-liisa.koskinen@punainenristi.fi - Eurajoki, 
Ikaalinen, Köyliö, Lappi, Pomarkku, Punkalai-
dun ja Säkylä

Jylhä Annakatriina, puh. 040-1457732, 
annakatriina.jylha@punainenristi.fi - Eura, Har-
javalta, Huittinen ja Kokemäki

Petäjä Kari, puh. 0400-322191, 
kari.petaja@punainenristi.fi - Hinnerjoki, Hon-
kajoki, Jämijärvi, Pohjois-Ikaalinen, Rauma ja 
Äetsä

Vettenranta Mia, puh. 050-3055467, 
mia.vettenranta@punainenristi.fi - Lavia, Lu-
via, Kiikoinen, Merikarvia, Pori, Siikainen ja 
Vammala

Piirin toimi- ja valiokunnat

Piirihallituksen kokouksessa tehdyt valinnat 
31.5.2017

Kiinteistötoimikunta:
Jussi Viljakainen, Jämijärven osasto, pj
Seppo Luojus, Kokemäen osasto
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 JÄRJESTÖASIAA

Hannu Virtanen, Porin osasto
Tarja Rasimus, Kankaanpään osasto
Vesa Riihiluoma, Ulvilan osasto

Hyvinvointivaliokunta:
Marju Sjösten, Porin osasto, pj
Marja-Leena Aalto, Rauman osasto
Terttu Ojala, Porin osasto
Raija Koskiranta-Pajunen,Kankaanpään osasto
Tuula Rouhiainen-Valo, asiantuntijajäsen

Ensiapu- ja valmiusvaliokunta:
Tuula Vätti, Säkylän osasto, pj
Tiia Viljakainen, Jämijärven osasto
Virpi Lindström, Porin osasto
Raija Ketonen Ikaalisten osasto
Raija Vinho, Euran osasto
Valiokunta täydentää vielä itseään asiantunti-
jajäsenillä.

Talous- ja hallintovaliokunta:
Jani Kivelä, Ikaalisten osasto, pj
Timo Hälli, Huittisten osasto
Erkki Ketola, Pomarkun osasto
Pirjo Malmi, Lapin osasto
Ville Stenros, Porin osasto
Eija Vaajakari, Porin osasto

Nuorisotoimikunta:
Sara Hyväkkä, Säkylän osasto
Emmi Lehikoinen, Porin osasto
Emmi Tuohimaa, Ulvilan osasto
Tytti Wallenius, Porin osasto
Kaisu Virtanen, Porin osasto
Leena-Mary Ylituomi, Kankaanpään osasto
Laura Pullinen asiantuntijajäsen, Pori
Emilia Härkönen asiantuntijajäsen, Pori
Asiantuntijajäsenet valittiin 31.5. ja muut vali-
taan vuosittain. 

Aluetapaamiset syksyllä

Samansisältöisiä aluetapaamisia järjestetään 
4 kpl:tta seuraavasti: 16.10. Pori, 17.10. Kan-
kaanpää, 18.10. Huittinen ja 19.10. Lappi.
Ilmoittelemme myöhemmin tarkemmat
paikat ja ajat, mutta laittakaa päivämäärät jo 
kalenteriinne.
Tapaamisissa kerrotaan ajankohtaisista asiois-
ta ja vaihdetaan kuulumisia.

Tervetuloa mukaan!

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan 
vaalit 2017

Kevään Nuorten Vuosikokous uudisti nuorten 
luottamusjärjestelmää ja yhtenä isona muu-
toksena on Valtakunnallisen nuorisotoimi-
kunnan valinta. Valtakunnallinen nuorisotoi-
mikunta valitaan aina yleiskokouskaudeksi ja 

nyt heti alkusyksystä valitaan toimikuntaan 
jäsenet kaudeksi 2017-2020. Syksyn vaalit pi-
detään nyt ensimmäistä kertaa sähköisesti ja 
vaalipäivä on 24.9.

Ehdolle asettuminen ja äänestäjäksi ilmoittau-
tuminen on jo avattu!

Tässä muutamia tärkeitä huomioita vaaleihin 
liittyen:
1.Mikäli olet 15-28 –vuotias sekä sinulla 
on intoa ja ideoita kehittää Punaisen Ristin 
nuorisotoimintaa, asetu ehdolle! Vaaleihin 
voi asettua ehdolle sähköisen lomakkeen 
avulla, jonka löydät vaalien rednet –sivulta.                      
Ehdolle asettuminen päättyy 3.9.

2. Oletko 15-28 –vuotias ja haluat äänestää 
vaaleissa ja sitä kautta vaikuttaa siihen, mi-
ten nuorisotoimintaa kehitetään? Uuden luot-
tamusjärjestelmän myötä piirien äänimääriä 
on nostettu ja Satakunnalla on mahdollisuus 
ilmoittaa vaaleihin 9 äänivaltaista edusta-
jaa. Mikäli haluat olla yksi näistä yhdeksästä, 
ilmoitathan kiinnostuksestasi Ninalle (nina.
fisk@punainenristi.fi) 15.9. mennessä! Äänes-
täminen tapahtuu sähköisesti ja äänes-täjille 
lähetetään erikseen linkki sekä salasana ää-
nestyslippaaseen. 

3.Haluatko seurata vaaleja? Vaalien seuraami-
nen onnistuu helposti rednetissä osoitteessa 
https://rednet.punainenristi.fi/vanutovaalit17. 
Näiltä sivuilta löytyvät ehdolle asettuneiden 
esittelyt 3.9. jälkeen sekä linkki 23.9. pidettä-
vä vaalikeskustelun.

Lisätietoja valtakunnallisesta nuorisotoimikun-
nasta ja vaaleista löytyy rednetistä tai voit ky-
sellä suoraan Ninalta! 

Tervetuloa nuorisotoiminnan 
löytötorille!

Löytötorilla pääset tutustumaan lapsille ja 
nuorille suunnattuihin materiaaleihin ja toi-
mintaideoihin sekä halutessasi jakamaan 
osastonne hyviä malleja. Tilaisuudessa pääset 
ideoimaan esim. lastenkerhon toimintakertoja, 
kouluvierailuja eri teemoista sekä miten ta-
voittaa lapsiperheitä yleisötapahtumissa. 
Tule keräämään osastollesi sopiva paketti ide-
oita ja materiaaleja nuorisotoimintaan! 
Tilaisuudessa on mukana myös keskustoi-
mistolta koulu- ja oppilaitosyhteistyön koor-
dinaattori Johanna Korkeamäki kertomassa 
kouluyhteistyön uusista tuulista ja jakamassa 
vinkkejä kouluvierailun tekemiseen.

Löytötori –tilaisuus järjestetään torstaina 
21.9. klo 18-20.30 piirin koulutustilassa osoit-
teessa Pohjoispuisto 2, 28100 Pori. 
Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittauduthan mukaan 
19.9. mennessä: https://www.lyyti.in/Nuoriso-
toiminnan_loytotori 

 NUORISOTOIMINTA

 NUORISOTOIMINTA
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Bigpepa 2017 kiittää ja kumartaa!

- 78 leiriläistä, 35 henkilökunnan jäsentä
- Sadepäiviä 0/5
- Teemana Universaali pelastaja
- Paljon uusia kavereita, pelastuspalvelujuttuja 
ja smoorseja

NUORISOTOIMINTA

Omaishoitajien virkistysleiri

Leiri Pastuskerissa 3.-7.7. oli jälleen kerran 
upea juttu!

Mukana leirillä oli 23 omaishoitajaa ja 9 va-
paaehtoista. Lisäksi leirillä kävi joka päivä vie-
railijoita. Ohjelmaa ja ruokaa oli riittävästi ja 
kotiin lähdettiin kiitollisina ja levänneinä.

Omaishoidon vertaisryhmiä käynnistyy tänä 
syksynä yhteensä 14 osastossa ja lisäksi on 
luvassa tapahtumia ja retkiä. Vertaisryhmät 
kokoontuvat kerran kuukaudessa ja erityisesti 
Auttajakurssit ovat mukana ohjelmissa syksyn 
aikana. Tervetuloa mukaan tutustumaan! 
Lisätietoja Eeva-Liisalta p. 040 8610748 tai 
eeva-liisa.koskinen@redcross.fi

SOSIAALI- JA YSTÄVÄTOIMINTA
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Tulossa....

Minä omaishoitajana - Miten tulevai-
suudessa - seminaari

Aika: 28.11.17, klo 10.00-16.00
Paikka: Perusturvakeskuksen auditorio, Maan-
tiekatu 31 Pori
Ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot 20.11.17 
mennessä Tanja Tukkikoskelle, p.045-
2008150, toimisto@sataomaishoitajat.fi

  
Ystävätoiminnan Tärskyt 18.11.17

Satakunnan piiri järjestää YSTÄVÄTOIMINNAN 
TÄRSKYT. 
Ohjelmassa mm. toiminnallisia työpajoja sekä 
pikkujouluruokailu
Aika: 18.11.2017 klo 9.30-14.00 
Paikka: (paikka vielä avoinna)
Alustava ohjelma
9.30 Aamukahvit, tervetulotoivotukset...
10.00 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
työpajat
 - Liikunta
 - Uni
 - Ravitsemus
 - Turvallisuus
n.klo 13.00  Pikkujouluruokailu
Turvallista kotimatkaa!

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille ystävätoimin-
nassa mukana oleville vapaaehtoisille.
Ilmoittautumiset 4.11.mennessä 020 7012820 
tai satakunta@punainenristi.fi
Lisätiedot: Anne-Mari Hakuni p. 020 701 2825 
anne-mari.hakuni@punainenristi.fi

  
Täyttä Elämää Eläkkeellä-valmennukset

Punaisen Ristin Täyttä elämää eläkkeel-
lä -valmennus tarjoaa osallistujille työkaluja 
muutoksen kohtaamiseen ja siihen valmis-
tautumiseen; omien arvojen, tavoitteiden ja 
voimavarojen mukaisen eläkeläiselämän ra-
kentamiseen sekä kokonaisvaltaisen hyvin-
voinnin vahvistamiseen. Lisäksi valmennus tu-
tustuttaa osallistujat vapaaehtoistoimintaan.

Vammala 14., 19. JA 21.9. klo 17.00-20.00
Pori 5., 10. ja 12.10. klo 17.00-20.00
Kankaanpää 2., 7. ja 9.11. klo 17.00-20.00
Rauma 14., 21. ja 23.11. klo 17.00-20.00
Pori 15., 21. ja 22.11. klo 17.00-20.00

Maksuton tilaisuus on suunnattu erityisesti 
äskettäin eläkkeelle siirtyneille tai lähitulevai-
suudessa siirtyville. 

Lisätietoja voit tiedustella Anne-Mari Hakunil-
ta anne-mari.hakuni@punainenristi.fi tai
p. 020 701 2825

SOSIAALI- JA YSTÄVÄTOIMINTA

Henkisen tuen peruskurssi Raumalla

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujilla 
valmiudet ymmärtää niitä tunteita, ajatuksia ja 
reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheut-
tavat heissä itsessään ja muissa. 

Aika: Lauantai 28.10.2017 klo 9.00–18.00
Paikka: SPR Rauman osasto, Valtakatu 10,
Kurssin sisältö:
• Henkisen tuen tarve ja merkitys
• Henkinen loukkaantuminen ja kriisi
• Henkinen tuki - auttaminen ja auttajana toi-
miminen
• Selviytymisen voimavarat 

Kurssimaksu 40€/hlö, sis. kurssimateriaalin, 
todistuksen ja kahvit. Kurssimaksun voi suo-
rittaa paikanpäällä käteisellä, laskutettaessa 
laskutuslisä on 5€.

Ilmoittautuminen 13.10. mennessä puhelimit-
se 020 701 2820 tai sähköpostitse 
satakunta@punainenristi.fi  
Lisätiedot anne-mari.hakuni@punainenristi.fi 
tai 020 701 2825. 

  
Henkisen tuen peruskurssi Huittisissa

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujilla 
valmiudet ymmärtää niitä tunteita, ajatuksia ja 
reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheut-
tavat heissä itsessään ja muissa. 

Aika: Lauantai 18.11.2017 klo 9.00–18.00
Paikka: SPR Huittisten osasto, Karpintie 8, 
Huittinen
Kurssin sisältö:
• Henkisen tuen tarve ja merkitys
• Henkinen loukkaantuminen ja kriisi
• Henkinen tuki - auttaminen ja auttajana toi-
miminen
• Selviytymisen voimavarat 

Kurssimaksu 40€/hlö, sis. kurssimateriaalin, 
todistuksen ja kahvit. Kurssimaksun voi suo-
rittaa paikanpäällä käteisellä, laskutettaessa 
laskutuslisä on 5€.

Ilmoittautuminen 3.11. mennessä sähköpos-
titse satakunta@punainenristi.fi  tai puhelimit-
se 020 701 2820. Lisätiedot anne-mari.haku-
ni@punainenristi.fi tai 020 701 2825.

HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTA
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ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

Seminaariin toivotaan osallistuvan kaikki Pu-
naisen Ristin toiminnasta kiinnostuneet hen-
kilöt. Ei vain ensiapu – valmiustoiminnasta 
kiinnostuneet. Toive on että ottaisit mukaan 
osastonne valmiussuunnitelma, tai ainakin 
mietit osastosi resurssit kokonaisuudessaan.

Aika: 30.9.2017 klo 9.30-16.00
Paikka: ilmoitetaan myöhemmin
Alustava ohjelma:
09:30   Kahvit
10:00  Avaus ja SPR kokonaisvalmius
- Satakunnan piirin valmius 
            ja sopimukset viranomaisten kanssa
- Henkilövalmius
- Materiaalinenvalmius
- Tiedotus
- Johtaminen
- Koulutus
- Hälytysjärjestelmät
12:00 Lounas
13:00 Osastojen tehtävät ja varautuminen
- Osaston valmius ja suunnittelu
- Yhteistyö alueen muiden 
            osastojen kanssa
- Yhteistyö viranomaisten kanssa
15:00 Yhteenveto ja jatko suunnitelmat

Syksyn Terveyspiste Foorumit

Ma 2.10. klo 14.-16.00 Rauma, Valtakatu 10,
To 19.10. klo 13.00-15.00 Ulvila, Cafe Hellman

Samansisältöinen ohjelma molemmissa foo-
rumeissa. Aiheena on KOHTI TERVEEMPÄÄ 
SYDÄNTÄ. Alustuksen tulee pitämään tervey-
denhoitaja Kyllikki Naskali Satakunnan sydän-
piiristä.

Ilmoittautuminen viikkoa ennen koulutusta 
sähköpostitse satakunta@punainenristi.fi  tai 
puhelimitse 020 701 2820. 
Lisätiedot anne-mari.hakuni@punainenristi.fi 
tai 020 701 2825. 

• Piirin uudet aukioloajat 1.9.17 alkaen 
arkisin klo 9.00-15.00

• Piirin puhelin 020 701 2820 klo 9-
15.00. Muut puhelimet toimivat muina-
kin aikoina.

• Mikäli joku muu kellonaika on sinulle 
parempi niin sovitaan se erikseen!

Nallesairaala

Nallesairaala SuomiAreenalla ja Länsi-Suomen 
pelastusharjoitusalueella on onnellisesti ja 
menestyksekkäästi takanapäin. Tavoitimme 
arviolta noin 2000 lasta tapahtumamme ai-
kana - ISO ja LÄMMIN kiitos kaikille mukana 
olleille, teimme kaikki päivästä unohtumatto-
man ennen kaikkea pienille hoitajille. 

SPR Valmius ja Vapepan koulutukset

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on hälytet-
ty tänä vuonna kuusi - kahdeksan kertaa 
etsintätehtäviin.  Tehtävät on hoidettu hie-
nosti kiitos siitä kaikille vapaaehtoisille. Jot-
kut tehtävät ovat tulleet erittäin hankalaan 
ajankohtaan vapaaehtoisten kannalta. Mm. 
Juhannusaattonakin oli kaksi etsintä hälytys-
tä. Näistäkin tilanteista selviydyttiin. Mutta 
tarvitsemme silti lisää vapaaehtoisia mukaan 
hälytysvalmiusteen, jotta meillä olisi sitä re-
serviä josta sitten tehtävän tullessa joku 
pääsee mukaan. Vapepan toiminta on orga-
nisoitua, johdettua ja koulutetua toimintaa. 
Syksyn aikana vapepa järjestää useita koulu-
tustilaisuuksia, joihin on helppo osallistua ja 
saada näin kokonaiskuva vapepan toiminnas-
ta. Tiedot koulutuksista löytyy meidän koulu-
tus kalenterista ja www.vapepa.fi sivustolta.

Punaisen Ristin Valmiuden Suunnitte-
luseminaari 

Yleiskokouksen hyväksymässä toimintalinja-
uksessa SPR piirin ja osastojen valmius sekä 
varautuminen on edelleen vahvasti esillä. Nyt 
tulevan yleiskokouskauden aikana parannam-
me meidän reagointikykyä oma-aloitteeseen 
auttamiseen sekä alueellisten valmiussuunni-
telmien tekemiseen. Seminaarin tavoitteena 
on avata näkyviin koko Punaisen Ristin varau-
tuminen ja valmius, sekä siinä oleva osaston 
rooli.

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

TERVEYSPISTETOIMINTA
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Vastaanottokeskuksissa on täyttä – 
toiminta pyörii normaalisti

Satakunnan piirillä on tällä hetkellä kaksi vas-
taanottokeskusta: Porin vastaanottokeskus ja 
Rauman vastaanottokeskus. Yhteensä keskuk-
set majoittavat noin 600 turvapaikanhakijaa. 
Porissa toimeksianto on 300:lle turvapaikan-
hakijalle ja Raumalla 200:lle, mutta tällä het-
kellä asukkaita on 350 ja 250. Ylipaikkoihin on 
turvauduttu Suomessa. Vastaanottokentän ka-
pasiteetista on tällä hetkellä 98% käytössä.
Vastaanottokentällä siis ei hirveästi ole tällä 
hetkellä paikkoja vapaana ja suljettavista yksi-
köistä siirtyvät asukkaat majoitetaan olemas-
sa oleviin yksiköihin. 
Suurin osa asukkaista on saanut kielteisen 
päätöksen ja valittanut päätöksestä. Hallinto-
oikeuden päätöksiä odotetaan vastaanotto-
keskuksissa mikä osaltaan pitää käyttöastetta 
korkeana.
 
Myös myönteisiä päätöksiä on tullut ja kuntiin 
muuttaminen on sujunut mutkattomasti. Tästä 
erityiskiitos kaikille kuudelletoista Satakunnan 
kunnalle, jotka ovat myöntäneet kuntapaik-
koja oleskeluvan saaneille. Pori on myöntänyt 
paikkoja eniten, vuodelle 2017 jopa 150, ja 
Poriin myös muutetaan vastaanottokeskuk-
sista eniten. Myönteinen suhtautuminen on 
erittäin tärkeää sillä vaikka vastaanottokes-
kuksissa aloitetaan suomenkielen opinnot ja 
työtoiminta, niin monelle kotoutuminen alkaa 
todenteolla vasta kunnissa kun jonkinlainen 
päätös tulevaisuudesta on tullut. Mitä nope-
ammin muutto kuntaan tapahtuu, niin sitä pa-
remmin kotoutuminen pääsee alkuun.
Pori että Rauma ovat hoitaneet peruskoulu-
ikäisten koulupaikat esimerkillisesti. Kaikki 
vastaanottokeskuksien peruskouluikäisille lap-
sille on löytynyt opiskelupaikka!

SPR Satakunnan piiri on myös mukana kol-
messa eri hankkeessa. Kaksi hankkeista 
koskee turvapaikanhakijoiden liikkumista-
hankkeiden kohderyhminä ovat alaikäiset 
turvapaikanhakijat sekä aikuiset. Lisäksi mo-
lemmat vastaanottokeskukset ovat Työelä-
mään Tutustumis-hankkeessa eli tutummin 
TET-hankkeessa. Hankkeessa tehdään osaa-
miskartoituksia aikuisille turvapaikanhakijoille 
ja pyritään etsimään työelämäkumppaneita 
TET-harjoitteluun. Osaamiskartoituksessa sel-
vitetään turvapaikanhakijan koulutus- ja työ-
elämätausta sekä muu osaaminen.

Rauman vastaanottokeskuksessa kaikil-
le aikuisille on osaamiskartoitukset tehty ja 
Porissa valtaosalle. Asukkaita on ollut TET-
harjoitteluissa, mutta työelämäkumppaneita 
kaipaisimme lisää. Porissa asukkaiden työllis-
tymistilanne on ollut hyvä sillä jatkuvassa työ-
suhteessa on ollut noin 30 asukasta. Pääosin 
he ovat työllistyneet työvoimavälitysyrityksen 
kautta.

VASTAANOTTOKESKUSTOIMINTA

Molemmissa vastaanottokeskuksissa on sekä 
lapsiperheitä että yksittäisiä miehiä ja arki 
pyörii normaalisti kielteisistä päätöksistä huo-
limatta. Ymmärrettävästi turhautuneisuus ja 
ahdistus on asukkaiden keskuudessa lisään-
tynyt pitkittyneen prosessin ja kotimaan ti-
lanteen myötä. Sen vuoksi vastaanottokes-
kuksissa on paljon panostettu henkiseen 
tukemiseen.

Uudet syksyn tuulet puhaltavat myynti-
puolella. 

Punainen Risti on perustanut uuden Ensiapu 
Oy:n ja yhtiöön siirtyy järjestön ensiapuun liit-
tyvä varainhankintatoiminto ensiapukoulutuk-
sineen ja tuote-myynteineen.
Uuteen perustettuun Ensiapu-yhtiöön piiritoi-
mistosta tulee siirtymään Sadun lisäksi ensi-
apu- ja terveystiedon kouluttajamme Maarit. 
Heidän työpisteensä siirtyy koulutustilaamme 
eli Pohjoispuisto 2:n. He eivät siis lähde sen 
pidemmälle ja samat puhelinnumerot ovat 
käytössä. 

Piirin myynti-tuotteiden puolta organisoidaan 
loppuvuoden aikana uudelleen ja mietimme 
tuotemyynnin siirtämistä verkkokaupan puo-
lelle. Tiedotamme asiasta lisää syksymmällä.

          Turvallista syksyä toivottaen

           piiritoimiston henkilökunta

Piirin henkilökunta suunnittelupäivillä 
elokuussa Koivuniemen leirikeskuksessa.

Kuvassa edessä toiminnanjohtajamme Paula.
Vasemmalta; Ellinoora, Tiina, Maarit, Paula, 
Annakatriina, Satu, Kari, Mia, Eeva-Liisa, Juho, 
Nina ja Anne-Mari. 

TISKIN TAKAA
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SYYSKUU
2.-3.9. Defusing-ohjaajakoulutus, Satakunta ja Varsinais-
Suomi,
3.9. Liikenneturvallisuustapahtuma, Luvia, Pärjätään yh-
dessä
9.9. Vapepan peruskurssi, Punkalaidun
9.9. Ensiapukisat, Satakunta ja Varsinais-Suomi
14.-16.9. Nälkäpäivä, Valtakunnallinen
15.-16.9. Vapepan etsintäkurssi, Pomarkku
19.9. Miten ilmoitan viharikoksesta-koulutus, osa1.Pori
21.9. Nuorisotoiminnan löytötori, Pori
20.9. Omaishoidon miniseminaari, Pori
23.9. Viestikurssi, Kalkku/tampere
24.9. Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vaalit Valtakun-
nallinen
26.9. Miten ilmoitan viharikoksesta?-koulutus, osa2.Pori
30.9. SPR:n valmiussuunnitteluseminaari, (Huittinen?)
30.9. Vapepa - johtamisharjoitus, Satakunta ja V-S
 
LOKAKUU
2.10. Terveyspiste vapaaehtoisten tapaaminen, Rauma
2.-9.10. Vanhusten viikko, Valtakunnallinen
5.10. Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Karvia
6.-7.10. Vapepan etsintäkurssi, Huittinen
7.10. Arvostava kohtaaminen – koulutus, Pori, yht.työssä 
Hämeen piirin kanssa
7.-8.10. Terveyspistepäivät, Valtakunnallinen

13.-15.10. Auttajakurssin superviikonloppu,Satakunnan 
piirin alue
13.10. Tapaturmapäivä, Valtakunnallinen
13.-15.10. Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus, Nynäs
16.10. Aluekokous, Pori
17.10. Aluekokous, Kankaanpää
18.10. Aluekokous, Huittinen
19.10. Aluekokous, Lappi
19.10. Terveyspiste vapaaehtoisten tapaaminen, Ulvila
28.10. HEA-peruskurssi, Rauma

MARRASKUU
11.11. Vapepa – Liikenteenohjaus koulutus, Pori
11.11. HEA-peruskurssi, Pori
11.11. Talousasioiden koulutus osastoille, Pori
14.11. Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Ikaalinen
18.11. HEA-peruskurssi, Huittinen
18.11. Ystävätoiminnan tärskyt, paikka avoinna
28.11. Minä omaishoitajana-miten tulevaisuudessa, Pori
24.11.-24.12. Hyvä Joulumieli-keräys, Valtakunnallinen
25.-26.11.Vapepa foorumi, Valtakunnallinen, Vaasa

JOULUKUU
1.12. Maailman aids-päivä, Valtakunnallinen
13.12. Vapepa – johtamisharjoitus, Rauma

TAPAHTUMAKALENTERI

PIIRITOIMISTO, Pohjoispuisto 3, 28100 Pori
avoinna arkisin klo 9.00-15.00, 1.9.17 alkaen
puh. 020 701 2820 (arkisin klo 9.00-15.00)
email: satakunta@punainenristi.fi

PIIRIN KOULUTUSTILA, 
Pohjoispuisto 2B, 28100 Pori

Henkilökunnalla on erityisalueensa, joista he 
vastaavat. Halutessasi keskustella asioista 
sovi vierailustasi etukäteen!

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

Toiminnanjohtaja, Paula Ilén
020 701 2822, 040 563 0118

Aluetyöntekijä, omaishoitajien tukitoiminta
Eeva-Liisa Koskinen
020 701 2827, 040 861 0748

Ensiapuryhmätoiminnan koordinaattori
Tiina Hiidenoja-Sirén 
020 701 2823, 040 065 1105

Järjestösihteeri, Paula Hellgrén
020 701 2821, 040 125 0210

Järjestötoiminnan suunnittelija, 
Ellinoora Söderman
040 142 4244

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä,
Annakatriina Jylhä, 020 701 2817, 040 1457732

Nuorisotoiminnan suunnittelija, Nina Fisk
020 701 2816, 040 142 9298

Projektisuunnittelija/ Pärjätään yhdessä-hanke
Mia Vettenranta
020 701 2824, 050 305 5467

Terveyden- ja hyvinvoinnin päällikkö, 
Anne-Mari Hakuni
020 701 2825, 040 760 7141

Valmiuspäällikkö, Kari Petäjä
020 701 2826, 040 032 2191

Vastaanottotoiminnan johtaja, Juho Suoramaa
040 761 1669

PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY (1.9.17 alk.)
Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, 
Maarit Kuja-Kanto, 040 1285976

Myynti- ja markkinointisihteeri, Satu Rustari
020 701 2829, 040 483 6412

KONTTI
Paanakedonkatu 20 28100 Pori
Asiakaspalvelu, puh: 040 1390 737
Avoinna: ma-pe 9-18.00, la 9-16.00

Henkilökunta:
Kontti-päällikkö Nina Tuli, 040 025 7854
Myymälänhoitaja Päivi Repo, 040 684 1365
Myymälänhoitaja Lisbeth Lanne, 040 545 5557
Projektipäällikkö Hanna-Riikka Vesterholm, 040 844 
8945
Kontti-työnohjaaja Pirjo Katajamäki, 040 531 5147
Kontti-työnohjaaja Annukka Haapaniemi 
0405450433

PIIRIN YHTEYSTIEDOT

SATAKUNNAN PIIRI


